
 
   

 

 

 

 

Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge 

ar an Dara agus ar an Tríú Leibhéal 

 

 

 

Karen Ní Chlochasaigh 

PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach 

 

 

Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí 

An tOllamh Muiris Ó Laoire 

 

 

Submitted to the Quality and Qualifications 

Ireland, September 2014 
 

 

 

 



ii 
 

 

Dearbhú 

 

 

Tá an tráchtas seo á chur faoi bhráid Chomhairle na nDámhachtainí 

Ardoideachais agus Oiliúna chun lánriachtanas céim na 

Dochtúireachta PhD a chomhlíonadh. Dearbhaím gur liom féin an 

taighde ina iomláine agus nár cuireadh faoi bhráid aon institiúide eile 

é.   

 

Sínithe:________________________________________  

Karen Ní Chlochasaigh 

 

Dáta:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge ar an 

Dara agus ar an Tríú Leibhéal  

Karen Ní Chlochasaigh 

Cé go ndírítear go minic sa taighde ar na deacrachtaí a bhíonn ag foghlaimeoirí Gaeilge 

i mbun foghlama agus ar an titim shuntasach i gcaighdeán na teanga i measc 

foghlaimeoirí áirithe ( feic mar shampla, Harris, 2007); níl aon staidéar córasach déanta 

go n-uige seo ar thréithe agus ar chúlra foghlaimeoirí a n-éiríonn go maith leo an teanga 

a thabhairt leo ón gcóras oideachais.   Táthar ag cur suime san fhoghlaimeoir aonair ó 

na 1970í anuas i réimse na teangeolaíochta feidhmí (Skehan 1989; Robinson 2002; 

Dörnyei  agus Skehan, 2003; Ellis 2007). Tá roinnt mhaith taighde déanta ach go 

háirithe ar thréithe foghlaimeoirí a n-éiríonn go suntasach leo an teanga a shealbhú agus 

iad ar scoil (feic mar shampla, Naiman et al, 1995). Tá de bhuntáistí ag na staidéir seo 

go gcuireann siad saineolas ar fáil do mhúinteoirí agus do lucht deartha siollabais faoi 

na gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama is éifeachtachtaí agus is praiticiúla sa seomra 

ranga agus lasmuigh de, chun an sealbhú teanga a chur chun cinn. Cé go bhfuil 

mórthaighde déanta i réimse thábhacht an inspreagtha i gcás na Gaeilge (Ó Fathaigh 

1992; Murtagh 2003; 2007) níl próifíleanna foghlaimeoirí curtha le chéile againn fós i 

gcás na Gaeilge a thabharfadh léargas luachmhar dúinn ar phróisis éifeachtacha 

sealbhaithe teanga sa seomra ranga. Is é seo go díreach atá i gceist sa staidéar ar 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an dara agus ar an tríú leibhéal ar a bhfuil an 

tráchtas dochtúireachta seo bunaithe.  
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chuir, agus a chuireann, tacaíocht ar fáil dom i gcónaí. Gabhaim buíochas speisialta le 

mo chuid mac léinn thar na blianta a chuir eiseamláirí den fhoghlaim éifeachtach teanga 
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Dr. Mairéad Conneely and don Dr. John O’Callaghan a spreag mé agus a thug misneach 

agus tacaíocht dom i gcur i gcrích an taighde dochtúireachta seo. Ba mhaith liom 

mórbhuíochas ar leith a ghabháil le Laoise Ní Cheallaigh a roinn a cuid ama agus 
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Coimriú 

Cé go ndírítear go minic sa taighde ar na deacrachtaí a bhíonn ag foghlaimeoirí Gaeilge 

i mbun foghlama agus ar an titim shuntasach i gcaighdeán na teanga i measc 

fhoghlaimeoirí áirithe (mar shampla, Harris, 2007); ní dhearnadh aon staidéar córasach 

roimhe seo ar thréithe agus ar chúlra foghlaimeoirí a n-éiríonn go maith leo an teanga a 

thabhairt leo ón gcóras oideachais. Bhí sé mar aidhm ag an staidéar seo iniúchadh a 

dhéanamh ar thréithe coitianta agus ar bhealaí éifeachtacha foghlama na 

bhfoghlaimeoirí úd. Féachadh sa staidéar ar athróga éagsúla a d’fhéadfadh tionchar a 

bheith acu ar an dea-fhoghlaim teanga, cuir i gcás, cúrsaí inspreagtha, meoin, inscne, 

aoise, cúlra, inniúlachta, tréithe pearsantachta agus mothúchánacha agus straitéisí / 

stíleanna foghlama.  

  

Táthar ag cur suime san fhoghlaimeoir aonair ó na 1970í anuas i réimse na 

teangeolaíochta feidhmí (Skehan 1989; Robinson 2002; Dörnyei agus Skehan, 2003; 

Ellis 2007). Tá roinnt mhaith taighde déanta ach go háirithe ar thréithe foghlaimeoirí a 

n-éiríonn go suntasach leo an teanga a shealbhú agus iad ar scoil (mar shampla, Naiman 

et al, 1995). Rinneadh léirmheas cuimsitheach ar mhórstaidéir idirnáisiúnta sa staidéar 

seo a léirigh go bhfuil a leithéid d’fhoghlaimeoir éifeachtach teanga ann a bhaineann 

tréithe éagsúla leo mar fhoghlaimeoirí ‘maithe’ teangacha. Aithníodh go bhfuil sé de 

bhuntáistí ag na staidéir seo go gcuireann siad saineolas ar fáil do mhúinteoirí agus do 

lucht deartha siollabais faoi na gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama is éifeachtaí agus 

is praiticiúla sa seomra ranga agus lasmuigh de, chun an sealbhú teanga a chur chun 

cinn. Cé go bhfuil mórthaighde déanta i réimse thábhacht an inspreagtha i gcás na 

Gaeilge (Ó Fathaigh 1992; Murtagh 2003; 2007), níl próifíleanna foghlaimeoirí curtha 

le chéile againn go dtí seo a thabharfadh léargas luachmhar dúinn ar phróisis 

éifeachtacha sealbhaithe teanga sa seomra ranga Gaeilge. Aithníodh an géarghá a bhain 

le staidéar den chinéal seo i gcomhthéacs na Gaeilge.  

 

Ba staidéar foghlaimeoirlárnach a bhí i gceist sa staidéar seo, a chuir béim ar ghuth an 

fhoghlaimeora aonair agus ba scéalta dílse beatháisnéise foghlama a bhí sna cuntais a 

bailíodh. Baineadh úsáid as modhanna measctha taighde chun faisnéis a bhailiú, a 

chuimsigh ceistneoir taighde cainníochtúil, grúpa fócais cáilíochtúil agus cás staidéar 
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cáilíochtúil a raibh agallamh, dialanna foghlama agus trialacha smaoineamh os ard tasc-

bhunaithe (think aloud protocols: TAPanna) san áireamh ann.  

 

Léiríonn torthaí an staidéir go bhfuil tréithe comónta áirithe a bhaineann le 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Tugann scéalta na bhfoghlaimeoirí léargais 

luachmhara dúinn ar an meon fíor-dhearfach atá acu i leith na Gaeilge, an 

dátheangachais agus chultúr na hÉireann agus i leith a gcuid aitheantais mar 

fhoghlaimeoirí Gaeilge T2. Tuairiscíodh go mbaineann foghlaimeoirí ar an dara agus ar 

an tríú leibhéal úsáid fhorleathan as réimse de straitéisí foghlama ach go bhfuil rian na 

foghlama féinriartha le sonrú ar an tríú leibhéal in áit tionchar an mhúinteora in úsáid na 

straitéise ar an dara leibhéal. Léiríodh feasacht teanga an-ghéarchúiseach ar an dá 

leibhéal ina raibh féinfheasacht na bhfoghlaimeoirí dara leibhéal agus feasacht i leith 

chruinneas na bhfoghlaimeoirí tríú leibhéal le sonrú go soiléir. Sonraíodh fáilte mhór 

roimh cheartúcháin sa teanga ag an dá ghrúpa chomh maith le seasamh le cur chuige 

gníomhach san fhoghlaim teanga. Fuarthas amach go bhfuil meascán den inspreagadh 

uirliseach agus den inspreagadh comhtháite ar an dá leibhéal ó thaobh scrúdaithe agus 

cur chun cinn na teanga de. Chun tacú leis sin, léiríonn na cás-staidéir a rinneadh mar 

chuid den taighde seo go bhfuil feasacht an-ard, idir féinfheasacht, feasacht chultúrtha 

agus feasacht teanga ag dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, go ndíríonn siad an-aird ar 

phointí gramadaí agus go mbíonn siad páirteach i líonraí úsáide na Gaeilge lasmuigh 

den seomra ranga nó go ndéanann siad deiseanna úsáide teanga a chruthú dóibh féin. 

Bhí sé mar aidhm ag an staidéar iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí éifeachtacha 

foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí na Gaeilge. Soiléiríodh sna trialacha TAP go bhfuil 

stór de straitéisí foghlama a tharraingíonn foghlaimeoirí maithe na Gaeilge chucu féin le 

linn foghlama; straitéisí chun deileáil le deacrachtaí agus le mothúcháin dhiúltacha nó le 

héiginnteacht. Nochtadh chomh maith go mbaineann siad an úsáid chuí as acmhainní 

foghlama chun leasa na foghlama, go mbíonn an tabhairt faoi deara (noticing) i leith na 

teanga an-fhorbartha acu agus go mbaineann siad úsáid as réamheolas chun teacht ar 

thuiscint.    

 

Molann an staidéar go mbainfí úsáid as torthaí agus faisnéis an taighde seo chun an 

phiarfhoghlaim a chur chun cinn sa chaoi is go spreagfaí foghlaimeoirí na Gaeilge chun 

foghlaim níos éifeachtaí a dhéanamh ach go mbeidh ról lárnach ag an múinteoir 

Gaeilge i gcothú na foghlama éifeachtaí
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Caibidil 1: Réamhrá 

1.1 Cúlra an Taighde  

Dírítear go minic sa taighde ar na deacrachtaí a bhíonn ag foghlaimeoirí Gaeilge i mbun 

foghlama agus ar an titim shuntasach i gcaighdeán na teanga i measc fhoghlaimeoirí 

áirithe. Droch-chaighdeáin agus gearáin a bhíonn mar ábhar plé i gcás mhúineadh agus 

fhoghlaim na Gaeilge go minic ina léirítear imní faoin ráta teipe ard agus míshásamh 

maidir le múineadh na Gaeilge ar an dara leibhéal (Ó Laoire, 1994; 1997; 2000).  Is le 

déanaí a tosaíodh ar an bplé ar chaighdéan lag na ndaltaí ar an tríú leibhéal, ina 

samhlaítear fadhbanna agus deacrachtaí fadbhunaithe sa chóras bunoideachais agus 

meánoideachais leis an teanga sa chóras ollscolaíochta in Éirinn (Walsh agus Nic Eoin 

2010). Léiríonn taighde den chineál seo ar fad dúinn cumas íseal go leor daltaí 

bunscoile ó thaobh na Gaeilge labhartha agus éisteachta de (Harris, 1993) agus an titim 

shuntasach i gcaighdeán na Gaeilge labhartha agus éisteachta ó na hochtóidí ar aghaidh 

(Harris et al. 2006). Tuairiscíodh gur líon an-bheag daltaí atá ann a bhfuil ag éirí leo 

máistreacht a fháil ar an nGaeilge ar an mbunleibhéal in Éirinn.  

 

Os a choinne sin, tugann staidéar Harris suntas áfach do líon beag na bhfoghlaimeoirí a 

bhfuil ag éirí leo an teanga a thabhairt leo go suntasach ón gcóras oideachais. Aithnítear 

go bhfuil a leithéid d’fhoghlaimeoirí ann gur mithid agus gur riachtanach díriú orthu.  

Níl aon staidéar córasach déanta go n-uige seo ar thréithe agus ar chúlra foghlaimeoirí a 

n-éiríonn go maith leo an teanga a thabhairt leo ón gcóras oideachais. Tá géarghá le 

staidéar mar seo a thionscnamh i gcás na Gaeilge. 

 

Táthar ag cur suime san fhoghlaimeoir aonair ó na 1970í anuas i réimse na 

teangeolaíochta feidhmí (Skehan 1989; Robinson 2002; Dörnyei agus Skehan, 2003; 

Ellis 2007). Tá roinnt mhaith taighde déanta ach go háirithe ar thréithe foghlaimeoirí a 

n-éiríonn go suntasach leo an teanga a shealbhú agus iad ar scoil (Rubin 1975; Stern 

1975; Naiman et al., 1978). Mar thoradh ar a cuid taighde i measc fhoghlaimeoirí, 

d’aithin Rubin (1975) liosta de thréithe a léiríonn foghlaimeoirí trí chéile a n-éiríonn go 

maith leo i mbun teangacha a fhoghlaim. D’áitigh Naiman et al. (1978) nach bhfuil aon 

mhúnla réamhdhéanta ann i gcomhair na dea-fhoghlama ach go mbíonn baint ag cúinsí 

indibhidiúla foghlaimeoirí go mór leis an scéal. Tosaíodh, mar sin, ag cur suime i 

gcúinsí éagsúla foghlaimeoirí ar nós cúinsí sa phobal, cur i gcás cumas an sprioctheanga 
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a úsáid sa phobal agus cúinsí i gcúlra an fhoghlaimeora, cúinsí pearsantachta, cúinsí 

cognaíocha agus cúinsí mothúchánacha an fhoghlaimeora. Tá de bhuntáistí ag na 

staidéir ar an bhfoghlaim éifeachtach agus na cúinsí a chuireann léi, go gcuireann siad 

saineolas ar fáil do mhúinteoirí agus do lucht deartha siollabais faoi na gníomhaíochtaí 

teagaisc agus foghlama is éifeachtachtaí agus is praiticiúla sa seomra ranga agus 

lasmuigh de, chun an sealbhú teanga éifeachtach a chur chun cinn.  

 

Cé go bhfuil mórthaighde déanta i réimse thábhacht an inspreagtha ach go háirithe i 

gcás na Gaeilge (Ó Fathaigh 1992; Murtagh 2003; 2007; Ó Duibhir 2009a), níl 

próifíleanna foghlaimeoirí curtha le chéile againn fós i gcás na Gaeilge a thabharfadh 

léargas luachmhar dúinn ar phróisis éifeachtacha sealbhaithe teanga sa seomra ranga. 

Bhí sé mar sprioc riamh ag an staidéar seo go gcuirfeadh próifíleanna foghlaimeoirí 

éifeachtacha taifid mhacánta dhílse ar fáil ina léireofaí na slite le teanga a fhoghlaim, na 

deacrachtaí arbh fhéidir a shárú agus na bealaí ina bhféadfaí úsáid a bhaint as an teanga. 

Bhíothas ag súil leis na léargais seo sa treo is go spreagfaí an phiarfhoghlaim agus 

foghlaim níos éifeachtaí sa dea-chleachtas teagaisc. Is ar staidéar den chineál seo atá an 

tráchtas seo bunaithe ina ndéantar gach iarracht na ceisteanna taighde seo a leanas a 

fhreagairt:   

1. Cad iad tréithe dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge ó chúlraí éagsúla teanga agus 

oideachais? An bhfuil na tréithe seo ag teacht le tréithe atá aitheanta le fada leis 

an dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta i gcás fhoghlaim mórtheangacha 

domhanda? 

2. Cén bhaint atá ag cúrsaí inniúlachta le rath foghlama na Gaeilge? Cé chomh 

láidir is atá cumas sa teanga mar athróg i gcomparáid le hathróga eile ar nós 

cúrsaí inspreagtha agus meon?  

3. Cad é meon foghlaimeoirí éifeachtacha i leith na teanga? Cén dearcadh atá acu i 

leith botún? Cén seasamh atá ag an dea-fhoghlaimeoir i leith na teanga agus 

foghlaim na teanga? 

4. Cad a fheidhmíonn mar inspreagadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge? 

Cé chomh láidir is atá an t-inspreagadh mar athróg i gcás fhoghlaim éifeachtach 

na Gaeilge?  

5. Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin fhoghlama? An mbaineann siad úsáid as cinéalacha 
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éagsúla de straitéisí foghlama? An bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide? An 

gcuireann stíleanna foghlama éagsúla le rath foghlama na Gaeilge?  

6. Cén bhaint atá ag tréithe pearsantachta, tréithe mothúchánacha agus fonn 

cumarsáide leis an scéal?   

7. Cén impleacht atá ag cúrsaí aoise agus inscne ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  

Tá sé mar aidhm ag an staidéar freastal ar na mórcheisteanna taighde thuas a chuirfeadh 

léargas ar fáil ar na bealaí éifeachtacha foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí na Gaeilge a  

n-éiríonn leo an teanga a shealbhú go héifeachtach ón gcóras oideachais. Tá ualach na 

freagrachta ar an gcóras sin cainteoirí maithe na Gaeilge a sholáthar don phobal agus do 

thodhchaí na teanga, mar, cheal líonraí d’úsáideoirí spleácha agus cumasacha na 

Gaeilge ach go háirithe i measc na glúine óige, d’ardófaí ceist faoi éabhlú na teanga. Is 

ionann é sin agus a rá, má theipeann ar an gcóras oideachais cainteoirí agus níos 

tábhachtaí fós úsáideoirí na Gaeilge a sholáthar don phobal, beidh impleachtaí ann do 

thodhchaí na teanga.  

 

Léiríonn an taighde agus fianaise starógach (anecdotal) dúinn nach bhfuil ag éirí ach le 

beagán foghlaimeoirí an Ghaeilge a thabhairt leo go héifeachtach ón gcóras oideachais. 

Fágann sé seo go bhfuil ceisteanna le freagairt mar gheall orthu siúd a bhfuil ag éirí leo 

agus cén fáth go bhfuil ag éirí leo i gcomparáid le foghlaimeoirí eile nach bhfuil chomh 

ráthúil chéanna.  Cloistear go leor tuairimíochta i gcaint an phobail i dtaobh seo ina n-

áirítear bua i dteangacha agus múinteoirí éifeachtacha teanga mar fhactóirí a chuireann 

leis an bhfoghlaim éifeachtach go minic. Cheal taighde córasach críochnúil ar an ábhar 

áfach, ní chuirfear fíorléargas ar fáil ar na toscaí dílse is cúis leis an bhfoghlaim 

éifeachtach teanga.  

 

Cinneadh ar athróga éagsúla a iniúchadh sa staidéar a mheastar a bheith bainteach le 

sealbhú éifeachtach teanga, bunaithe ar a bhfuil sa litríocht idirnáisiúnta ar an dea-

fhoghlaim agus sa litríocht ar fhoghlaim na Gaeilge. I measc na n-athróg sin scrúdaíodh 

cúrsaí éirime, inscne, aicme scoile, cúlra an fhoghlaimeora, meon agus inspreagadh, 

straitéisí agus stíleanna foghlama, tréithe pearsantachta agus mothúchánacha an 

fhoghlaimeora. Rinneadh ceistneoir a dhearadh leis na hathróga ar fad thuas a imscrúdú 

go cainníochtúil. Cuireadh grúpaí fócais ar siúl ar an dara agus ar an tríú leibhéal i 

measc fhoghlaimeoirí ar a n-áirítear mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge iad, 
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ach iad a bheith fós ar bhóthar an tsealbhaithe teanga chun a bheith ina n-úsáideoirí 

neamhspleácha Gaeilge. Glactar leis sa taighde seo gur líne nó contanam é an fhoghlaim 

teanga ina dtosaíonn an té atá i mbun foghlama amach mar fhoghlaimeoir agus ina 

ndéanann sé forbairt ar an gcontanam go dtí go mbíonn sé ina úsáideoir teanga (Féach 

Figiúr 1.1 thíos).  

 

 

Figiúr 1.1 Contanam na Foghlama Teanga 

 

Agallaimh cháilíochtúla a rinne forbairt ar an gceistneoir cainníochtúil a bhí sna grúpaí 

fócais a thug léargas breise ar shonraí cainníochtúla an taighde. Is ar an tríú leibhéal 

amháin a cuireadh le chéile próifíleanna d’fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge tré 

úsáid a bhaint as modheolaíocht an chás-staidéir. Bhain agallaimh aonair, dialanna 

foghlama agus trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe nó TAPanna mar a ghlaotar 

sa staidéar seo orthu (Think Aloud Protocols) le cur chuige na gcás-staidéar sa treo is go 

gcuirfí léargas macánta ar fáil ar na straitéisí éifeachtacha foghlama a tharraingíonn 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge chucu féin le linn phróiseas an tsealbhaithe 

teanga.  

1.2 Cúlra an Taighdeora 

Tabharfar eolas ar chúlra an taighdeora anseo le go soiléireofaí an nasc idir taithí an 

taighdeora agus an tionscnamh taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Is teagascóir 

Gaeilge ar an tríú leibhéal í an taighdeoir ar éirigh léi an Ghaeilge a shealbhú go 

héifeachtach ón gcóras oideachais in Éirinn agus atá anois ag feidhmiú go gairmiúil sa 

chóras sin. Fuair sí a cuid oideachais tré mheán na Gaeilge agus bhain sí amach céim 

agus máistreacht sa Ghaeilge ó Choláiste Mhuire gan smál agus TMGA Teastas i 

Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Tá am caite aici i 

mbun léachtóireachta, teagaisc agus feitheoireachta (taighde agus teagaisc) in institiúidí 

éagsúla tríú leibhéal ar chláracha dioplóma, céime, máistreachta agus iarcéime san 

oideachas. Cé go mbaineann a cuid taithí le haoisghrúpaí éagsúla, tá taithí faoi leith aici 

Foghlaimeoir 
spleách teanga  

Forbairtí san 
fhoghlaim teanga 

i dtreo an 
neamhpleáchais 

Úsáideoir 
neamhspleách 

teanga  
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a bheith ag plé le foghlaimeoirí fásta na Gaeilge ach go háirithe. Baineann a cuid taithí 

le hoiliúnt mhúinteoirí chomh maith ina bhfuil an-léargas agus taithí faighte aici ar an 

micrea-theagasc agus ar an measúnú ranga. Tá an-suim aici i bhfoghlaimeoirí teanga 

agus sna bealaí ina sealbhaíonn foghlaimeoirí teanga ar bhealaí éagsúla. Aithníonn sí go 

bhfuil an-chaidreamh idir an fhoghlaim teanga agus múineadh teanga agus gur cheart 

suntas a thabhairt sa mhúineadh teanga don phróiseas sealbhaithe teanga agus do 

bhealaí foghlama fhoghlaimeoirí indibhidiúla. Tá an-taithí faighte aici le roinnt blianta 

anuas ar an gcianfhoghlaim, ar an teagasc ar-líne agus úsáid na foghlama fíorúla i 

múineadh na Gaeilge.    

1.3 Imlíne an Tráchtais  

Tá an tráchtas seo leagtha amach de réir caibidle agus tá ocht gcaibidil ar an iomlán ann, 

réamhrá agus conclúid san áireamh. Míneofar anseo cad atá i ngach caibidil agus cén 

tábhacht a bhaineann le hábhar na caibidle i gcomhthéacs an staidéir. Tugann an 

réamhrá spleáchadh ar chúlra an taighde chun go léireofaí go bhfuil gá leis an gcinéal 

taighde atá sa staidéar i gcorpas litríochta na Gaeilge ar an sealbhú teanga.  Measadh go 

raibh sé tábhachtach cúlra a thabhairt ar an taighdeoir sa réamhrá chomh maith le 

blaiseadh a thabhairt ar thaithí an taighdeora a luífeadh leis an ábhar taighde. Leagtar 

amach na mórcheisteanna taighde a bhí le freagairt ag an staidéar i réamhrá an tráchtais.  

Is gort an-leathan agus an-fhorbartha é gort na teangeolaíochta feidhmí i gcás shealbhú 

an dara teanga. Ní raibh sé de chumas ag an taighde ná i gceist ag an taighde riamh go 

mbeadh an scóip ann freastal ar a bhfuil foilsithe i ngort na teangeolaíochta feidhmí sa 

léirmheas litríochta. Is ar mhórstaidéir ar an dea-fhoghlaim teanga agus factóirí 

indibhidiúla ar insealbhú an dara teanga atá caibidil a dó bunaithe mar sin. Tugtar 

léargas ann ar na staidéir is mó de réir na dea-fhoghlama agus na n-athróg a n-aithnítear 

léi a mheastar a bheith tábhachtach agus ábhartha do staidéar ar fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge.  Cinneadh de ghrá na soiléireachta ar an litríocht i ngort 

fhoghlaim mhúineadh na Gaeilge a scarúint ó litríocht idirnáisiúnta na dea-fhoghlama.  

Is ar an taighde atá déanta ar fhoghlaim agus ar mhúineadh na Gaeilge mar sin atá 

caibidil a trí bunaithe. Tugann an chaibidil léargas ar na staidéir thábhachtacha atá 

déanta chomh maith leis an ngéarghá atá lena leithéid de staidéar ar fhoghlaim 

éifeachtach na Gaeilge i ngort taighde na Gaeilge. Tugtar cúlra sa chaibidil chéanna ar 

éabhlóid na modhanna múinte thar na blianta a thugann muid chuig an tuiscint go bhfuil 
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sé mar chéadphráinn ag an nGaeilge anois aghaidh a thabhairt ar fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge agus cluas le héisteacht a thabhairt dóibh mar gheall ar na bealaí éifeachtacha 

foghlama a tharraingíonn siad chucu féin le linn foghlama. 

Déantar plé i gcaibidil a ceathair ar an modheolaíocht taighde a úsáideadh don taighde 

chun freastal ar na mórcheisteanna taighde a pléadh thuas. Leagtar amach sa chaibidil 

na ceisteanna taighde, na rannpháirtithe taighde, na samplaí, na hionstraimí a úsáideadh 

le sonraí a bhailiú agus conas mar a rinneadh anailís ar na sonraí sin. Tugtar eolas sa 

chaibidil chomh maith ar a bhfuil ráite sa litríocht mar gheall ar an gcinéal seo de 

mhodheolaíocht taighde a cuireadh i bhfeidhm sa taighde agus ar chúrsaí eitice a 

cuireadh san áireamh. 

Díríonn caibidil a cúig ar an taighde a thit amach ar an dara leibhéal agus ar na 

mórthorthaí taighde a tháinig chun cinn le linn na hanailíse. Déantar plé ceann ar cheann 

ar na mórthéamaí sin i dtaca le torthaí staitisticiúla agus sonraí cáilíochtúla an taighde. 

Déantar achoimre agus plé i gcoitinne ar na torthaí taighde i dtreo dheireadh na caibidle 

d’aidhm an seasamh agus an tábhacht atá acu i múineadh agus i bhfoghlaim na Gaeilge 

a shoiléiriú don léitheoir. 

Leanadh leis an leagan amach céanna i gcaibidil a sé i gcomhthéacs na dtorthaí taighde 

a tháinig chun cinn ar an tríú leibhéal i measc fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge. Feictear 

roinnt de na torthaí taighde céanna ag teacht chun cinn arís sa chaibidil seo ach déantar 

idirdhéalú idir fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge sa chóras iar-bhunscolaíochta agus ar 

an tríú leibhéal sa chaibidil chomh maith ar mhaithe leis an dá shampla a shainiú. 

Tugtar sonraí cainníochtúla de réir minicíochta agus comhghaolú tríd an gcaibidil chun 

tacú le pointí plé agus torthaí taighde. 

Cé go raibh an taighde a thit amach maidir leis na cás-staidéir mar chuid den sampla ar 

an tríú leibhéal, `sé sin gur roghnaíodh na cás-staidéir ó shampla d’fhoghlaimeoirí fásta, 

beartaíodh gurbh fhearr na cás-staidéir a phlé i gcaibidil leo féin. Mar sin, i gcaibidil a 

seacht den tráchtas déantar plé agus tugtar sonraí na gcás-staidéar de réir próifíleanna. 

Insítear scéalta na gcás-staidéar amhail is gur insint scéil atá iontu le go gcuirfí in iúl 

don léitheoir gur taifid dhílse atá sna cás-staidéir bunaithe ar fhíorthaithí fhoghlaimeoirí 

na Gaeilge ar éirigh leo an Ghaeilge a thabhairt leo ón gcóras oideachais. 
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Sa chaibidil dheireanach, pléitear conclúidí an taighde a thugann na réamhchaibidlí le 

chéile mar achoimre agus tugtar na moltaí a eascraíonn as na conclúidí sin. Tá na moltaí 

seo tráthúil agus ábhartha i gcás fhoghlaim na Gaeilge agus baineann práinn len iad a 

chur i bhfeidhm sa dea-chleachtas sa seomra ranga. Déantar moltaí mar gheall ar a 

thuilleadh taighde go bhféadfaí a chur ar siúl a eascraíonn ón taighde seo ar dhea-

fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Tugtar suntas do theorainneacha an taighde, sé sin na rudaí a 

dhéanfaí difriúil dá mbeadh an taighde ar siúl arís nó na rudaí nach raibh ar chumas an 

taighde tabhairt fúthu.  

1.4 Moltaí don Léitheoir  

Tá cúpla moladh le tabhairt sa réamhrá don té a bheidh ag tabhairt faoin tráchtas seo a 

léamh. Cé go bhfuil an taighde seo tráthúil i gcás na Gaeilge, tá taighde ar an dea-

fhoghlaimeoir agus ar fhoghlaimeoirí mar indibhidí ar siúl i ngort na teangeolaíochtaí 

feidhmí go hidirnáisúnta ó na seachtóidí i leith. Leanadh múnla idirnáisiúnta Naiman et 

al. (1978) ar dhea-fhoghlaimeoirí mórtheangacha domhanda don taighde seo ach 

cuireadh i gcomhthéacs do mhúineadh na Gaeilge na linne seo é. Ní fhéadfaí dearmad a 

dhéanamh agus an tráchtas seo á léamh mar sin gur ar fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge 

mar mhiontheanga atá an taighde seo bunaithe, agus mar sin, go mbeidh torthaí an 

taighde le tuiscint sa chomhthéacs sin. Aontaíonn an taighde go mór leis an tuiscint 

nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoir agus mar sin go mbeidh gach taithí éagsúil óna 

chéile. Tá na torthaí taighde a chuirtear ar fáil sa tráchtas seo bunaithe ar na samplaí 

ionadaíocha de phobal foghlama na Gaeilge a scrúdaíodh don taighde áirithe seo agus 

níltear ag maíomh go bhfuil siad bunaithe ar an speictream iomlán d’fhoghlaimeoirí na 

tíre. Moltar mar sin, glacadh leis na torthaí taighde a chuirtear ar fáil anseo i 

gcomhthéacs na faisnéise a chuirtear ar fáil in éineacht leo óir is as an bhfaisnéis sin atá 

torthaí an taighde bunaithe.   
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Caibidil 2: An Sealbhú Teanga agus an 

Foghlaimeoir Éifeachtach 

2.1 Réamhrá 

Déanfar iniúchadh sa chaibidil seo ar an gcorpas litríochta atá ar fáil don mhac léinn 

taighde atá ag tabhairt aghaidh ar an bhfoghlaimeoir éifeachtach teanga i ngort na 

teangeolaíochta feidhmí agus insealbhaithe teanga. Déanfar anailís ar théacsanna 

taighde atá foilsithe agus ar a bhfuil ar fáil faoin ábhar seo i bhfoirm irise agus ailt don 

scoláire taighde. Féachfar ar ionchur tábhachtach na n-údar mór le rá sa réimse taighde 

seo. Tá sé mar aidhm ag an gcaibidil seo i) tacaíocht a thabhairt do chúlra, d’anailís 

agus do shonraí eolais an taighde atá le teacht ina dhiaidh sa tráchtas agus  ii) taighde an 

údair a shuí i ngort an tsealbhaithe éifeachtacha teanga i gcás an fhoghlaimeora aonair.  

Cé nár tosaíodh ar aird a thabhairt ar an bhfoghlaimeoir éifeachtach teanga go dtí na 

seachtóidí, tá forbairt leathan déanta ar an réimse taighde ón tréimhse sin anuas a 

fhágann go bhfuil fáil fhlúirseach ag an taighdeoir ar fhoilseacháin agus ailt a dhíríonn 

go mór nó go mion ar an ábhar. B’fhéidir gurb é an dúshlán is mó don taighdeoir atá ag 

tabhairt aghaidh ar an gcinéal taighde atá i gceist anseo, ná freastal a dhéanamh ar na 

fothéamaí ar fad a eascraíonn as an olltéama ‘an fhoghlaim éifeachtach teanga’ agus gur 

coincheap sách deacair agus gabhlánach é coincheap na foghlama ann féin, gan trácht ar 

an bhfoghlaim éifeachtach. Is éard atá i gceist le fothéamaí sa chás áirithe seo ná na 

hathróga nó na fachtóirí indibhidiúla, ar nós cúrsaí inspeagtha agus meoin, cuir i gcás, a 

mheasann an taighdeoir seo a bheith bainteach go dlúth leis an bhfoghlaim teanga. Is 

iomaí slí ina bhféadfaí teanga a fhoghlaim agus ní hionann aon dá bhealach ina 

bhfoghlaimíonn foghlaimeoirí éagsúla. Bunaithe ar an tuiscint sin, tá sé riachtanach don 

staidéar seo scagadh a dhéanamh ar fhactóirí indibhidiúla a bhaineann le foghlaimeoirí 

éagsúla, féachaint cad a dhealaíonn óna chéile iad. Ar an dea-uair, is iomaí foinse eolais 

agus foilseachán atá ar fáil don taighdeoir ar fhactóirí indibhidiúla a bhaineann le 

foghlaim teangacha, a phléifear tríd an gcaibidil. Sa chaibidil seo, mar sin, pléifear cúlra 

an taighde ar an bhfoghlaimeoir aonair, an mórthaighde ar an dea-fhoghlaimeoir teanga 

atá déanta agus na hathróga a mbíonn tionchar acu ar an bhfoghlaim teanga, de réir an 

taighde sin.  
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Tá sé mar chuspóir ag an gcaibidil forléargas a sholáthar ar a bhfuil foilsithe faoi na 

factóirí indibhidiúla a bhaineann le sealbhú an dara teanga. Tá dhá chúis leis an 

gcuspóir seo; chun léargais a thabhairt don léitheoir ar na hipitéisí agus torthaí taighde a 

mhaireann sa ghort agus chun measúnú ar an ábhar a chur ar fáil don taighdeoir sa chaoi 

is go gcuirfear le cumas an taighdeora anailís iontaofa a dhéanamh ar thorthaí an 

taighde. Sula bpléifear na fachtóirí indibhidiúla sin áfach, ní mór féachaint ar éabhlóid 

na foghlama lárnaí a chuireann béim ar an bhfoghlaimeoir aonair le linn foghlama. 

Déanfar é seo sa chaibidil tré scagadh a dhéanamh ar na modhanna múinte teanga thar 

na blianta a thug sinn chuig an tuiscint de réir a chéile gur cheart béim a chur ar an 

bhfoghlaimeoir aonair agus conas mar a fhoghlaimíonn sé. Tá sé mar riachtanas ag an 

gcaibidil an cúlra seo a thabhairt sula ndéanfar plé ar éabhlóid na dea-fhoghlama sa 

taighde idirnáisiúnta, ionas go mbeidh an pictiúr iomlán soiléir. Is ansin a dhéanfar plé 

cuimsitheach ar staidéar atá déanta i ngort na foghlama éifeachtaí agus ar na factóirí 

indibhidiúla a chuirtear san áireamh sa ghort sin.    

2.2 Athrú ar na Modhanna Múinte 

Ó dheireadh na seachtóidí anuas, tháinig athrú bun barr ar an tuiscint a bhí ag lucht na 

teangeolaíochta feidhmí ar an bpróiseas sealbhaithe teanga sa chéad agus sa dara teanga. 

Cuireadh athruithe i bhfeidhm i gcás mhúineadh teangacha mar gheall ar na tuiscintí 

nua seo. I lár an chéid seo caite cur i gcás, bhíodh seasamh ar bonn tiarnasach ag 

coincheapa de chuid lucht an iomprachais i ngort na nua-theangeolaíochta, na 

síceolaíochta agus na fealsúnachta. Chreidtí cur i gcás, go sealbhaítí teanga mar chuid 

den iompar daonna. Chreidtí bunaithe ar fhealsúnacht Skinner, mar shampla, gurb 

ionann teanga agus iompar, is é sin go sealbhaítear an teanga tré iompar nó 

‘nósmhaireachtaí cearta a chothú’ (Little 2003: 35). Chuir a leithéid de Chomsky agus 

Krashen i gcoinne na fealsúnachta ag Skinner tré bhéim a chur ar nádúr na hintinne sa 

sealbhú teanga. Chreid Chomsky go bhfuil toise inbheirthe leis an sealbhú teanga, is é 

sin go bhfuil an cumas sealbhaithe fréamhaithe i ndúchas agus in intinn an duine. Rinne 

Chomsky bréagnú láidir ar theoric Skinner agus ar lucht an iomprachais nó an lucht 

eimpíreach mar a thugann sé orthu (Chomsky 1967: 142) i gcoitinne ina alt mór le rá ‘A 

Review of B.F. Skinner’s Verbal Behavior’ (1959: 26-58). Is féidir tionchar na 

fealsúnachta ag lucht an iomprachais ar dtús agus ansin ag a leithéid de Chomsky a 

thabhairt faoi deara in athrú ar na modhanna múinte teanga i dtéacsleabhair thar na 
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blianta ó chur chuige iompair ar nós athrá go dtí an lánfhreagairt ghníomhach, cur i 

gcás. Díríodh na modhanna múinte iompair ar struchtúir bhunúsacha agus patrúin 

riachtanacha a chleachtadh go dtí go raibh máistreacht bainte amach iontu, bunaithe ar 

an tuiscint go raibh foghlaim teanga cosúil le haon rud eile sa saol a fhoghlaim, (Little 

2003: 35) is é sin go ndéanann cleachtadh máistreacht. D’fhorbair Asher (1968) an 

lánfhreagairt ghníomhach ina mbaintear úsáid as gníomhaíocht fhicisiúil ag freagairt 

d’ionchur briathrúil ón múinteoir le go gcuirfí cluastuiscint chun cinn. Tá tuiscintí 

Chomsky agus Krashen ar an gcumas ó dhúchas le sonrú sa chur chuige seo a 

tharraingíonn ar shealbhú dúchais na máthairtheanga i bhfoghlaim an dara teanga:  

The problem is to invent a strategy to achieve the objective of listening fluency. Such a strategy 

has been created. It is called the Total Physical Response Method. This approach has some 

similarity to how children seem to learn their first language. For example, young children in 

America acquire a high level of listening fluency for English before they make English 

utterances. This listening fluency can be demonstrated by observing the complexity of commands 

which the young child can obey before he learns to speak; and even as speaking develops, 

listening comprehension is always further advanced. The strategy of the total physical response 

is to have the students listen to a command in a foreign language and immediately obey with a 

physical action (Asher, 1968: 7).  

De réir na modheolaíochta áirithe seo, tá cosúlachtaí idir na bealaí ina sealbhaítear an 

T2 agus an T1 sa chaoi ina dtosnaítear le friotal aonfhoclach neamhchasta mar ordú ón 

múinteoir ach go bhforbraítear é ina ordú comhréire casta de réir a chéile. Ar an 

mbealach seo, sealbhaítear líofacht tuisceana / éisteachta in intinn an fhoghlaimeora, 

sula bhforbraítear cumas cainte in aon chor, de réir mar a shealbhaítear an T1 chomh 

maith (ibid).   

Ba thréimhse thorthúil í na seachtóidí do thaighde i gcás fhoghlaim an dara teanga agus 

is ag tús an ré seo a d’áitigh Hymes (1971), cuir i gcás, gur féidir teanga a shealbhú tré 

chumarsáid a dhéanamh agus tháinig an cur chuige cumarsáideach chun solais. Dar le 

Little (2003:26) ‘is dócha gurb é an ní is mó a chuidigh le bua tapa an "chur chuige 

cumarsáideach", ná foilseachán Chomhairle na hEorpa i 1975 The Threshold Level’ a 

scríobh Jan van Ek. I 1971 bhunaigh Comhairle na hEorpa coiste de shaineolaithe chun 

modheolaíochtaí nuálacha agus cur chuigí nua do mhúineadh teangacha a chur chun 

cinn agus tosaíodh ar thrácht a dhéanamh ag an am seo ar inniúlacht chumarsáide. 

Déanann Savignon (1991: 264) plé ar an ré seo sna Stáit Aontaithe inar chuir Hymes 

(1971) an téarma inniúlacht chumarsáide (communicative competence) chun cinn mar 

léiriú ar an úsáid a bhaintear as teanga i gcomhthéacs sóisialta. Cuireadh an téarma chun 
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cinn chomh maith mar fhreagairt ar an ráiteas iomráiteach seo a leanas ag Chomsky ar 

chumas teanga an chainteora dhúchais idéalaigh.   

Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a completely 

homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is unaffected by such 

grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and 

interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in 

actual performance (Chomsky 1965: 3).  

Mar sin, ar dhá thaobh an Atlantaigh bhí inniúlacht chumarsáide go mór ar chlár oibre 

taighde na teangeolaíochta feidhmí, ag déanamh idirdhealú idir eolas a chuireann le 

cumas teanga agus eolas a chuireann le cumas cumarsáide (Mitchell and Myles 2004; 

Cook 2001).   

I lár na n-ochtóidí, d’fhorbair Krashen agus Terrell an cur chuige nádúrtha bunaithe ar 

theoiric Krashen ar an gcumarsáid nádúrtha a cuireadh chun cinn go luath sna hochtóidí: 

It (Language Acquisition) requires meaningful interaction in the target language-- natural 

communication--in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with 

the messages they are conveying and understanding (Krashen: 1981:1). 

Tá cosúlacht idir an cur chuige nádúrtha agus an lánfhreagairt ghníomhach (TPR) a 

pléadh thuas, sa chaoi is go bhfuil idirthréimhse i gceist chun ligint don líofacht cainte 

teacht chun cinn go nádúrtha, `sé sin go bhfuil spás don idirtheanga. Is éard is 

idirtheanga ann ná an tréimhse sin i gcás fhoghlaim an dara teanga ina maireann an 

chéad agus an dara teanga in éineacht le chéile go nádúrtha sa chumarsáid.  

Dhírigh sprioc Chomhairle na hEorpa ar na gníomharthaí gur cheart a bheith ar chumas 

an fhoghlaimeora a chur i gcrích agus é nó í i mbun cumarsáide neamhspleách sa 

sprioctheanga. As an sprioc seo a d’eascair The Threshold Level a luadh thuas, mar 

fhráma tuairisciúil d’fhoghlaim teangacha ina bhfuil an t-íosmhéid teanga nó na 

bunriachtanais chumarsáide atá de dhíth ar an bhfoghlaimeoir chun cumarsáid a 

dhéanamh sa tsochaí ina labhraítear an sprioctheanga, mar bhunchloch ann. Tá an fráma 

leagtha amach de réir fheidhmeanna teanga (ag cur síos ar rud éigin, ag lorg 

ceada/eolais, ag aontú/easaontú, ag glacadh nó ag diúltiú), nóisin teanga mar shampla na 

suímh ina mbeadh an teanga á húsáid (taisteal, gnó, oideachas, siopadóireacht) agus an 

stór focal agus an ghramadach a bheadh ag teastáil chuige sin. Cuireadh na múnlaí don 

Bhéarla agus don Fhraincis a sonraíodh ar dtús san fhráma in oiriúint do theagacha eile 

de réir a chéile, bunaithe ar riachtanais na dteangacha sin. Tá tionchar nach beag ag an 
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múnla ar phleanáil chúrsaí teanga, dearadh curaclam agus ar chórais mheasúnaithe. Is as 

obair an fhráma The Threshold Level a tháinig an ‘Fráma Tagartha Comónta Eoprach do 

Theangacha’ chun cinn, a dhéanann cur síos ar scála ó leibhéal A1 don té atá ina 

g(h)lantosaitheoir go leibhéal C2 don té a fhaigheann máistreacht ar an teanga. Tá baint 

ag ALTE The Association of Language Testers in Europe le Comhairle na hEorpa ó 

thaobh dearadh scrúduithe ag gach leibhéal agus caighdéanú a dhéanamh ar thástáil na 

dteangacha (Ní Ghallachóir 2009: 65). 

Is de réir a chéile, mar sin, a leathnaíodh an tuiscint go raibh dlúthbhaint ag spriocanna 

foghlama níos mó ná modhanna teagaisc leis an sealbhú teanga. Tógadh ar an tuiscint 

seo  mar thoradh ar an taighde críochnúil i réimse na teangeolaíochta feidhmí go 

hidirnáisiúnta agus tograí uaillmhianacha Chomhairle na hEorpa le linn na seachtóidí. A 

bhuí leis na móriarrachtaí sin, tosnaíodh ar a thuilleadh airde a thabhairt ar an 

bhfoghlaimeoir aonair agus ar thábhacht na cumarsáide sa sealbhú teanga.  

Cé go bhfuil dlúthbhaint ag an gcur chuige nádúrtha a pléadh thuas leis an gcumarsáid, 

níl sé soiléir go ndéantar freastal ceart ar an bhfoghlaimeoir aonair ann, cur i gcás, an 

chaoi ina bhforbraíonn foghlaimeoirí éagsúla ag luais agus ag amanna difriúla. Spreag 

an laige seo riachtanais i gcomhair cur chuige níos foghlaimeoirlárnaí. Déanann Nunan 

(1988) amhlaidh sa leabhar The Learner Centered Curriculum mar a gcuireann sé béim 

ar an gcaidreamh idir múinteoirí agus foghlaimeoirí agus tugtar spreagadh do 

mhúinteoirí ann plé indibhidiúil a dhéanamh le foghlaimeoirí agus ábhar a chur in 

oiriúint dóibh agus dá gcuid riachtanas:  

What little class time there is must be used as effectively as possible to teach those aspects of the 

language which the learners themselves deem to be most urgently required…(Nunan, 1988:3).  

Tá iarracht déanta ag Nunan sa leabhar sin comhtháthú a dhéanamh idir teoiric agus 

léargais ó lucht na teangeolaíochta feidhmí agus forbairtí ó thaobh taighde curaclaim. 

D’áitigh Nunan ar lucht deartha curaclaim go raibh gá le curaclaim éagsúla 

d’fhoghlaimeoirí éagsúla chun freastal ceart a dhéanamh orthu agus ar a gcuid 

riachtanas. Tá dhá chuid sa churaclam foghlaimeoir-lárnach a mholann Nunan; go 

múinfí na scileanna teanga oiriúnacha d’fhoghlaimeoirí ach go ndéanfaí forbairt ar 

scileanna foghlama na bhfoghlaimeoirí ag an am céanna, is é sin go músclófaí feasacht 

foghlama iontu. Cé gur foilsíodh an leabhar seo sna hochtóidí, tá sé fós tráthúil agus 

ábhartha do chleachtóirí teagaisc inniu.   



13 
 

Tá mórfhorbairtí déanta ar an tuiscint gur cheart don fhoghlaimeoir a bheith lárnach i 

bpróiseas na foghlama féin agus tá béim anois ar an traschur ó theagasc teanga go 

foghlaim teanga.  Déanann Little (2000: 3-4) plé ar an neamhaird a dhéantar d’ealaín na 

foghlama ina ndéanann sé tagairt do shaothar Papert (1994: 82) ar an ábhar seo: 

Why is there no word in English for the art of learning? Webster says that the word pedagogy 

means the art of teaching. What is missing is a parallel word for learning. In schools of 

education, courses on the art of teaching are often listed simply as “methods”….but what about 

methods of learning? What courses are offered for those who want to become skilled 

learners?.....The art of learning is an academic orphan.    

Aithníonn Papert an mhíchothromaíocht idir teagasc agus foghlaim in idé-eolaíocht an 

oideachais, `sé sin go nglactar leis an bhfoghlaim mar thoradh nádúrtha ar an teagasc  

‘rathúil’ a chuimseodh modhanna múinte éifeachtacha. Déanann Little (2000: 3-4) 

tagairt don phlé seo agus é ag iarraidh fócas a dhíriú ar fhoghlaim in áit teagasc bunaithe 

ar a chreideamh láidir go bhfuil dlúthchuid ag an bhfoghlaim fhéinriartha san fhoghlaim 

éifeachtach ach go mbíonn géarghá le striúradh, spreagadh agus léargais an mhúinteora 

i bpróiseas na foghlama sin. Pléann sé an fheidhmiúlacht a bhaineann le teagasc atá 

teagasc-lárnach, cur i gcás, ó thaobh bhainistíocht ama de, `sé sin go mbeadh an 

múinteoir teanga dírithe ar an méid ama a thógfadh sé leis an gcuraclam a chlúdach 

seachas a bheith ag cuimhneamh ar an méid ama a thógfadh sé leis an teanga nó 

míreanna den teanga a shealbhú go héifeachtach (2000: 5).  

Dá mbeadh an fócas ar an bhfoghlaim seachas ar an teagasc, cuireann Little i gcuimhne 

dúinn an tionchar a bheadh ag dearcadh soch-idirghníomhach ar an scéal, `sé sin, an 

seasamh atá ann go bhfoghlaimítear tré thaithí agus tré fhorbairtí sa saol. Tá fianaise sa 

litríocht, de réir Little, go bhfuil an soch-idirghníomhú lonnaithe i nádúr na foghlama 

(Friere 1972; Rogers 1983; Barnes 1976; Harré 1998), gur toradh í an fhoghlaim ar an 

tacaíocht agus ar an stiúradh a chuirtear ar fáil don fhoghlaimeoir ag daoine fásta nó ag 

piarí níos cumasaí agus go bhfuil feidhmeanna cognaíocha an duine aonair inmhéanach 

tré idirghníomhaíocht sóisialta (Vygotsky 1978). Dar le Little, tá na prionsabail seo 

bunúsach san fhócas a chuirtear ar fhoghlaim toisc go n-eascraíonn an fhoghlaim 

neamhspleách as an spleáchas nó as an idirghníomhú sóisialta a thiteann amach san 

iompar sóisialta agus sa sealbhú teanga atá mar chuid den iompar sin. Tá an prionsabal 

seo an-tábhachtach i gcur chun cinn na hoideolaíochta atá foghlaim-lárnach mar gheall 

ar an tuiscint gurb í an fhoghlaim fhéinriartha (neamhspleách) sprioc na foghlama agus 

go bhforbraítear í tré a bheith spleách ar dhaoine eile (ibid). I gcomhthéacs na foghlama 
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foirmiúla, baineann an fhoghlaim fhéinriartha go dlúth leis an dul chun cinn a dhéanann 

an foghlaimeoir nó an cumas a bhíonn aige ‘bogadh ar aghaidh’, ach tá ról ag an 

múinteoir anseo deiseanna a aithint ina bhféadfaí smacht a thabhairt don fhoghlaimeoir 

ar a chuid foghlama féin. Molann Little (2000: 9) go mbeidh cásanna ann, ag brath ar 

staid na foghlama, ina mbeidh cothromaíocht idir an fhoghlaim fhéinriartha agus an 

fhoghlaim spleách ach go mbeidh cásanna eile ann ina mbeadh míchothromaíocht le 

sonrú iontu, `sé sin go mbeadh an fhoghlaim spleách níos láidre ná an fhoghlaim 

fhéinriartha.  

Cé gur próiseas indibhidiúil atá i gceist san oideolaíocht foghlaim-lárnach go pointe 

áirithe, tá ról ag an múinteoir i gcur chun cinn obair ghrúpa atá soch-idirghníomhach. Tá 

ról tábhachtach ag an múinteoir chomh maith i gcruthú deiseanna úsáide agus 

cleachtaidh teanga atá in oiriúint do chumas agus do shaol an fhoghlaimeora, a 

chuirfeadh cumas cumarsáide an fhoghlaimeora chun cinn (ibid: 10-13).  

Léiríonn údar an ailt na teoiricí seo ina dtugann sé sampla praiticiúil concréiteach 

d’oideolaíocht atá foghlaimlárnach. Soiléiríonn sé na difríochtaí sna torthaí idir cúrsa 

traidisúnta teagasc-lárnach bunaithe ar churaclam réamhdheartha teanga agus cúrsa 

foghlaim-lárnach nach raibh aon churaclam réamhdheartha nó téacsleabhar i gceist ach 

curaclam bunaithe ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí inar dhírigh siad ar théacsanna 

dílse agus tascanna bunaithe ar a saol féin, cur i gcás curriculum vitae a chur le chéile 

nó ullmhú d’agallamh. B’áisitheoir é an múinteoir sa chur chuige foghlaim-lárnach a 

chabhraigh leis na foghlaimeoirí teacht ar acmhainní foghlama oiriúnacha, a rinne 

tascanna foghlama cuí a dhearadh agus measúnú ar thorthaí foghlama. Dhealraigh sé go 

raibh níos mó ratha ar an gcúrsa foghlaim-lárnach toisc go ndearna siad freastal ar 

riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus ar an úsáid go bhféadfaí a bhaint as an teanga a bhí 

sealbhaithe sa rang agus dá bhrí sin bhí siad fiúntach agus spreagúil. Mar fhocal scoir, 

tugann Little (2000: 15) suntas do na dúshláin a bhaineann leis an gcur chuige soch-

idirghníomhach do chúrsaí ar a bhfuil curaclaim teanga réamhdheartha dóibh agus an gá 

atá ann freastal a dhéanamh ar an gcuraclam sin mar gheall ar spriocanna scrúdaithe. 

Molann sé, áfach, go gcuirfí béim ar an bhfoghlaim seachas ar an teagasc sa seomra 

ranga agus go ndéanfaí forbairtí i dtreo na foghlama féinriartha.         

Toisc an tsuim a léiríodh thuas san fhoghlaimeoir aonair agus í ag dul i dtreise ó na 

seachtóidí anuas, tosaíodh ar aird a thabhairt ar na slite agus na bealaí éifeachta 



15 
 

foghlama a úsáideann foghlaimeoirí a n-áirítear mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha iad. 

Féachfar anois ar chuid den taighde is tábhachtaí atá déanta sa réimse seo ó thús na 

seachtóidí chomh fada le 2008 nuair a caitheadh súil in athuair ar an sealbhú éifeachtach 

teanga i leith an fhoghlaimeora aonair. 

2.3 Fócas Úr ar an bhFoghlaimeoir Aonair 

Tá dearcadh nua i ndiaidh teacht chun cinn sa teangeolaíocht fheidhmeach le blianta 

anuas ina leagtar béim ar an bpróiseas foghlama féin agus ar an bhfoghlaimeoir aonair. 

Tá sé mar aidhm ag an taighde seo béim a leagan ar conas a fhoghlaimítear teanga. 

Anuas air sin, déantar cúram de neamhpléachas na foghlama chomh maith le feasacht 

teanga na bhfoghlaimeoirí sa chaoi is go gcumasófaí scil na teanga agus na cumarsáide 

(Little 2003). An sprioc bhunaidh atá taobh thiar den fhorbairt ó mhúineadh teanga go 

foghlaim teanga is ea dá mhéid feasachta, tuisceana agus freagrachta atá ag an 

bhfoghlaimeoir aonair, is amhlaidh is láidre agus is buaine sealbhú an dara teanga aige. 

Feictear rian na feasachta teanga mar mhórthionchar i gcuraclam, i siollabais agus i 

gcleachtais mhúineadh teangacha a léiríonn an fócas úr a leagtar ar an bhfoghlaimeoir 

aonair iontu agus an fhreagracht a ghlacann sé as a chuid foghlama féin. Is é ceann de 

na prionsabail a bhaineann go dlúth le fealsúnacht Chomhairle na hEorpa ná go mbeadh 

sé ar chumas an mhúinteora an foghlaimeoir a chumasú le go mbeidh sé in ann a bheith 

páirteach go lárnach ina chuid foghlama féin (Ní Ghallachóir, 2009: 60). Dar le Schmidt 

(1990; 1993; 1994), tá an fheasacht teanga cinniúnach sa chaoi ina bhfoghlaimítear agus 

ina shealbhaítear teangacha go héifeachtach.  

Chuir Schmidt an hipitéis feasachta ar a thugtar ‘noticing’ chun cinn ina bhfuil sé mar 

bhunús ann go dtugann an foghlaimeoir teanga suntas coinsiasach do fhoirm na teanga 

san ionchur teanga. Is cuid den phróiseas foghlama an t-ionchur (input) agus dá bhrí sin, 

glactar leis mar iontógáil (intake) teanga ina gcuireann lucht na sictheangeolaíochta 

suim ar leith in iontógáil gramadaí ach go háirithe (Batstone, 1996: 273). Tá ról faoi 

leith ag an ‘tabhairt faoi deara’ (noticing) san aistriú sin a aistríonn ionchur go 

hiontógáil san fhoghaim teanga (Mackey et al. 2002: 183), tré aird a dhíriú ar fhoirm na 

teanga sa phróiseas sin. Aithníonn Tomlin agus Villa (1994) gur féidir an tabhairt faoi 

deara a bheith i láthair san fhoghlaim teanga le feasacht nó gan feasacht ina thaobh, `sé 

sin go bhféadfadh leis an bhfoghlaimeoir foirm den teanga a thabhairt faoi deara go 



16 
 

coinsiasach nó go neamhchoinsiasach. Tugann siad suntas don difríocht seo ina 

gcuireann siad an téarma ‘registration’ chun cinn in áit ‘noticing’ mar a thugtar ar an 

gcoincheap go coitianta. Mar sin féin, dar le Schmidt (1995: 20), más go coinsiasach nó 

go neamhchoinsiasach a thugtar an fhoirm den teanga faoi deara, is iontógáil atá ann 

chomh fada is go dtugtar faoi deara é. Tá an tabhairt faoi deara sin cinniúnach i leith na 

foghlama éifeachtaí.  

Tá an tuiscint seo ag teacht i gcodarsnacht le teoiric Krashen (1981; 1982; 1985; 1987; 

1988) a chuaigh roimis, ar ionchur sothuigthe (comprehensible input) san fhoghlaim 

teanga, nach bhfuil aon áit ag an bhfeasacht teanga ann ach a chuireann béim ar nádúr 

na foghlama (Skehan, 2002: 84). Is ionann é sin agus le rá go sealbhaítear teanga nuair a 

bhíonn an foghlaimeoir ‘réidh’ chuige tar éis ionchur cumarsáide agus sothuigthe a chur 

ar fáil dó, de réir na teoirice. Is ar an gciall / mbrí (meaning) a bhaintear as an ionchur 

teanga seachas ar fhoirm na teanga (form) atá an cur chuige nádúrtha ag Krashen dírithe 

(Féach mír 2.3 thíos). Ní dhéantar idirdhealú sa tabhairt faoi deara idir an dá ghné seo 

(brí / ciall agus foirm) agus mar sin, tugann Van Patten (1990) rabhadh go bhféadfadh 

leis an ualach seo ar an bhfoghlaimeoir cur isteach ar an méid a shealbhaíonn sé san 

iontógáil (Batstone, 1996: 273). Tá forbairtí déanta ar an tabhairt faoi deara ag Van 

Patten (2007) a thugann le fios go mbíonn fonn ar fhoghlaimeoirí ciall / brí a bhaint as 

teanga le linn foghlama sa chaoi is go gcuirtear an tuiscint chun cinn, `sé sin go ndíríonn 

siad ar an mbrí seachas ar an bhfoirm (ábhar seachas gramadach). An bunús teoiriciúil 

atá ag Van Patten (2007) ná go ndéanann foghlaimeoirí próiseáil ar an ionchur teanga 

(input processing) agus go sealbhaítear focail go tapaidh a chuireann ábhar fisiciúil in 

iúl (content lexical items). An tuiscint choiteann atá sa tabhairt faoi deara áfach agus atá 

ag teacht leis an bplé seo ar an bhfeasacht teanga agus ar an mbéim a chuirtear ar an 

bhfoghlaimeoir aonair sa phóiséas foghlama teanga, ná go mbíonn an fhoghlaim níos 

éifeachtaí nuair a dhírítear i gceart uirthi.   

De bharr béim úr ar an bhfoghlaimeoir a bheith lárnach sa phróiseas teagaisc agus 

foghlama, tá breis suntais agus airde á dtabhairt ag múinteoirí, ag taighdeoirí agus ag 

lucht deartha siollabais ar an bhfoghlaimeoir aonair sa seomra ranga agus ar conas mar a 

fhoghlaimíonn sé. Toisc nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoirí ó thaobh stíle foghlama, 

tréithe pearsantachta agus cúlraí de, tá a phróifíl féin ag gach foghlaimeoir. Is iomaí 
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ceacht go bhféadfaí a ionshú ó chás an fhoghlaimeora aonair i mbun foghlama agus is 

mithid agus is riachtanach díriú air seo.  

Tráth dá raibh, a mhalairt de bhéim ar fad a bhí i gceist le modheolaíocht teanga ina 

mbíodh olltábhacht ag baint le ról lárnach an mhúinteora agus ar na modhanna múinte a 

chleachtaíodh sé/sí. Ba ghníomhaí é/í an múinteoir sa phróiseas foghlama a stiúraigh an 

fhoghlaim trí chéile tré mhodhanna múinte traidisiúnta a úsáid. Bhí ionchur agus smacht 

optamach ar an bhfoghlaim curtha i bhfeidhm ó thaobh an mhúinteora de.  Chreidtí go 

daingean gurb ionann múineadh críochnúil agus foghlaim teanga rathúil, `sé sin gur 

ghin an dea-chleachtas múinteoireachta an sealbhú teanga (Ó Laoire agus Ní 

Chlochasaigh 2010:47). Bhíodh an tuiscint ann chomh maith gurb í an sprioc ba mhó a 

bhíodh san fhoghlaim teanga ná máistreacht a fháil ar chodanna áirithe na teanga: 

foclóir, gramadach, comhréir, deilbhíocht srl. agus nach mbeadh sé sásúil imeacht ó 

chuid amháin den teanga go cuid eile gan máistreacht a fháil ar an gcéad chuid ar dtús. I 

gcás na siollabas, bhíodh baint lárnach le teagasc agus le scileanna éagsúla a mhúineadh 

chun spriocanna an tsiollabais a bhaint amach in áit béim a chur ar phróisis na foghlama 

nó an tsealbhaithe féin. Tá athrú mór tagtha ar an tuiscint seo ar ndóigh agus tuigtear le 

tamall anuas nach gcinntíonn teagasc foghlaim: 

Recent work on second language acquisition, then, supports the presupposition of my title 

(‘What don’t learners learn what teachers teach? The Interaction Hypotheses’) that learners do 

not in fact learn what teachers teach…There is, it seems, a real problem in the relationship 

between language learning and language teaching (Allwright, 1984a:4).  

I gcodarsnacht dhíreach leis an modh traidisiúnta, tháinig dearcadh úrnua chun cinn le 

linn na seachtóidí nuair a músclaíodh tuiscint i measc theagascóirí teangacha faoin gcur 

chuige cumarsáideach. Tháinig forbairt shuntasach ar an gcur chuige seo agus glacadh 

go forleathan leis mar mhúnla éifeachtach do mhúineadh nuatheangacha na hEorpa: 

Faoi dheireadh na 1970idí, bhí sé go mór i gceist ag lucht teoirice agus cleachtóirí araon; agus 

faoi lár na 1980idí bhí formhór na gcuraclam, na dtéacsleabhar agus na múinteoirí ar fud iarthar 

na hEorpa toilteanach cur síos orthu féin mar "cumarsáideach" (Little, 2003:26). 

Cuireadh athruithe i bhfeidhm ar shiollabais teanga a bhí roinnte de réir na 

bhfeidhmeanna teanga a bhí le comhlíonadh ag foghlaimeoirí agus ar anailís ar a gcuid 

riachtanais chumarsáide. Bhí an-bhéim sa chur chuige cumarsáide ar úsáid na teanga 

mar uirlis cumarsáide seachas mar uirlis eolais, ina raibh béim ar struchtúr na teanga 

féin chun brí foclóra nó gramadaí a bhaint amach.  
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Ba é Wilkins (1976) ar dtús a tharraing aird ar dhá chinéal cur chuige nuair a rinne sé 

idirdhealú idir chur chuigí sintéiseacha agus cur chuigí anailíseacha (Ó Laoire agus Ní 

Chlochasaigh, 2010:47). Dar leis, bhí gach siollabas teanga in oiriúint do cheann 

amháin de na cur chuigí seo. Sa chur chuige sintéiseach déantar an teanga a chur i 

láthair na bhfoghlaimeoirí ar bhealach córasach céimiúil. Déantar scagadh ar an teanga 

ina ndlúthchodanna amhail is gur tógáil bloc ar bhloc atá i gceist le próiseas an 

tsealbhaithe teanga: 

Different parts of the language are taught separately and step by step so that acquisition is a 

process of gradual accumulation of parts until the whole structure of the language has been built 

up (Wilkins, 1976:2). 

Ní mór don fhoghlaimeoir dlúthchodanna na teanga atá curtha os a chomhair go 

struchtúrtha sa chur chuige seo, a chomhtháthú le chéile chun sprioc na cumarsáide a 

chomhlíonadh. 

Is í an fhealsúnacht bhunaidh taobh thiar den chur chuige anailíseach ná freastal ar 

riachtanais chumarsáide na bhfoghlaimeoirí tré smutáin/blocanna den teanga a chur os 

comhair na bhfoghlaimeoirí ionas go ndéanfaidís féin anailís orthu. Cuireann a leithéid 

de chur chuige i siollabais anailíseacha le cumas foghlaimeoirí anailís a dhéanamh orthu 

féin agus ar an dul chun cinn bíodh sé, suntasach nó mall, atá á dhéanamh acu san 

fhoghlaim teanga. Ar an mbealach seo, d’fhéadfaidís teacht ar thuiscint inmheánach ar 

conas a fheidhmíonn an teanga. Ba as an léargas nua seo ar chumas chumarsáide agus 

anailíse i measc  teangeolaithe feidhmí dála Wilkins, Canale agus Swain, Van Ek agus 

Trim ó na seachtóidí ar aghaidh, a d’eascair an cur chuige cumarsáideach a mhúnlaigh 

siollabais agus curaclaim theangacha.  

2.4 Cad is Foghlaimeoir Maith Teanga ann? 

Táthar ag plé le foghlaimeoirí mar indibhidí i réimse na teangeolaíochta feidhmí ó na 

seachtóidí i leith.  D’fhéadfaí a rá gurb é an tiontú airde ó theagasc teanga go foghlaim 

teanga an t-athrú is suntasaí a tharla sa réimse áirithe seo. Glactar leis an bhfoghlaim 

anois mar chuid lárnach den teagasc agus leis an bhfoghlaimeoir aonair mar chroílár na 

foghlama. Baineann cuid mhaith den taighde ar an bhfoghlaimeoir aonair ach go 

háirithe le tréithe na bhfoghlaimeoirí úd ina n-éiríonn go sonrach leo an teanga a 

shealbhú ón gcóras oideachais.  
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Is é alt ceannródaíoch Rubin a foilsíodh i 1975 a chuir tús leis an ngort leathan taighde 

ar an dea-fhoghlaimeoir teanga. Cé gurb é Stern (1974) a chuir páipéar i láthair ar an 

ábhar céanna bliain roimhe, is iad foilseacháin Rubin agus Stern (1975) i bhfoirm ailt 

irise a tharraing aird phobail na teangeolaíochta feidhmí agus a chuir tús le réimse 

nuálach taighde ar an bhfoghlaimeoir aonair.  

Cé gur céadthráchtadh ar an dea-fhoghlaimeoir teanga níos mó ná tríocha bliain ó shin, 

is díol spéise nár leanadh den taighde ach ar feadh tréimhse ina dhiaidh (Naiman et al. 

1978; Wong-Fillmore 1976, 1979; O’Malley et al. 1985, 1985a) agus go bhfuil súil á 

caitheamh in athuair air le roinnt blianta anuas (Gan 2004; Gan et al. 2004; Griffiths 

2008; Wong and Nunan 2011; Arabski agus Wojtaszek 2011). Féachfar anois ar an 

taighde is tábhachtaí sa ghort ó aimsir Rubin ar aghaidh. 

Is í an bhuncheist i gcás taighde Rubin ná ‘cén fáth go bhfoghlaimíonn foghlaimeoir X 

an dara teanga ar bhealach níos éifeachtaí ná foghlaimeoir Y?’ Níor glacadh le cumas 

foghlama teanga an duine mar fhreagra sásúil na ceiste toisc nach ionann an rath a 

bhíonn ar fhoghlaimeoirí i gcoitinne sa chéad ná sa dara teanga. Anuas air sin, cé go 

dtugann cumas foghlama teanga an duine léargas ar rath nó drochrath na foghlama, ní 

shásaítear ann sonraí don fhoghlaimeoir nó don mhúinteoir ar conas go bhféadfaí an 

fhoghlaim a fheabhsú in ainneoin cúrsaí cumais. Moladh, mar sin, dá mbeadh fáil ar 

léargais ar na bealaí éifeachtacha foghlama agus úsáid straitéisí foghlama a bhíonn ag 

dea-fhoghlaimeoirí go bhféadfaí feabhas a chur ar dhrochrath foghlama tré fhoghlaim ó 

chás na dea-fhoghlama, agus, mar thoradh air sin, moladh go bhféadfaí straitéisí 

éifeachtacha a mhúineadh (Rubin 1975, 41-50).  

Le linn a cuid taighde i measc fhoghlaimeoirí teanga, d’aithin Rubin tréithe a bhíonn ag 

foghlaimeoirí a n-éiríonn leo teangacha a fhoghlaim go héifeachtach. Cuireadh liosta de 

thréithe le chéile ina mbaineann an-chuid acu le straitéisí foghlama an fhoghlaimeora. Is 

éard is straitéisí foghlama ann dár le Rubin (1975:43) ná ‘the techniques or devices 

which a learner may use to acquire knowledge’. Is é seo a leanas liosta de thréithe an 

dea-fhoghlaimeora a chuir Rubin i dtoll a chéile: 

1. Bíonn fonn ar an dea-fhoghlaimeoir buille faoi thuairim a thabhairt. Baineann sé 

úsáid as an eolas atá aige agus as na leideanna sa timpeallacht thart timpeall air 

chun buille faoi thuairim a thabhairt. Ní hionann na straitéisí chun buille faoi 
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thuairim a thabhairt a bhíonn ag foghlaimeoirí óga agus foghlaimeoirí fásta agus 

baineann foghlaimeoirí fásta níos mó úsáide astu (Rubin, 1975:46).  

2. Is dea-fhoghlaimeoir é an té a mbíonn fonn láidir air cumarsáid a dhéanamh sa 

sprioctheanga agus foghlaim ón gcumarsáid sin. Bheadh sé sásta triail a bhaint 

as an-chuid rudaí chun a theachtaireacht chumarsáideach a chur in iúl. Muna 

bhfuil an focal cuí aige, bheadh straitéisí aige chun déileáil leis sin ar nós focal 

eile a chur ar fáil ina áit, cur síos a dhéanamh ar an bhfocal nó úsáid a bhaint as 

geáitsí chun é féin a chur i iúl le linn cumarsáide chun an chumarsáid a chur i 

gcrích. 

3. Is cuma leis má dhéanann sé botún nó amadán de féin le linn cumarsáide chomh 

fada is go bhfuil cumarsáid ar siúl aige. Tá sé sásta botúin agus earráidí a 

dhéanamh ar mhaithe leis an bhfoghlaim. Tá sé sásta cur suas le héiginnteacht 

den chuid is mó. 

4. Déanann sé cúram de chruinneas agus den ghramadach agus bíonn sé de shíor ag 

lorg agus ag faire amach do phátrúin sa teanga. Déanann sé amhlaidh tré anailís, 

catagóiriú agus sintéisiú a dhéanamh de shíor. Bíonn sé ar a chumas aige 

scagadh a dhéanamh agus na gnéithe bainteacha a aithint ó ghnéithe nach bhfuil 

chomh bainteach céanna.  

5. Cleachtaíonn sé an sprioctheanga chomh minic agus is féidir. Cruthaíonn sé 

deiseanna cainte dó féin agus tapaíonn sé deiseanna cumarsáide. Cuireann sé tús 

le comhrá sa sprioctheanga as a stuaim féin agus labhraíonn sé amach sa rang 

teanga. 

6. Déanann sé féinmheasúnú air féin agus tugann sé caint daoine eile faoi deara. Is 

suim leis tuairimí daoine eile faoina chumas sa teanga. Is cuid den phróiseas 

foghlama é an measúnú don dea-fhoghlaimeoir. 

7. Tugann sé aird ar an mbrí arbh fhéidir a bhaint as an sprioctheanga. Tuigeann sé 

nár leor aird a dhíriú ar an ngramadach amháin ach tugann sé aird ar 

chomhthéacs an chomhrá, an caidreamh idir rannpháirtithe an chomhrá agus ar 

atmaisféar an chomhrá. Cuireann an tuiscint aige ar nádúr na 

hidirghníomhaíochta lena chumas freagra oiriúnach a sholáthar (Rubin, 1975:45-

48).  

Tugadh suntas sa taighde go mbraitheann úsáid na straitéisí foghlama seo ar athróga 

áirithe ar nós cúrsaí aoise, oilteacht sa sprioctheanga, stíl foghlama, suíomh agus cultúr. 
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Mar atá luaite cheana féin, léiríonn an taighde go mbaineann foghlaimeoirí fásta níos 

mó úsáide as straitéisí a bhaineann le buille faoi thuairim a thabhairt. Anuas air sin, 

úsáideann foghlaimeoirí straitéisí difriúla ag amanna difriúla sa phróiseas foghlama 

agus i suíomhanna difriúla mar shampla san ionad foirmiúil foghlama nó i bpobal na 

sprioctheanga lasmuigh den seomra ranga. Athraíonn stíleanna foghlama ó 

fhoghlaimeoir go foghlaimeoir, cur i gcás, is fearr le foghlaimeoirí áirithe toise fuaime 

ná toise físe agus a mhalairt. Admhaíonn Rubin (1975:49) ‘We should expect that there 

would be many different kinds of “good language learners”.  

Cad chuige na tréithe seo a aithint agus a chur faoi bhráid phobal na teangeolaíochta 

feidhmí? Is í an bhunsprioc a bhain leis an taighde seo ón tús ná go bhfoghlaimeofaí ón 

dea-fhoghlaimeoir teanga tré bhreathnú go géar ar na straitéisí agus na próisis 

chognaíocha a úsáideann sé le linn foghlama. D’fhéadfaí oiliúint a chur ar fáil bunaithe 

ar thorthaí an taighde chun feabhas a chur ar dhrochrath foghlaim teangacha: 

By looking at what is going on inside the good language learner, by considering how he is 

successful, what strategies, what cognitive processes he uses to learn a language, we may be led 

to well-developed theories of the processing of linguistic information which can be taught to 

others. Perhaps we can then establish procedures to train others to use these or similar 

procedures to acquire a second language (Rubin 1975:49). 

Timpeall an ama chéanna, ghlac Stern (1975) leis an gcur chuige céanna maidir leis an 

dea-fhoghlaimeoir teanga, `sé sin go ndíreofaí ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid 

ag na foghlaimeoirí úd. Mar thoradh ar a chuid taighde, cuireadh liosta le chéile le deich 

straitéis ann, cuid acu a thacaíonn leis an méid a bhí ag Rubin agus cuid acu a chuireann 

leo.  

1. Straitéis Phleanála – go mbíonn a stíl nó straitéis foghlama pearsanta féin ag 

gach dea-fhoghlaimeoir agus is minic a bhíonn sé an-dearfach 

2. Straitéis Ghníomhach – cur chuige gníomhach i leith tasc foghlama  

3. Ionbhá – cur chuige ionbháúil i leith phobal na sprioctheanga 

4. Straitéis Fhoirmiúil – tuiscint ar conas plé leis an teanga go teicniúil 

5. Straitéis Thrialach – cur chuige modheolaíochta ach solúbtha, `sé sin plé leis an 

sprioctheanga go córasach agus dul siar rialta a dhéanamh 

6. Straitéis Shéimeantach – ag lorg brí i gcónaí 

7. Straitéis Chleachtaidh – fonn láidir cleachtadh a dhéanamh sa sprioctheanga 
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8. Straitéis Chumarsáide – fonn láidir an teanga a úsáid chun fíorchumarsáid a 

dhéanamh 

9. Straitéis Fhéinmheasúnaithe – ina mbíonn féinmheasúnú agus critic cainteoirí 

eile mar chuid den phróiseas foghlama   

10. Straitéis Inmheánaithe – forbairt a dhéanamh ar an teanga mar chóras seachtrach 

tagartha agus foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga 

Seasann an dá staidéar ag Rubin (1975) agus Stern (1975) mar bhunchlocha an réimse 

taighde ar shealbhú éifeachtach an dara teanga, a thug léargais luachmhara do 

thaighdeoirí eile sa réimse céanna a bhí ag teacht ina ndiaidh.  

2.5 Mórstaidéar Naiman et al.  

Níos déanaí sna seachtóidí, tháinig grúpa taighdeoirí, Naiman, Fröhlich, Stern and 

Todesco (1978) le chéile i gCeanada chun taighde ceannródaíoch eile a chur i gcrích 

d’fhonn na tréithe comónta a bhíonn ag dea-fhoghlaimeoirí teanga a aithint. Bhí an 

mhóriarracht seo tógtha ar réamhobair inbhreathnaitheach taighdeoirí luatha na 

seachtóidí a bhí á ghríosú gur cheart iniúchadh a dhéanamh ar bheathaisnéisí dea-

fhoghlaimeoirí teanga chun hipitéis a thástáil agus foghlaim uathu (Carroll, 1967; 

Rubin, 1975; Stern, 1975). D’fhreastail staidéar Naiman et al. ar an mbunsprioc seo sa 

chaoi is gur fhreastail an staidéar ar riachtanais mhúinteoirí a raibh fonn orthu freastal ar 

riachtanais na bhfoghlaimeoirí acu agus cabhrú leo foghlaim níos éifeachtaí a bhaint 

amach sa teanga. Maraon leis na staidéir a d’imigh roimhe, dhírigh an taighde ar úsáid 

straitéisí foghlama i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha teanga ach anuas air sin, díríodh 

ar na straitéisí a bhíonn in úsáid d’aon ghnó agus go comhfhiosach ag dea-

fhoghlaimeoirí teanga. Glacadh leis an taighde mar obair réabhlóideach agus spreagúil 

(Chamot, 1997:561).   

Ba é an cuspóir a bhí ag an mórstaidéar ón tús ná imscrúdú a dhéanamh ar na tréithe 

pearsantachta, cuinsí cognaíocha, meoin, inspreagtha agus cúlraí éagsúla foghlama a 

bhíonn ag dea-fhoghlaimeoirí teanga i gcomparáid le foghlaimeoirí nach raibh chomh 

héifeachtach céanna. Bhí sé ar intinn ag na húdair líon áirithe foghlaimeoirí teangacha 

nár éirigh leo i gcás fhoghlaim teangacha a chur san áireamh chomh maith, ach sa 

deireadh, níor ghlac ach beirt bhan ina n-áirítear mar fhoghlaimeoirí mí-éifeachtacha iad 

páirt sa taighde (Naiman et al. 1978:12). Molann Skehan (1989:76) gur cheart glacadh 
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leis na torthaí taighde go cúramach mar go bhfuil an baol ann gurb iad na straitéisí 

foghlama atá in úsáid ag dea-fhoghlaimeoirí teanga na straitéisí céanna atá in úsáid ag 

foghlaimeoirí nach bhfuil chomh héifeachtach céanna ach iad in úsáid acu ar bhealaí 

difriúla.  

Cosúil le taighde Rubin agus Stern a d’imigh roimhe, bhí spéis ag na húdair chomh 

maith féachaint ar na straitéisí foghlama indibhidiúla a chuireann leis an bhfoghlaim 

éifeachtach i gcás an fhoghlaimeora aonair: 

The study set out from the fact that some learners are more successful than others. The question 

was therefore raised: do good learners tackle the language learning task differently from poor 

learners and do learners have certain characteristics which predispose them to good or poor 

learning? (Naiman et al. 1978:4).  

Bhí dhá chuid sa taighde seo; dhírigh an chéad chuid ar fhoghlaimeoirí fásta a raibh 

teangacha éagsúla ar a dtoil acu agus thit an dara cuid den taighde amach i rang scoile 

Francise i gCeanada. Sa chéad chuid den taighde, féachadh ar na hathróga seo a leanas 

nuair a cuireadh agallaimh (le húsáid cheistneora) ar 34 foghlaimeoir fásta a n-áiríodh 

mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha iad: cúlra pearsanta, aois, inscne, cúlra oideachais agus 

slite beatha, teangacha eile bheith ar a dtoil acu. Bhí dhá chuid san agallamh; sa chéad 

chuid rinne an faisnéiseoir cur síos ar an gcúlra foghlama agus ar an gcumas teanga 

aige, sa dara cuid cuireadh cás hipitéiseach os comhair an fhaisnéiseora i gcás 

fhoghlaim teangacha (Naiman et al. 1978: 94-96). D’admhaigh na húdair go raibh 

fadhbanna áirithe ag baint leis an tuairisciú iardhearcach ó thaobh bhailíocht na ráitis de. 

Cuireadh ceist chomh maith faoi iontaofacht na dtorthaí nuair a bhí féinmheasúnú ar 

siúl ag na faisnéiseoirí maidir lena gcumas féin. Fadhb bhunúsach eile a tháinig chun 

cinn ná go ndearna na faisnéiseoirí béaltuairisciú go coinsiasach; `sé sin ar na béalaí 

éifeachtacha foghlama a bhíonn in úsáid acu d’aonghnó chun cur le sealbhú rathúil 

teanga. D’ardaigh na húdair an cheist faoi mhodheolaíocht taighde go bhféadfaí 

iniúchadh a dhéanamh ar na próisis neamhchoinsiasacha (Naiman et al. 1978:142-143). 

Is as aiseolas den chinéal seo a tháinig béaltuairisciú tascbhunaithe TAPanna (Think 

Aloud Protocols) chun cinn sa taighde cáilíochtúil a bhíonn in úsáid go minic i gcás 

taighde ar an dara teanga anois.  

Ardaíonn Skehan (1989:80) ceist maidir le béaltuairisiú a úsáid mar uirlis thaighde agus 

cumas na bhfaisnéiseoirí a bheith deisbhéalach agus iad féin a chur in iúl go 

héifeachtach. Cuireann sé an buntáiste seo i gcomparáid leis an míbhuntáiste nó 
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míchumas a bheadh ag foghlaimeoirí mí-éifeachtacha an tasc céanna a dhéanamh go 

sásúil. Tá seans ann gurb iad na cumais chéanna a chuireann le foghlaim éifeachtach nó 

mí-éifeachtach teanga.   

Roghnaíodh triúr ón 34 agallamh chun tabhairt faoi chás staidéar don taighde. Áiríodh 

an triúr foghlaimeoirí mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha teanga ach ar bhealaí éagsúla sa 

chaoi is go mbeadh léiriú ann ar na slite éagsúla ina bhfoghlaimítear teangacha ag brath 

ar chúlra an fhoghlaimeora, an suíomh foghlama, na straitéisí foghlama a bhí in úsáid 

agus a leithéid. Ba fhoghlaimeoirí an-rathúla ar fad a bhí sa trí chás staidéar seo, daoine 

a bhí an-oilte agus an-éirimiúil agus mar sin, ní roghnú ionadaíoch a bhí i gceist dar le 

Skehan (1989:80) a aithníonn é seo mar locht eile ar an taighde.  

Aithníodh cúig mhórstraitéis foghlama le linn na n-agallamh le foghlaimeoirí fásta a 

raibh teangacha éagsúla ar a dtoil acu. Rinne na húdáir ceangal idir na mórstraitéisí seo 

agus mionstraitéisí nó fo-straiteisí eile a tháinig chun cinn le linn an taighde: 

(a) Bíonn cur chuige gníomhach ag dea-fhoghlaimeoirí i leith tascanna tré:  

o Teacht i dtír ar dheiseanna foghlama tar éis iad a aithint agus a lorg 

o Gníomhaíochtaí teanga breise a chur leis an gclár foghlama chun a gcuid 

iarrachtaí a threisiú  

o Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cleachtaidh 

o Feidhm na ngníomhaíochtaí a athrú chun béim a chur ar fhoghlaim an 

dara teanga 

(b) Déantar forbairt ar fheasacht an fhoghlaimeora ina mbíonn an teanga mar chóras ann 

tré: 

o Aistriúchán a dhéanamh ón T2 go T1 agus iarracht a dhéanamh 

comparáid thrastheangach éifeachtach a dhéanamh ag amanna difriúla sa 

phróiseas foghlama 

o Anailís a dhéanamh ar an sprioctheanga agus buille faoi thuairim a 

thabhairt 

(c) Pléann dea-fhoghlaimeoirí le teanga mar mheán chumarsáide agus idirghníomhacha 

tré: 
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o Béim a chur ar líofacht níos mó ná ar chruinneas go luath sa phróiseas 

foghlama 

o Deiseanna cumarsáide a lorg inar féidir leo cumarsáid a dhéanamh le 

pobal na sprioctheanga agus feabhas a chur ar a gcuid scileanna 

cumarsáide 

o Iarracht a dhéanamh brí shoch-chultúrtha a thuiscint, mar shampla, frásaí 

comhrá a fhoghlaim roimh dhul chun na tíre  / na háite ina labhraítear an 

sprioctheanga  

(d) Glacann dea-fhoghlaimeoirí go cumasach le héilimh mhothúchánacha, mar shampla, 

buairt roimh labhairt.  

(e) Déanann dea-fhoghlaimeoirí measúnú ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu agus 

ar an teanga atá á sealbhú acu, mar shampla, cuireann siad fáilte roimh cheartúcháin ó 

chainteoirí dúchais.  

I dteannta leis na straitéisí thuas, chuir Naiman et al. (1978) liosta de straitéisí sonracha 

ar fáil. I measc na gcinn ba mhó úsáide, bhí na straitéisí seo a leanas: 

 Athrá a dhéanamh i ndiaidh an mhúinteora / tar éis éisteacht le téip sa teanglann  

 Ag leanúint rialacha gramadaí ó leabhair agus ó théacsleabhair 

 Liosta foclóra a choimeád agus iad a fhoghlaim de ghlanmheabhair 

 Ag foghlaim focal i gcomhthéacs 

 Ag éisteacht leis an raidió agus an teilifís, le scannáin nó fógraí – ag déanamh an 

dá bheart ag an am céanna, `sé sin foghlaim agus siamsaíocht 

 Ag tabhairt airde ar cad atá á rá ag duine agus conas mar a fhuaimníonn siad é – 

canúintí agus réimsí teanga difriúla 

 Teangmháil le cainteoirí dúchais 

 Litreacha a scríobh chuig cairde 

 Ag léamh irisí, nuachtáin, ailt srl.  

Sa dara cuid den taighde, díríodh go mion ar chumas teanga, straitéisí foghlama, meoin, 

pearsantacht agus cúinsí cognaíocha i measc fhoghlaimeoir Fraincise dara leibhéal i 

seomra ranga T2. Rinneadh an staidéar a dhearadh sa chaoi is go mbeadh béim ar an 

timpeallacht nó an suíomh foghlama, iompar ranga na bhfoghlaimeoirí, na céimeanna 
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foghlama srl. Bhí baint ag dhá sheomra ranga déag leis an taighde inar deineadh 

agallaimh agus breathnadóireacht ranga le dáréag agus trí scór dalta i measc tosaitheoirí 

(grad 8), meánleibhéal (grád 10) agus ardleibhéal (grád 12). Roghnaíodh na 

foghlaimeoirí seo bunaithe ar mholtaí na múinteoirí sna scoileanna agus ar thorthaí 

scrúdú inniúlachta an IFA (International French Achievement Test Battery).  

Fuarthas amach go raibh ceangal láidir idir foghlaim rathúil teanga agus dhá ghné faoi 

leith a bhaineann le tréithe pearsantachta agus cognaíocha faoi leith; caoinfhulaingt 

dhébhríochais (ambiguity tolerance) a d’fhéadfadh a bheith an-tábhachtach ag tús an 

phróisis foghlama ach go háirithe mar go dtabharfadh sé spreagadh don fhoghlaimeoir 

leanúint ar aghaidh san fhoghlaim agus neamhspleáchas réimse a d’fhéadfadh a bheith 

cinniúnach ag leibhéal ard-chumais. Dearbhaíodh sa taighde go raibh meon agus 

inspreagadh rí-thábhachtach ‘it was confirmed in this research that attitude and 

motivation were in many instances the best overall predictors of success in second 

language learning’ (Naiman et al. 1978:145).  

Léirigh na húdair go raibh díomá orthu nár éirigh leo straitéisí foghlama a aithint sa 

bhreathnóireacht ranga. Bhí modh na breathnóireachta sásúil chun rannpháirtíocht ranga 

a mheas ach, mar sin féin, bhí na hagallaimh an-táirgiúil ó thaobh straitéisí foghlama, 

deacrachtaí foghlama, spriocanna foghlama agus modhanna oiliúna fabhracha a léiriú. 

Ba í seo ceann de na mórchonchlúidí a bhí ag Naiman et al. 

The study as a whole suggests that the successful or good language learner with predetermined 

overall characteristics does not exist. There are many individual ways of learning a language 

successfully. The study has shown that some of the existing stereotypes do not apply. For 

example some people believe that a good language learner has to be musical or have a language 

aptitude or an exceptionally good memory (1978:224). 

Tógadh ar chéadiarrachtaí ceannródaíocha Rubin (1975) agus Stern (1975) i mórstaidéar 

Naiman et al. (1978) agus glactar fós leis mar mhúnla idirnáisiúnta i gcás na dea-

fhoghlama a spreagann a thuilleadh taighde ar fhoghlaim éifeachtach teanga, an taighde 

ar a bhfuil an tráchtas seo bunaithe san áireamh.  

2.6 Taighde eile ar an Dea-Fhoghlaimeoir Teanga 

Tá taighde fadbhunaithe ar siúl ag Wong-Fillmore ó na seachtóidí i leith ar shealbhú an 

dara teanga i measc páistí óga, ach go háirithe páistí le teangacha mionlacha i gcórais 
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oideachais Mheiriceá. Díríodh ar na straitéisí sóisialta ach go háirithe a bhíonn in úsáid 

go héifeachtach ag páistí óga ar scoil agus aithníodh trí cinn ina measc: 

 Glac ball i ngrúpa agus lig ort go dtuigeann tú a bhfuil ar siúl fiú muna 

dtuigeann tú 

 Lig ort go bhfuil an teanga agat tré fhocail agus fhrásaí a bhíonn in úsáid go 

minic sa teanga a úsáid i do chuid cainte 

 Bí ag brath ar do chairde chun cabhrú leat 

Cé gur aithin Wong-Fillmore (1976, 1979) úsáid cinéalacha éagsúla straitéisí i measc na 

bpáistí, cur i gcás straitéisí cognaíocha agus sóisialta, leag sí níos mó béim ar na 

straitéisí sóisialta bunaithe ar thorthaí a cuid taighde. Ba é ceann de na torthaí a bhí ar an 

taighde ná go raibh na páistí dírithe ar chaidrimh shóisialta a bhunú sa sprioctheanga 

(straitéisí sóisialta) thar iad a bheith dírithe ar an tasc foghlama (straitéisí cognaíocha). 

Tuairiscíodh sa taighde chomh maith go raibh fonn láidir cumarsáide sa sprioctheanga 

ar na páistí óga a rinne dul chun cinn suntasach sa T2 i gcomparáid leis an dul chun cinn 

lag a rinne páistí a raibh fonn orthu labhairt le muintir an T1 i gcónaí. Tacaíonn an 

straitéis shóisialta ag Wong-Fillmore leis an straitéis cumarsáide ag Rubin, Stern agus 

Naiman et al. i gcás fhoghlaimeoirí fásta, go mbíonn fonn láidir ar an té a bhíonn rathúil 

i mbun foghlaim teanga fíorchumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga.  

Leanadh den taighde seo sna hochtóidí agus tosaíodh ar a thuilleadh béime a chur ar an 

nasc idir úsáid straitéisí foghlama agus rath sa T2. Murab ionann agus straitéisí sóisialta 

i staidéar Wong-Fillmore agus straitéisí cumarsáide Naiman et al, thug staidéar 

O’Malley et al. (1985a) léargais nua, `sé sin ar úsáid straitéisí meiteachognaíocha. 

Tugann na húdair (1985a:560-561) an míniú seo a leanas ar straitéisí 

meiteachognaíocha: 

Metacognitive strategies involve thinking about the learning process, planning for learning, 

monitoring of comprehension or production while it is taking place, and self-evaluation of 

learning after the language activity has been completed.   

Cé gur luadh straitéisí meiteachognaíocha i staidéir Naiman et al. ní hí an bhéim 

chéanna a leagadh orthu i gcomparáid le toradh thaighde O’Malley et al. a léiríonn go n-

úsáideann dea-fhoghlaimeoirí teanga níos mó straitéisí meiteachognaíocha i mbun 

foghlama. Cuireadh agallamh ar 70 mac léinn an Bhéarla mar dhara teanga agus 

tuairiscíodh 638 uair inar baineadh úsáid as straitéisí foghlama ina raibh tríocha faoin 
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gcéad de na straitéisí sin a tuairiscíodh ina straitéisí meiteachognaíocha. Tuairiscíodh sa 

taighde chomh maith go n-úsáideann foghlaimeoirí ag an meánleibhéal teanga níos mó 

straitéisí meiteachognaíocha ná iad siúd ag an mbunleibhéal teanga toisc go bhfuil níos 

mó feasachta acu ina leith féin mar fhoghlaimeoirí.  

Rinne Politzer agus McGroarty (1985) taighde ar na straitéisí foghlama a úsáideann 

foghlaimeoirí maithe teanga faoi mar a bhí i gceist i dtaighde Rubin (1975) Stern (1975) 

Naiman et al. (1978) . Rinne siad amhlaidh trí cheistneoir a dhearadh agus taighde a 

chur i gcrích le 37 mac léinn a bhí ag déanamh dianchúrsa ocht seachtaine sa Bhéarla 

mar dhara teanga mar réamhullmhúchán do staidéir chéime sna Stáit Aontaithe. Bhí 

leath de na faisnéiseoirí ón Áis agus an leath eile ina nEaspáinnigh. I dteannta na 

gceistneoirí a bhí mar chroílár an taighde, a rinne measúnú ar iompar an tseomra ranga, 

staidéar aonair agus idirghníomhaíocht lasmuigh den seomra ranga, cuireadh 

réamhscrúdú agus iarscrúdú inniúlachta ar na faisnéiseoirí i dtrí chuid; cumas éisteachta, 

scrúdú gramadaí agus cumas cumarsáide. Léiríodh san anailís go raibh impleachtaí ag 

cúlra cultúrtha le húsáid straitéisí foghlama an dá ghrúpa; cé gur bhain muintir na hÁise 

níos lú úsáide as iompair a n-áirítear mar dea-iompair iad ná na hÉaspáinnigh, d’éirigh 

níos fearr leo ó thaobh cumas teanga agus cumarsáide de agus bhain muintir na hÁise 

cumas níos fearr amach i gcumas labhartha agus éisteachta (1985:103,119). An toradh is 

mó a léiríonn taighde Politzer agus McGroarty (1985:119) ná go gcaithfear aitheantas a 

thabhairt do chultúr na bhfaisnéiseoirí sa taighde ar straitéisí foghlama. Mar a luann na 

húdair, bíonn béasa iompair éagsúla ag grúpaí difriúla agus ní féidir tuiscint a fháil ar na 

hiompair áirithe seo gan tuiscint ar an gcultúr agus ar na cleachtais laistigh den chultúr a 

chur san áireamh.  

Mar atá léirithe, is iad dea-fhoghlaimeoirí teanga agus an féintuairisciú a dhéanann siad 

ar na straitéisí a bhíonn in úsáid acu le linn foghlama an t-ábhar is mó sna staidéir atá 

pléite thuas. A mhalairt atá le fáil i staidéir Vann agus Abraham (1990) ina bhfuil an 

bhéim ar fhoghlaimeoirí mí-éifeachtacha teanga agus na straitéisí a tharraingíonn siad 

chucu féin. Ghlac beirt bhan ón Araib Shádach, a bhí cláraithe i ndianchúrsa acadúil 

Béarla ach nach raibh ag éirí go rómhaith leo, páirt sa taighde. Cuireadh na torthaí 

taighde a fuarthas i gcomparáid le torthaí taighde níos luaithe ag na taighdeoirí céanna 

(1987) ina raibh foghlaimeoir éifeachtach agus foghlaimeoir mí-éifeachtach mar 

fhaisnéiseoirí ann (Wenden and Rubin 1987). Mar réiteach ar na fadhbanna a aithníodh 
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le béaltuairisciú i gcás mórthaighde Naiman et al. atá pléite thuas, bheartaigh Vann agus 

Abraham (1990) úsáid a bhaint as béaltuairisciú tascbhunaithe TAPanna (Think Aloud 

Protocols) agus anailís a dhéanamh ar thorthaí an taisc. Chuir na torthaí seo léargais 

agus sonraí ar fáil faoi na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí mí-

éifeachtacha. Léirigh siad go mbíonn foghlaimeoirí mí-éifeachtacha gníomhach sa 

phróiseas foghlama ach go mbíonn na straiteisí a tharraingíonn siad chucu le linn na 

gníomhaíochta in úsáid acu ar bhealaí mí-éifeachtacha. `sé sin le rá, d’fhéadfadh dea-

fhoghlaimeoirí agus foghlaimeoirí nach bhfuil ag éirí leo, stór de na straitéisí céanna a 

úsáid ach leas a bhaint astu ar shlite difriúla a chuireann nó nach gcuireann leis an 

bhfoghlaim éifeachtach. Sa taighde seo mar shampla, bhain an bheirt bhan an úsáid 

chéanna as straitéisí is a bhain ‘dea-fhoghlaimeoirí’ ach tar éis féachaint go géar orthu, 

fuarthas amach nach raibh an smacht céanna acu ar úsáid straitéisí meiteachognaíocha a 

chuirfeadh lena gcumas na straitéisí cuí don tasc a aithint agus a úsáid (1990:191).  

Déanann Holec tagairt don ‘dea-fhoghlaimeoir’ a dhéanann ‘dea-staidéar’ agus 

foghlaim éifeachtach agus na straitéisí meiteachognaíocha a tharraingíonn sé chuige 

féin; ‘It (learning) requires both preliminary planning and ongoing monitoring to be 

successful’ (Wenden 1987:147). Aithnítear nasc mar sin idir tréithe na foghlama 

féinriartha mar atá curtha chun cinn sa teoiric ag Holec (1981) agus Little (1991) agus 

an fhoghlaim éifeachtach. Tá cuid de na tréithe sin le sonrú sna tréithe a d’aithin Rubin 

(1975), Stern (1975) agus Naiman et al. (1978) i leith an dea-fhoghlaimeora teanga. 

Rinne Rubin a thuairisciú i leith straitéisí foghlama éifeachtacha go ndéanann an dea-

fhoghlaimeoir teanga féinmheasúnú air féin mar fhoghlaimeoir, d’aithin Stern an tréith 

céanna maidir le straitéisí féinmheasúnaithe agus critic cainteoirí eile sa phróiseas sin. 

Mar thacú air sin nochtaigh Naiman et al. go ndéanann an foghlaimeoir maith teanga 

measúnú ar an dul chun cinn a dhéanann sé agus ar an sealbhú teanga ina gcuireann sé 

fáilte roimh cheartúcháin ar mhaithe le forbairt a dhéanamh.  

Cúpla bliain roimhe seo, foilsíodh staidéar comparáideach Abraham agus Vann i 

Wenden agus Rubin (1987: 85-102) agus léiríodh torthaí an-spéisiúla ann faoi chur 

chuige difriúil beirt fhoghlaimeorí; duine amháin éifeachtach ó thaobh foghlama teanga 

de agus duine amháin nach raibh chomh héifeachtach céanna. Sa chás seo, bhí an ‘dea-

fhoghlaimeoir’ consiasach i leith cúrsaí cruinnis agus ba chuma leis an duine eile faoi. 

D’úsáid an ‘dea-fhoghlaimeoir’ níos mó straitéisí ná an foghlaimeoir eile ach chomh 
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maith leis sin, bhí sé in ann iad a úsáid ar bhealach solúbtha agus bhí ‘fealsúnacht’ 

éagsúil ag an mbeirt acu i gcás fhoghlaim teangacha, `sé sin le rá go raibh meon agus 

dearcadh éagsúil acu.   

Rinne Ehrman agus Oxford (1995) imscrúdú ar an gcomhchoibhneas idir inniúlacht 

scileanna leitheoireachta agus labhartha ag deireadh cúrsa agus éagsúlacht de chuinsí 

indibhidiúla, cur i gcás, straitéisí foghlama, stíl foghlama, pearsantacht, inspreagadh 

agus imní i gcás foghlama. ‘Cognition Plus’ a thugtar ar an taighde seo ag Ehrman agus 

Oxford. Murab ionann agus staidéir a deineadh roimhe (Carroll 1990), ní ar thoscaí 

cognaíocha éirime amháin a bhí an staidéar seo bunaithe ach ar an mbaint a bhíonn ag 

toscaí aonair eile leis an scéal. Bhí feasacht ag teacht chun cinn sa litríocht le linn an 

ama seo go raibh géarghá le tuiscint ar cuinsí indibhidiúla foghlaimeoirí a mbíonn 

tionchar acu ar shealbhú an dara teanga sa teagasc ionas go ndéanfaí freastal ceart ar 

fhoghlaimeoirí (Skehan 1989). Foghlaimeoirí fásta i mbun cúrsaí dianoiliúna teanga 

lán-aimseartha ag díriú ar obair thar lear ab ea na faisnéiseoirí i staidéar Ehrman agus 

Oxford (1995). Cé gur léirigh an taighde gur mhair an comhchoibhneas ba láidre idir 

inniúlacht sna scileanna agus cumas cognaíocha, taispéanadh chomh maith ann an chaoi 

ina gcuireann cuinsí indibhidiúla go mór le ról an fhoghlaimeora aonair sa phróiseas 

foghlama teanga.   

Ar chasadh an chéid, leanadh den bhéim ar an dea-fhoghlaim teanga i réimse na 

teangeolaíochta feidhmí. I gcomhthéacs fhoghlaim na Seapáinise mar theanga iasachta, 

déanann Takeuchi (2003) scagadh ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag 

foghlaimeoirí teanga iasachta ag leibhéil éagsúla sa tSeapáin. Tá an taighde seo dírithe 

go cáilíochtúil ar leabhair réamhfhoilsithe atá scríofa ó thaobh dhearcadh an dea-

fhoghlaimeora féin, bunaithe ar a gcuid taithí rathúil teanga. Léiríonn na torthaí go 

bhfuil straitéisí áirithe gur fearr le foghlaimeoirí teanga iasachta na Seapáine úsáid a 

bhaint astu thar straitéisí eile agus go n-úsáidtear na straitéisí áirithe seo ag 

tréimhsí/céimeanna difriúla san fhoghlaim teanga. I measc na straitéisí áirithe is ansa le 

foghlaimeoirí iasachta teanga na Seapáine, tá roinnt straitéisí atá sainiúil de réir 

scileanna, mar shampla, ag athléamh os ard nó ag déanamh an-chuid léitheoireachta 

agus straitéisí a chuireann le cumas éisteachta géar.  Bhí straitéisí meiteachognaíocha ar 

nós a bheith ag cruthú deiseanna cainte go luath sa phróiseas foghlama agus plean 

foghlaim rialta a leagadh amach, go mór chun tosaigh arís i dtorthaí an taighde seo. 
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Cinnte bhí baint ag úsáid straitéisí áirithe ag leibhéil dhifriúla leis an scéal agus thart ar 

an am céanna, bhí staidéar iomlán dírithe ar an ábhar céanna agus ar bun sa Nua 

Shéalainn ag Griffiths (2003).  Bhí baint ag 348 mac léinn i scoileanna príobháideacha 

sa Nua Shéalainn a ghlac páirt sa taighde ar úsáid minicíochta straitéisí foghlama ag 

baint úsáide as an gceistneoir SILL Strategy Inventory for Language Learning (Oxford 

1990) chun an taighde a chur i gcrích ón mbonnleibhéal go dtí an t-ardleibhéal. Léiríonn 

taighde Griffiths go mbaintear níos mó úsáide as straitéisí foghlama ag foghlaimeoirí ar 

an ardleibhéal ná ag na leibhéil níos ísle. Ní hamháin sin, ach bhí na straitéisí a bhí in 

úsáid ag an ardleibhéal ní ba idirghníomhaí agus ní ba casta ná na straitéisí a tharraing 

foghlaimeoirí bonnleibhéal agus meánleibhéal chucu féin. Mar thuairimí deiridh, 

cuireann Griffiths úsáid cháinníochtúil agus cháilíochtúil chun tosaigh i gcomhthéacs na 

dea-fhoghlama ag cur in iúl go bhféadfadh úsáid straitéisí foghlama éifeachtacha cur le 

foghlaim éifeachtach teanga agus moltar cláir fheasachta maidir le straitéisí foghlama a 

chur faoi bhráid foghlaimeoirí teanga (2003:381). Is éard atá i gceist le cláir fheasachta 

sa chomhthéacs seo ná béim a leagadh san fhoghlaim teanga ar an bpróiséas foghlama 

féin, `sé sin conas mar a fhoghlaimítear go héifeachtach.    

Bhí an fócas ar an bhfoghlaim fhéinriartha i staidéar Gan (2004) a dhírigh ar an meon 

agus na straitéisí a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí Sínise a raibh an Béarla á 

fhoghlaim mar dhara teanga acu. Bhí borradh sa litríocht ag an am a thug le fios go 

raibh nasc láidir idir an bhfoghlaim éifeachtach teanga agus an fhoghlaim fhéin-riartha. 

Féach ar a deir Wenden ina leith seo (1991:15) mar shampla:  

…‘successful’ or ‘expert’ or ‘intelligent’ learners have learned how to learn’. They have 

acquired the learning strategies, the knowledge about learning, and the attitudes that enable 

them to use these skills and knowledge confidently, flexibly, appropriately and independently of 

a teacher. Therefore, they are automonous. 

I dtaca leis seo, áitíonn Benson (2001:65) go mbíonn smacht ar threo na foghlama ag 

foghlaimeoirí a n-éiríonn leo cumas a bhaint amach sa T2 nó sa teanga iasachta. 

Léiríonn torthaí taighde Gan (2004) go bhfuil nasc láidir idir úsáid straitéisí na 

foghlama féin-riartha agus cumas sa teanga. Cé go bhfuil ceangal idir meon i leith na 

foghlama féin-riartha agus straitéisí foghlama na foghlama féin-riartha, ní hé an nasc 

céanna atá idir meon i leith na foghlama féin-riartha agus cumas sa teanga (Gan 

2004:389).   
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Ag déanamh forbartha ar thaighde Gan (2004) rinne Gan et al. (2004) staidéar ar dhá 

ghrúpa foghlaimeoirí Béarla mar dhara teanga sa tSín, chun féachaint ar an gcur chuige 

féin-riartha a bhí in úsáid acu lasmuigh den seomra ranga. Foghlaimeoirí éifeachtacha 

amháin a bhí i ngrúpa amháin agus foghlaimeoirí mí-éifeachtacha teanga sa ghrúpa eile. 

Ghlac an dá ghrúpa páirt in agallaimh, i ndialanna foghlama agus i gcomhfhreagrais 

ríomhphoist mar chuid den taighde a thit amach in dhá ollscoil faoi leith sa tSín. 

Féachadh ach go háirithe ar na hathróga seo a leanas sa staidéar: meoin eagsúla an dá 

ghrúpa, féintuairisciú ar úsáid straitéisí foghlama agus cúrsaí inspreagtha ar an dá 

thaobh. Thaispeáin an staidéar idir chosúlachtaí agus dhifríochtaí idir an dá ghrúpa; 

foghlaimeoirí éifeachtacha agus foghlaimeoirí mí-éifeachtacha. I gcás na n-athróg a 

luadh thuas, is iad na cosúlachtaí agus difríochtaí is mó a bhí i gceist sna torthaí taighde 

ná: 

(a) nach mór idir an dearcadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha agus mí-éifeachtacha 

maidir leis an tábhacht a bhaineann le heolas faoin teanga agus scileanna praiticiúla na 

teanga ach go bhfuil tuiscintí níos leithne ag lucht na dea-fhoghlama,  

(b) go bhfuil meon difriúil ag an dá ghrúpa i leith an tsuímh foghlama agus an 

mhúinteora, `sé sin go bhfuil meon diúltach ag foghlaimeoirí mí-éifeachtacha, go 

mbíonn siad dímhaoin sa seomra ranga agus go gcailleann siad misneach mar gheall ar 

na mothúcháin dhiúltacha seo. A mhalairt atá fíor do dhea-fhoghlaimeoirí a ghlacann 

leis an suíomh oifigiúil foghlama mar thaithí luachmhar, cé nach i gcónaí go mbíonn 

siad sásta leis an gcur chuige,  

(c) go bhfuil difríochtaí suntasacha idir straitéisí meiteachognaíocha an dá ghrúpa, `sé 

sin gurb é an smacht atá ag dea-fhoghlaimeoirí ar a gcuid foghlama is cúis lena gcuid 

ratha foghlama dar leo féin. Ar an láimh eile bíonn fadhbanna ag foghlaimeoirí mí-

éifeachtacha a gcuid foghlama a chur in oiriúint don suíomh foghlama, 

(d) gurb é an rud is mó a spreagann foghlaimeoirí mí-éifeachtacha ná scrúduithe 

éigeantacha, cé go bhfuil sé seo fíor don dea-fhoghlaimeoir chomh maith. Léiríodh sa 

taighde go bhfuil an dá shaghas inspreagtha ag an té atá ina dhea-fhoghlaimeoir, `sé sin 

go bhfaigheann dea-fhoghlaimeoirí spreagadh ó scrúduithe chomh maith le spreagadh a 

fháil ó dhul chun cinn a dhéanamh sa sprioctheanga.  
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Is de réir a chéile, mar sin, a tháinig athrú agus forbairt ar an bhfócas a bhí ag 

taighdeoirí ar fhoghlaim an dara teanga i réimse thaighde na dea-fhoghlama. Sna múnlaí 

luatha, is ar straitéisí cognaíocha agus sochmhothúchánacha a bhí an bhéim den chuid is 

mó, ach de réir a chéile, tháinig toscaí eile ar nós cúlra, straitéisí meiteachognaíocha 

agus meon nó dearcadh i leith na teanga chun cinn sa réimse taighde. Is le déanaí a chuir 

Rubin (2005) múnla nua do phróiseas na dea-fhoghlama os ár gcomhair. Learner Self-

Management (LSM) a thugtar ar an múnla ina mbíonn idirghníomhaíocht idir straitéisí 

meiteachognaíocha nó gnáthaimh (procedures) mar a thugtar orthu ag Rubin (2005) 

agus eolas agus dearcadh an fhoghlaimeora. Is éard atá i gceist le gnáthaimh ná pleanáil, 

monatóireacht, foghlaim a mheas, fadhbanna a aithint agus a réiteach agus cur i 

bhfeidhm. Tá cúig chuid ó thaobh an eolais agus dearcaidh de sa mhúnla chomh maith 

ar a n-áirítear: eolas faoin tasc, eolas ag an bhfoghlaimeoir faoi féin, dearcadh, eolas 

chúlra agus eolas faoi straitéisí. De réir an mhúnla, nuair a bhíonn dea-fhoghlaimeoir nó 

sainfhoghlaimeoir i mbun tasc a dhéanamh, úsáideann siad gnáthaimh agus bíonn a 

gcuid roghanna bunaithe ar ghnéithe a bhaineann lena gcuid eolais agus dearcaidh 

(Rubin 2005:45). Bunaithe ar mhúnla an LSM, chuir Rubin liosta de thréithe le chéile a 

bhaineann le sainfhoghlaimeoirí de réir an mhúnla agus na litríochta go dtí seo sa 

réimse taighde ar an dea-fhoghlaimeoir:  

1. Bíonn gnáthaimh fhorbartha acu, `sé sin gur féidir leo straitéisí foghlama cuí a 

aithint agus a úsáid de réir mar is gá, glacann siad freagracht as a gcuid 

foghlama féin agus déanann siad monatóireacht air agus is féidir leo an treo a 

athrú i gcás úsáid straitéisí nuair nach bhfuil ag éirí leo.  

2. Bíonn dearcadh cuí ag sainfhoghlaimeoirí ina leith féin agus i leith an phróiseas 

foghlama, bíonn stór forbartha de straitéisí cognaíocha agus 

sochmhothúchánacha agus eolas cúlra acu.  

3. Bíonn sainfhoghlaimeoirí in ann teacht ar dhearcadh agus eolas chun úsáid a 

bhaint as gnáthaimh ar bhealach éifeachtach. D’fhéadfaidís cur leis an eolas atá 

acu cheana féin nó an t-eolas sin a athrú le linn an ghnáthaimh. 

4. Is féidir leis na foghlaimeoirí seo a mbíonn féinsmacht acu mar fhoghlaimeoirí, 

úsáid a bhaint as a gcuid eolais, dearcaidh, inspreagtha agus eolais cognaíocha ar 

bhealaí solúbtha.  

5. Tá siad oiriúnaitheach sa tslí is gur féidir leo plé le réimse leathan de thascanna 

agus d’fhadhbanna ach nuair a bhíonn easpa ratha i gceist bíonn sé ar a gcumas 
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acu an fhadhb a réiteach agus triail a bhaint as slite eile chun an tasc a chur i 

gcrích go héifeachtach. 

6. Bíonn a fhios ag an sainfhoghlaimeoir cathain ar ceart úsáid a bhaint as eolas 

áirithe.  

(Johnson 2005: 46-47)  

Cé go bhfuil sé fíor le rá gur mhair tuiscint ar na próisis chognaíocha, 

mheiteachognaíocha agus mhothúchánacha cheana féin i litríocht na dea-fhoghlama, 

cuireann an múnla seo ag Rubin (2005) an gaol a mhaireann eatarthu ar fad i 

gcomhthéacs, d’fheidhm níos mó tuisceana a spreagadh.   

Ba sprioc uaillmhianach é sna seachtóidí an sprioc a bhí ag Rubin feasacht a mhúscailt 

maidir le cleachtas an dea-fhoghlaimeora agus na factóirí éagsúla a spreagann an dea-

fhoghlaim; inniúlacht, inspreagadh, cúrsaí aoise agus dár ndóigh na straitéisí foghlama a 

tharraingíonn foghlaimeoirí chucu féin i mbun foghlama. Mar atá léirithe thuas, chuir 

Rubin tús le réimse nuálach taighde agus conspóideach a leanadh sna hochtóidí ar 

aghaidh agus atá fós ina ábhar tráthúil faoi láthair agus údair ar nós Griffiths (2008) ag 

caitheamh súile in athuair air. Cé go raibh alt bunaidh Rubin (1975) tiomanta do na 

straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag dea-fhoghlaimeoirí, áitíodh ann go bhfuil baint 

mhór ag athróga eile leis an scéal a bhaineann leis an bhfoghlaimeoir aonair. Is í an 

aidhm atá ag Griffiths (2008) ná leathnú agus imscrúdú níos doimhne a dhéanamh ar 

thogra ceannródaíoch Rubin (1975) agus iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn 

ag athróga nó factóirí éagsúla ar an dea-fhoghlaim. Tá caibidil faoi leith sa leabhar 

tiomanta do na hathróga is mó atá i ndiaidh teacht chun cinn sa litríocht thar na blianta, 

cur i gcás, straitéisí meiteachognaíocha, an fhoghlaim fhéin-riartha, inspreagadh, aois, 

pearsantacht, cúlra, dearcadh, inniúlacht, stíl foghlama, straitéisí foghlama agus tá an-

bhéim nuálach ar chúrsaí inscne ann chomh maith. Tugtar aitheantas do thábhacht 

cúrsaí inscne i gcás taighde ar an dea-fhoghlaimeoir sa leabhar le faillí na mblianta a 

chúiteamh.   

Pléann staidéar comparáideach Wong agus Nunan (2011) a foilsíodh le déanaí, leis na 

stíleanna agus straitéisí foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí éifeachtacha agus mí-

éifeachtacha teanga. Ghlac 110 mac léinn céime páirt mar fhaisnéiseoirí sa staidéar i 

Hong Kong agus roghnaíodh iad mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha nó mí-éifeachtacha 
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bunaithe ar thorthaí scrúdú Béarla caighdeánach a rinne siad ag deireadh na meánscoile; 

is foghlaimeoirí éifeachtacha iad siúd a ghnóthaigh toradh A sa scrúdú agus is 

foghlaimeoirí mí-éifeachtacha iad siúd a ghnóthaigh toradh E nó F sa scrúdú. Léirigh an 

staidéar difríochtaí suntasacha idir na straitéisí foghlama, stíleanna foghlama agus 

pátrúin teanga a bhí in úsáid ag an dá ghrúpa sa phróiseas foghlama. Bhí sé soiléir sa 

taighde go raibh difríocht shuntasach idir an cur chuige ag an dá chinéal 

d’fhoghlaimeora sa seomra ranga oifigiúil, `sé sin go raibh cur chuige neamhspleách ar 

réimse (field independence) agus  cur chuige gníomhach ag foghlaimeoirí éifeachtacha 

fad is a bhí cur chuige spleách ar réimse (field dependence) agus cur chuige 

éighníomhach ag foghlaimeoirí mí-éifeachtacha. Is é an stíl cheannasach a bhíonn ag 

foghlaimeoirí éifeachtacha de réir an taighde ná stíl chumarsáideach agus ar an láimh 

eile, bhí stíl údarásdírithe ag foghlaimeoirí mí-éifeachtacha, `sé sin go mbíonn siad ag 

brath ar an múinteoir údarásach chun treoir a chur ar fáil dóibh. Molann na húdair go 

mbeadh toise den ‘foghlaim conas foghlaim a dhéanamh’ mar chuid d’aon churaclam sa 

chaoi is go múinfí stíleanna foghlama na bhfoghlaimeoirí éifeachtacha do na 

foghlaimeoirí nach bhfuil chomh héifeachtach céanna (2011: 154-55).  

Aithníonn leabhar Arabski agus Wojtaszek (2011) atá bunaithe ar fhactóirí indibhidiúla 

an fhoghlaimeora aonair, go bhfuil foghlaim teanga rathúil ar siúl go forleathan. In áit 

scagadh a bhunú ar na factóirí indibhidiúla a mbíonn tionchar acu ar an bhfoghlaim 

éifeachtach a dhéanamh ceann ar cheann, díríonn an leabhar seo ar an gcaoi ina 

gcuireann factóirí indibhidiúla le rath foghlama, sealbhú teanga agus feidhmiú teanga i 

suímh áirithe, foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Pléitear ann an fhoghlaim fhéinriartha, 

úsáid rathúil indibhidiúil straitéisí foghlama, bainistiú an phróisis foghlama i measc 

fhoghlaimeoirí oilte agus forbairt ar scileanna teanga. Déantar an plé seo i gcomhthéacs 

factóirí indibhidiúla an fhoghlaimeora aonair. Clúdaítear go leor gnéithe in aon leabhar 

amháin anseo, iad go léir a thagann faoi scáth fhactóirí indibhidiúla an fhoghlaimeora 

teanga.  

Tá níos mó ná tríocha bliain ann anois ó cuireadh tús réabhlóideach le cúrsaí taighde i 

réimse na dea-fhoghlama agus ó tosaíodh ar aird a dhíriú ar na hathróga a fheidhmíonn 

mar mheán spreagtha don dea-fhoghlaim i gcás an fhoghlaimeora aonair. D’fhéadfaí a 

rá gurb é an sprioc ba mhó a baineadh amach thar na blianta na an t-athrú béime i measc 

oideachasóirí agus taighdeoirí ar chúrsaí foghlama in áit cúrsaí teagaisc agus an smacht 
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atá ag foghlaimeoirí aonair ar a gcuid foghlama féin. Cé go bhfuil réimse athróg éagsúil 

a mbíonn ceangail láidre acu leis an bhfoghlaim éifeachtach tar éis teacht chun cinn sa 

litríocht ó na seachtóidí ar aghaidh, is léir gurb iad na straitéisí foghlama a mbaineann 

dea-fhoghlaimeoirí úsáid astu, an athróg is mó ar chlár na réimse taighde áirithe seo. Cé 

go bhfuil tagairtí don ábhar seo feicthe againn cheana féin i gcás staidéir ar an dea-

fhoghlaimeoir, sa chéad chuid eile den athbhreithniú litríochta pléifear an litríocht is mó 

maidir le straitéisí foghlama nach bhfuil pléite go dtí seo.  

2.7 Taighde ar Úsáid Straitéisí Foghlama i bhFoghlaim an Dara 

Teanga  

Mar atá feicthe againn sa taighde a bhaineann leis an dea-fhoghlaimeoir atá pléite thuas, 

cinnte bhí baint nach beag ag an úsáid a bhaineann foghlaimeoirí as straitéisí foghlama 

leis an scéal. De réir a chéile, d’fhás agus d’fhorbair feasacht maidir le ríthábhacht úsáid 

straitéisí foghlama sa phróiseas foghlama. Ní hionann sin is a rá áfach go raibh rath faoi 

leith ar gach foghlaimeoir a tharraing straitéisí éagsúla chuige féin agus é i mbun 

foghlama. Cé go mbaineann foghlaimeoirí maithe úsáid leanúnach as straitéisí áirithe 

foghlama, ní hí an úsáid chéanna a bhaineann foghlaimeoirí difriúla astu. Athraíonn a n-

úsáid ó fhoghlaimeoir go foghlaimeoir.  

Chomh maith leis sin, níl aon straitéis ‘cheart nó mhícheart’ ann ach braitheann sé ar an 

gcomhthéacs ina mbaintear úsáid as an straitéis áirithe ar an mbealach chuí. Bíonn úsáid 

straitéisí éifeachtach nuair a (a) oireann sé don tasc foghlama, (b) oireann sé don 

fhoghlaimeoir agus do stíl an fhoghlaimeora agus (c) úsáidtear go héifeachtach é i 

dteannta le straitéisí oiriúnacha eile (Ehrman et al. 2003:315).  

Níl aon chomhaontú, fiú, faoin sainmhíniú is fearr a oireann don straitéis foghlama. 

Ceaptar go minic nach bhfuil an coincheap féin soiléir a dhóthain le sainmhíniú ceart 

cruinn a sholáthar dó (Ó Laoire agus Ní Chlochasaigh 2010: 50). Is iomaí údar a 

úsáideann focail ar nós ‘teicnící’, ‘scileanna’, ‘straitéisí an fhoghlaimeora’ in áit 

straitéisí foghlama. Beag beann ar an téarmaíocht, is éard is ‘straitéis foghlama’ ann nó 

pé téarmaíocht a úsáidtear ina háit, ná próisis intinne a úsáidtear chun foghlaim agus 

tuiscint a chur chun cinn (Dakun 2006:73).  
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Cuireann Skehan (1991:285) síos ar an taighde ar straitéisí foghlama mar ‘explosion of 

activity’ ina bhfuil an-chuid sainmhínithe éagsúla curtha chun cinn ag taighdeoirí 

shealbhú an dara teanga.  Bhain Wenden (1991:7) úsáid as an bhfocal “elusive” le cur 

síos ar an gcoincheap agus bhaist Ellis (1994:529) aidiacht an Bhéarla “fuzzy” air (Ó 

Laoire agus Ní Chlochasaigh 2010:49). Déanann O’Malley et al. (1985:22) trácht ar an 

‘confusion about definitions of specific strategies and about the hierarchic relationship 

among strategies’. Thug Rubin an sainmhíniú leathan (1975:43) “…the techniques or 

devices which a learner may use to acquire knowledge” ar straitéis foghlama ar bith. Tá 

roinnt de na sainmhínithe ar na straiteisí foghlama is mó a bhfuil tagairt déanta orthu 

leagtha amach i dtábla 2.1 thíos.  

Tá straitéisí foghlama in úsáid ag foghlaimeoirí teanga le fada an lá ach is le déanaí a 

tosaíodh ar aird a thabhairt ar a n-úsáid sa taighde ar shealbhú an dara teanga. Chuidigh 

an bhéim ar an dea-fhoghlaimeoir agus na straitéisí a tharraingíonn siad chucu féin leis 

an bhforbairt ach in ainneoin na forbartha, is léir go bhfuil débhríochas ag baint le 

straitéisí foghlama ó thaobh sainmhínithe de agus go bhfuil easaontú ann ina leith. 

Aithníonn Dorynei (2005:164) sainmhíniú Oxford (1999b:518) thíos ar an sainmhíniú is 

cumasaí atá ar fáil sa litríocht. Cuireann Oxford (1990:8) sainmhíniú (1 – Tábla 2.1) ar 

straitéisí foghlama os comhair an léitheora mar shainmhíniú teicniúil a úsáidtear go han-

mhinic ach déanann sí forbairt ar an sainmhíniú ina sainmhíniú (2 – Tábla 2.1) chun 

béim a chur ar shaibhreas straitéisí foghlama.   
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Údar Sainmhíniú 

1. 

O’Malley et al. 

(1985:23)  

Bunaithe ar 

Rigney (1978) 

 

“operations or steps used by a learner that will facilitate the acquisition, storage, retrieval or 

use of information” 

2. 

Wenden agus 

Rubin (1987:6) 

 

“the term learner strategies refers to (1) language learning behaviors learners actually engage 

in to learn and regulate the learning of a second language. These language learning behaviors 

have been called strategies, (2) what learners know about the strategies they use i.e. their 

strategic knowledge (3) what learners know about aspects of their language learning other than 

the strategies they use”  

3. 

Wenden 

(1987:7-8)  

 

“Learning strategies are the various operations that learners use in order to make sense of their 

learning” 

4. 

Oxford 

(1989:235) 

 

“language learning strategies are behaviors or actions which learners use to make language 

learning more successful, self-directed and enjoyable” 

5. 

Oxford 

(1990:8) 

 

1.“operations employed by the learner to aid the acquisition, storage, retrieval and use of 

information”  

2.“specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, and 

more transferable to new situations 

6. 

Oxford 

(1993:18) 

 

“specific actions, behaviors, steps of techniques that students (often intentionally) use to 

improve their progress in developing second language skills” 

7. 

Cohen (1998:5)  

 

“the steps of actions consciously selected by learners to improve the learning of a second 

language, the use of it, or both” 

8. 

Oxford 

(1999b:518) 

 

“Specific actions, behaviors, steps, or techniques that students use to improve their own 

progress in developing skills in a second or foreign language. These strategies can facilitate the 

internalization, storage, retrieval, or use of the new language”.  

Tábla 2.1 Sainmhínithe ar Straitéisí Foghlama sa Litríocht ar Úsáid Straitéisí 

Foghlama i bhFoghlaim an Dara Teanga  

De réir a chéile tosaíodh ar scagadh a dhéanamh ar na straitéisí foghlama éagsúla a 

bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí teanga agus rinneadh rangú ar chinéalacha éagsúla 

straitéisí. Sa chéad chuid eile den chaibidil, pléifear an catagóiriú atá ar fáil sa litríocht i 

leith úsáid straitéisí foghlama i gcás fhoghlaim an dara teanga. 
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2.7.1 Cineálacha Éagsúla Straitéisí  

Tá go leor catagóirithe déanta ó na hochtóidí anuas ar straitéisí foghlama (Wenden and 

Rubin 1987; Oxford 1990; O’Malley and Chamot 1990, srl.). Rinne Rubin (1981) 

ceannródaíocht ar chatagóiriú ar trí chineál straitéise go díreach agus go hindíreach; 

straitéisí foghlama (straitéisí cognaíocha agus meiteachognaíocha), straitéisí 

cumarsáideacha agus straitéisí sóisialta. Baineann straitéisí díreacha leis an smacht a 

bhíonn ag foghlaimeoirí ar ionchur teanga agus an úsáid a bhaineann an foghlaimeoir as 

an eolas ar an láthair. Is leis an úsáid a bhaineann foghlaimeoirí as an eolas teoranta atá 

acu agus na hiarrachtaí a dheánann siad chun deiseanna foghlama a chruthú lasmuigh 

den suíomh oifigiúil foghlama a bhaineann straitéisí indíreacha foghlama (Wenden agus 

Rubin 1987:8). Tá na hiarrachtaí catagóirithe a deineadh ó shin tógtha, a bheag nó a 

mhór, ar na cineálacha straitéisí seo a d’aithin Rubin (1981). Bunaithe ar staidéar 

fadtéarmach O’Malley agus a cuid comhghleacaithe ó na hochtóidí, rinneadh catagóiriú 

ar straitéisí foghlama ina trí chuid leathan: straitéisí meiteachognaíocha, straitéisí 

cognaíocha agus straiteisí sochmhothúchánacha. Cuimsíonn sé seo pleanáil an 

fhoghlaimeora sa phróiseas foghlama, an dianmhachnamh a dhéanann sé ar an bpróiseas 

foghlama, an mhonatóireacht a dhéanann sé ar scileanna teanga agus an féin-mheasúnú 

a dhéanann sé ar a chuid foghlama (O’Malley et al. 1985; O’Malley agus Chamot 

1990).  

Aithníonn Oxford (1990: 8-9) sé chineál straitéise foghlama a chuireann go díreach nó 

go hindíreach le cumas cumarsáide an fhoghlaimeora ar nós Rubin (1981): straitéisí 

cognaíocha, cuimhne, cúitimh, meiteachognaíocha, mothaitheacha agus sóisialta. Dar le 

Oxford, bíonn próiseas intinne sprioctheanga i gceist le straitéisí díreacha (1990:37) 

agus cuireann straitéisí indíreacha tacaíocht ar fáil don fhoghlaim tré phleanáil agus 

mheasúnú a dhéanamh, smacht a fháil ar an imní foghlama agus deiseanna úsáide a lorg 

(1990:151). Is éard is straitéisí cognaíocha ann, de réir Oxford (1990) ná na straitéisí a 

úsáidtear chun eolas nua a thuiscint nó chun ciall a bhaint as. Baintear úsáid as straitéisí 

cuimhne chun eolas nua a stóráil agus cabhraíonn straitéisí cúitimh le foghlaimeoirí i 

mbun cumarsáide nuair nach mbíonn an t-eolas cuí acu. Baineann straitéisí 

mothaitheacha le mothúcháin an fhoghlaimeora, mar shampla, féinmhuinín nó toil a 

bheith páirteach agus gníomhach sa phróiseas foghlama agus cabhraíonn straitéisí 

sóisialta le foghlaimeoirí teagmháil a dhéanamh leis an sprioctheanga. Cuireann 
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straitéisí meiteachognaíocha le cumas an fhoghlaimeora a bheith dírithe ar an 

bhfoghlaim, plean a leagan amach agus féinmheasúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn 

atá á dhéanamh (Oxford, 1990 8-9), scileanna a spreagann an fhoghlaim fhéin-riartha sa 

tréimhse fhadtéarmach.  

Rinne Oxford uirlis a dhearadh a dhéanfadh freastal ar úsáid straitéisí foghlama san 

fhoghlaim teanga, atá roinnte de réir na gcatagóirí leathana straitéisí atá luaite thuas. 

SILL Strategy Inventory For Language Learning a thugtar ar an uirlis shonrach agus 

chuimsitheach seo. De réir na ngrúpaí éagsúla, tá straitéisí foghlama sainiúla faoi gach 

grúpa de straitéisí leathana. Cuir i gcás, faoin réimse leathan straitéisí sóisialta, tá 

straitéisí sóisialta samplacha ar nós ‘iarraim ar dhaoine eile mo chuid foghraíochta a 

cheartú’ agus ‘muna dtuigim rud éigin, iarraim ar an gcainteoir é a rá níos moille, athrá 

a dhéanamh air nó chun é a shoiléiriú dom’. Is de réir minicíochta atá an cur chuige 

freagartha leagtha amach; 1=Ní dhéantar riamh é agus 5=Déantar i gcónaí é.  

Tá locht faighte ag Dӧrnyei (2005: 182) ar cheistneoirí a dhéanann measúnú ar mhéid 

na straitéisí a úsáideann aon fhoghlaimeoir amháin (mar shampla, SILL - Oxford 1990) 

mar nach luíonn sé seo leis an teoiric gurb é an cháilíocht is tábhachtaí i mbun measúnú 

straitéisí, `sé sin go mbaintear úsáid as straitéisí foghlama ar chor ar bith. Cé go bhfuil 

sé amhrasach faoi úsáid cheistneoirí mar seo don taighde, ní thugann sé neamhaird ar a 

dtábhacht mar thasc meiteachognaíoch don fhoghlaimeoir a spreagann foghlaim 

ghníomhach, choinsiasach agus fhéinriartha. Is áis iontach do mhúinteoirí agus 

d’fhoghlaimeoirí araon é a leithéid de SILL chun cur le feasacht fhoghlaimeoirí maidir 

le húsáid straitéisí foghlama.  

2.7.2 Múineadh Straitéisí Foghlama  

Ceann de na gnéithe is spéisiúla ar fad faoi straitéisí foghlama ná gur féidir iad a 

mhúineadh (Oxford, 1990: 9), cé go mbaineann siad go dlúth leis an bhfoghlaimeoir 

aonair i mbun foghlama. Mar thoradh air sin, tá coimhlint dhosheachanta ann idir 

múineadh straitéisí i ngrúpaí agus saor-rogha an fhoghlaimeora féin (Cook, 2001: 132). 

É sin ráite, ní mór d’fhoghlaimeoirí scileanna a shealbhú a chabhróidh leo foghlaim 

éifeachtach a dhéanamh má tá siad chun caighdeán ard a bhaint amach sa teanga. Is tríd 

an oiliúint a chuireann an múinteoir orthu a bhaineann siad na scileanna seo amach. 
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Léiríonn an taighde go n-éiríonn níos fearr le foghlaimeoirí atá oilte i mbun úsáid 

straitéisí (Oxford, 1990: 201).  

2.7.3 Tástáil Straitéisí Foghlama 

Ó thaobh straitéisí foghlama a thástáil, `sé sin iniúchadh a dhéanamh ar na straitéisí 

foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí teanga, is iomaí bealach atá ann chuige seo 

mar shampla, agallaimh, breathnóireacht agus tógáil nótaí, teicnící féintuarascála i 

bhfoirm ceistneoirí, suirbhéanna nó dialanna agus béaltuairisciú tascbhunaithe ar an 

nglaotar TAPanna (think-aloud protocals). Ach ar na cinn is mó a bheadh in oiriúint 

agus réadúil do thástáil straitéisí foghlama sa rang teanga mar cheacht chun an fheasacht 

teanga a chothú i measc na bhfoghlaimeoirí tá: ceistneoirí, dialanna agus plé a 

dhéanamh ar úsáid straitéisí le linn an taisc nó na gníomhaíochta ranga. I gcás an 

mhodha dheiridh seo, tá míreanna i dtéacsleabhair agus i gcuraclaim teanga a dhíríonn 

ar an sprioc seo ina mbíonn ar fhoghlaimeoirí machnamh agus plé a dhéanamh ar an 

gcaoi ina bhfoghlaimíonn siad focail nua, mír ghramadaí nua srl. go héifeachtach, rud a 

mhusclaíonn a gcuid feasachta i gcás straitéisí foghlama agus a chuireann eolas ar fáil 

don mhúinteoir.  

Níl ceann ar bith de na modhanna thuas gan lochtanna ná fadhbanna áfach. Tabharfar 

roinnt samplaí anseo de na gnéithe is mó a shamhlaítear leo:   

Infheictheacht na stráitéisí: `sé sin nach bhfuil gach straitéis a bhíonn in úsáid ag 

foghlaimeoirí sofheicthe dúinn mar mhúinteoirí, thaighdeoirí srl. Úsáideann 

foghlaimeoirí an-chuid straitéisí foghlama sa phróiseas intinne go 

neamhchomhfhiosach, ach tá slite ann chun cabhrú leo forbairt a dhéanamh ar na 

straitéisí foghlama a úsáideann siad le go mbeidh siad comhfhiosach agus sofheicthe 

don fhoghlaimeoir (Oxford 1990:194). Cad faoi na straitéisí a úsáideann foghlaimeoirí 

lasmuigh den seomra ranga (ibid:12) a chuireann go mór leis an éifeacht foghlama?   

Comhfheasacht na húsáide: tá easaontú ann maidir leis an gceist seo, `sé sin an 

mbaineann foghlaimeoirí úsáid as straitéisí go comhfhiosach nó go 

neamhchomhfhiosach? Dar le Oxford (1990: 12) tar éis méid áirithe ama i mbun 

cleachtaidh agus úsáide, is féidir le straitéisí a bheith in úsáid ag an bhfoghlaimeoir go 

huathoibríoch. I gcás béaltuairiscithe, tá gach seans ann go mbeadh sonraí claonta á 
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gcur ar fáil ag an bhfoghlaimeoir más iad na straitéisí comhfhiosacha nó na cinn a 

úsáidtear d’aon ghnó amháin a luaitear (Gass and Selinker, 2009) nó níos measa fós, 

b’fhéidir go gcuirfidís freagraí inmhianaithe ar fáil don mhúinteoir, thaighdeoir srl. 

(Skehan, 1989: 86). Ardaíonn Wenden (1987:36) an cheist faoi eolas iontaofa ó 

bhéaltuairisciú, sa chás ina gcuireann an faisnéiseoir eolas ar fáil faoi fhoghlaim na 

sprioctheanga tré mheán na sprioctheanga; tá seans ann go mbeidh an faisnéiseoir faoi 

bhrú  agus nach mbeadh na torthaí taighde iomlán iontaofa mar sin. Rinne Cohen (1996) 

taighde i measc mac léinn ollscoile ag déanamh staidéir ar theangacha iasachta agus an 

úsáid a bhain siad as straitéisí foghlama tar éis oiliúint a fháil ar a n-úsáid le linn 

foghlama. Luíonn an taighde le tuiscint Ellis (1994) nach mbaineann aon suntas le 

straitéisí neamhchomhfhiosacha nach féidir tuairisc labhartha a thabhairt orthu, glactar 

leis seo mar phróiseas foghlama in áit straitéis foghlama (Cohen 1996:14).  

Leibhéal an tionchair ar an bhfoghlaim éifeachtach: conas gur féidir linn na straitéisí 

éifeachtacha a mbíonn tionchar acu ar an bhfoghlaim rathúil a aithint ó na stráitéisí nach 

gcuireann leis an bhfoghlaim in aon chor? Conas gur féidir a bheith cinnte nach bhfuil 

na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag dea-fhoghlaimeoirí in úsáid chomh maith ag 

foghlaimeoirí nach bhfuil chomh héifeachtach céanna?  

Cumas na bhfoghlaimeoirí: nuair a thugann foghlaimeoirí béaltuairisc dúinn, de ghnáth 

baineann siad úsáid as an sprioctheanga chun cur síos a dhéanamh ar conas mar a 

ndeachaigh siad i ngleic le tasc a dhéanamh go héifeachtach nó conas mar a rinne siad 

rud a fhoghlaim srl. Sa chomhthéacs seo, bímid ag brath go mór ar chumas an 

fhoghlaimeora chun sonraí cuí a thabhairt dúinn sa sprioctheanga. I gcás sonraí a thugtar 

go hiardhearcach, bímid ag brath go mór ar chuimhne an fhoghlaimeora (Wenden and 

Rubin, 1987: 36). D’fhéadfadh leis na scileanna tuairisce seo impleachtaí a chruthú don 

anailís a dhéanaimid ar úsáid na straitéisí. Mar sin ar chóir oiliúint a chur ar fáil 

d’fhoghlaimeoirí ionas go gcuirfidís torthaí níos iontaofa ar fáil dúinn?   

Oiliúint ar úsáid straitéisí foghlama: Pléann Dakun (2006:79) na dúshláin a chruthódh 

sé seo don teagascóir teanga toisc an nádúr indibhidiúil a bhaineann le húsáid straitéisí 

foghlama mar nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoirí ó thaobh stíl foghlama nó cur 

chuige foghlama de. Mar sin, bheadh géarghá le freastal a dhéanamh ar an 

bhfoghlaimeoir aonair san oiliúint ar úsáid straitéisí foghlama. Mar chuid de staidéar 

O’Malley et al. (1985) rinneadh taighde ar úsáid straitéisí foghlama cogníocha, 
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meiteachognaíocha agus sóisialta i measc fhoghlaimeoirí an Bhéarla mar dhara teanga. 

Roghnaíodh na foghlaimeoirí go randamach le páirt a ghlacadh in oiliúint ar úsáid 

straitéisí foghlama i leith tascanna foclóra, éisteachta agus labhartha. Fuarthas amach go 

raibh torthaí difriúla ann ag brath ar an tasc féin ach go raibh oiliúint ar úsáid straitéisí 

foghlama éifeachtacha i gcás tascanna áirithe (ibid:557). Dar le Oxford (1990:12) 

d’fhéadfaí cur le húsáid straitéisí foghlama éifeachtacha fiú i measc fhoghlaimeoirí atá 

sár-mhaith, d’fhéadfadh le hoiliúint cur lena gcumas straitéisí tábhachtacha a úsáid ag 

an am cuí, conas leas a bhaint as na straitéisí seo agus conas iad a athúsáid i gcásanna 

eile.  

I staidéar Abraham agus Vann (Wenden, 1987:98) cuireadh oiliúint ar fhoghlaimeoirí 

mí-éifeachtacha ar conas straitéisí na ndea-fhoghlaimeoirí a úsáid ach ag déanamh 

freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí bunaithe ar an gcur chuige foghlama ab ansa 

leo.    Fuarthas ceangal láidir i staidéar Cohen (1996:15) idir oiliúint ar úsáid straitéisí 

foghlama agus feidhmiú labhartha sa sprioctheanga. Tuairiscíodh go raibh an fogrúpa 

taighde chun cinn ar an mórghrúpa i dtaobh tascanna ina raibh orthu tuairisciú a 

dhéanamh a léirigh a gcumas labhartha. Rinneadh tástáil ar mhuinín na bhfoghlaimeoirí 

ina gcur i láthair, an chaoi inar ghlac siad le gramadach agus ina raibh smacht acu ar 

fhoclóir. Fuarthas amach go raibh an grúpa taighde chun cinn maidir le tástáil foclóra 

sna tascanna ina raibh ar na faisnéiseoirí cur síos a dhéanamh orthu féin. Léiríonn sé seo 

féidearthacht a bhaineann le straitéisí foghlama a mhúineadh go héifeachtach agus na 

buntáistí a bhaineann lena n-úsáid san fhoghlaim teanga.  

Cainníocht agus cáilíocht na straitéisí: Toisc na lochtanna a shamhlaíonn Dӧrnyei le 

tástáil straitéisí foghlama a pléadh thuas, molann sé cur chuige eile ar a dtugtar 

féinrialúchán (self-regulation) a áitíonn gurb é an rud is tábhachtaí ar fad ná go 

mbaintear úsáid ghníomhach as straitéisí foghlama sa phróiseas foghlama. Níl líon na 

straitéisí tábhachtach ná an tslí ina       n-úsáidtear iad ach oiread ach go mbaintear úsáid 

ghníomhach astu (2005: 190). Leiríonn sé seo luach na húsáide a bhaineann le straitéisí 

foghlama san fhoghlaim teanga agus gur gníomhaithe iad na foghlaimeoirí teanga sa 

phróiseas úsáide sin. Tá níos mó béime mar sin ar an bpróiseas ná mar atá ar an aschur 

straitéisí foghlama san fhéinrialúchán bunaithe ar an tuiscint seo a leanas ó Dӧrnyei 

(2005: 190): 
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…the important thing about the proactive strategic learners is not necessarily the exact nature of 

the strategies, tactics, or techniques they apply, but rather the fact that they do apply them. That 

is, what makes strategic learners special is not so much what they do as the fact that thy choose 

to put creative effort into improving their own learning and that they have the capacity to do so.  

Roghnú straitéisí foghlama: Tá roinnt athróga agus difríochtaí indibhidiúla ann a 

mbíonn impleachtaí acu ar úsáid agus roghnú straitéisí foghlama nach mór a chur san 

áireamh. Cuir i gcás, b’fhéidir go n-úsáidfeadh foghlaimeoirí aosta straitéisí difriúla ó 

na cinn a úsáideann foghlaimeoirí óga (Skehan 1989:96). Léiríonn taighde Wenden 

(Wenden 1987:103) go bhfuil impleachtaí ag dearcadh foghlaimeoirí ar an gcur chuige a 

tharraingíonn siad chucu féin san fhoghlaim teanga, mar shampla, d’úsáid an té a leag 

an-bhéim ar thábhacht úsáid na teanga straitéisí cumarsáideacha go minic agus ba é an 

straitéis chognaíoch is tábhachtaí don té a chuir an-bhéim ar fhoghlaim na teanga (ibid 

109). Arís sna 90aidí, thug Wenden (1999) faoin ról atá ag straitéisí meiteachognaíocha 

agus dearcadh foghlaimeoirí ina leith sa phróiseas foghlama.  

Tá fianaise ann a léiríonn go n-úsáideann mná réimse níos mó nó níos leithne de 

straitéisí foghlama ná mar a úsáideann fir (Oxford, 1990:13). Tá sé seo fíor ach go 

háirithe i gcás straitéisí sóisialta de dheasca an fonn láidir atá ar mhná nasc sóisialta a 

chruthú agus an luach a shamhlaíonn siad le hinniúlacht chumarsáide (Griffiths, 

2008:76). Maireann ceangal láidir idir inspreagadh an fhoghlaimeora agus úsáid 

straitéisí foghlama, nuair a úsáideann foghlaimeoirí le hinspreagadh láidir níos mó 

straitéisí foghlama ná iad siúd le hinspreagadh íseal, cur i gcás an té atá ag iarraidh 

teanga a fhoghlaim ar mhaithe le cumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga agus an té atá 

ag iarraidh toradh ard a bhaint amach i scrúdú, bheadh straitéisí éagsúla á n-úsáid ag an 

mbeirt acu. Pléann Ellis (1994:474) an tionchar a bhíonn ag straitéisí ar dhifríochtaí 

indibhidiúla agus a mhalairt, mar shampla go bhféadfadh le húsáid éifeachtach straitéisí 

cur le hinspreagadh nó laghdú ar bhuairt fhoghlama.  

Ní mór na lochtanna agus na fadhbanna thuasluaite a thabhairt san áireamh agus tástáil á 

dhéanamh ar straitéisí foghlama mar go mbíonn impleachtaí ag an modheolaíocht 

tástála ar na torthaí deiridh.  

2.8 Factóirí Indibhidiúla i bhFoghlaim an Dara Teanga 

Féachfar anois ar na hathróga eile a chuirfear san áireamh agus taighde á dhéanamh ar 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge agus pléifear an tionchar is mó a bhí acu ar an 
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dea-fhoghlaim sa taighde idirnáisiúnta i réimse shealbhú éifeachtach an dara teanga go 

dtí seo. Is minic na factóirí indibhidiúla á bplé bunaithe ar fhianaise starógach maidir 

leis na cúiseanna ina n-éiríonn le foghlaimeoirí áirithe cumas a bhaint amach i dteanga 

agus nach n-éiríonn le foghlaimeoirí eile. Chloisfí a leithéid de; “tá bua ag an té atá ina 

dea-fhoghlaimeoir teanga”,“braitheann sé ar an múinteoir”,“tá sé níos cumasaí ná 

foghlaimeoirí eile” 7rl. Breathnófar anois áfach, ar a bhfuil sa litríocht maidir leis na 

factóirí indibhidiúla éagsúla a d’fhéadfadh cur le sealbhú teanga éifeachtach.  

2.8.1 Inniúlacht 

Is í inniúlacht ceann de na factóirí indibhidiúla is mó a aithnítear i bhfoghlaim 

teangacha sa taighde. Deineadh an chuid is mó den taighde ar chúrsaí inniúlachta agus 

foghlaim teangacha sna 60aidí agus sna 70aidí ach léiríonn an taighde ón tréimhse sin 

go bhfuil gaol láidir idir an inniúlacht a léiríonn an foghlaimeoir sa suíomh foghlama 

foirmiúil agus rath foghlama sa T2 (Skehan 1989:498) agus sa rath acadúil (Dorynëi 

2005:31). Tuairiscíodh i suirbhé Ehrman agus Oxford (1995:82) gurb í inniúlacht an 

factóir indibhidiúil is láidre ó thaobh rath de sa T2.  

Is iad Carroll agus Sapon (1959) a rinne an scrúdú tástála inniúlachta is mó cáil a 

dearadh bunaithe ar a gcuid oibre sna 50aidí – The Modern Language Languages 

Aptitude Test (MLAT). Is ar an bhfoghlaim a thiteann amach sa suíomh foirmiúil 

foghlama atá an MLAT bunaithe agus ní ar an bhfoghlaim a tharlaíonn lasmuigh de sin. 

Tá ceithre fhactóir phríomha sa mhodh tástála a thugann léargas ar rath an 

fhoghlaimeora sa seomra ranga: 

1. Cumas Fóinéime - Cumas fuaimeanna a aithint (an tslí ina ndéantar briseadh 

síos ar fhuaimeanna sa chaoi is go gcuimhneofar orthu níos déanaí) agus nasc a 

dhéanamh idir fuaim agus siombal 

2. Cumas Gramadaí – an cumas feidhm a aithint leis an mír ghramadaí/foclóra san 

abairt 

3. Cumas Ionduchtach i gcás Foghlaim Teangacha – an cumas pátrúin a fheiscint 

sa teanga agus rialacha a leanúint ó shamplaí 

4. Cumas Foghlama Cuimhne – an cumas comhcheangal a dhéanamh idir 

spreagthaí (fuaimeanna agus mínithe) agus cuimhneamh orthu  
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Níos déanaí sna 60aidí, rinne Pimsleur (1966) coincheapú ar chumas foghlama 

nuatheangacha ar a thugtar PLAB (Pimsleur Language Aptitude Battery) ina raibh trí 

mhórfhachtóir ann:  

1. Éirim foclóra 

2. Inspreagadh  

3. Cumas éisteachta  

Cé go bhfuil cosúlachtaí idir an MLAT agus an PLAB, an difríocht is mó atá ann ná 

nach bhfuil aon ghné cuimhne sa PLAB agus nach gcuirtear inspreagadh san áireamh sa 

MLAT. Dar le Skehan (1989:29) tá scrúdú tástála Carroll níos leithne ná ceann 

Pimsleur mar go bhfuil sé fréamhaithe i gcúlra an scoláire féin sa tsíceolaíocht agus san 

fhoghlaim, fad is a dhíríonn Pimsleur ar ghnéithe teangeolaíocha.  

Rinne Skehan (1989) forbairt ar fhráma inniúlachta Carroll ag cur chun cinn trí fhactóir 

in áit ceithre cinn:  

1. Cumas éisteachta / cumas fóinéime 

2. Cumas teangeolaíocha / cumas anailíse teanga 

3. Cumas cuimhne 

 Is ionann cumas teangeolaíocha agus cumas gramadaí agus cumas ionduchtach Carroll. 

D’fhéadfadh leis na factóirí seo athrú de réir leibhéil an fhoghlaimeora (Cook 

2001:125).  

Cé gur foilsíodh scrúduithe tástála eile i ndiaidh iarrachtaí Carroll agus Pimsleur, glactar 

leis sa litríocht gurb iad an MLAT agus an PLAB na cinn is éifeachtaí ó thaobh rath san 

fhoghlaim teanga a léiriú (Dorynei, 2005:41).  

Tharla athbheochan sna 90aidí nuair a tosaíodh ar aird a thabhairt ar inniúlacht mar 

fhactóir indibhidiúil san fhoghlaim teanga in athuair agus ag féachaint ar fhactóirí 

cognaíocha agus na hathróga éagsúla a mbíonn tionchar acu ar inniúlacht (Erhman agus 

Oxford, 1995). Ceann de na mórthórthaí ar bhreathnaigh Naiman et al. (1978) orthu ná 

‘aptitude was less of a crucial factor than attitude to learning, persistence and 

willingness to adapt to varied learning situations over prolonged periods of time’. 
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Cé go n-aithníonn an taighde go bhfuil inniúlacht mar phríomhfhactóir i gcás fhoghlaim 

an dara teanga, d’áitigh Gardner agus Lambert (1972) nach mór daichead bliain ó shin 

gur féidir le tionchar inspreagtha a bheith chomh láidir céanna. Anuas air sin, glacadh 

leis sa taighde go mbeadh tionchar ag inniúlacht ar spriocanna foghlama ag brath ar 

chúrsaí inspreagtha an fhoghlaimeora (Ellis 1994:496). Féachfar anois ar éifeacht an 

inspreagtha i gcás shealbhú an dara teanga faoi mar a léirítear sa litríocht é.  

2.8.2 Cúrsaí Inspreagtha 

 ‘Given motivation, anyone can learn a language’ a dúirt Corder (Skehan 1989:49) a 

chuireann an-bhéim ar chúrsaí inspreagtha mar athróg thábhachtach i gcás taighde ar an 

bhfoghlaim teanga. Aithníonn an litríocht ar shealbhú an dara teanga inspreagadh mar 

fhactóir lárnach sa taighde a phléifear anois.  

Tá foghlaimeoirí ann agus is iad na scrúduithe buaicphointe na foghlama acu. Go minic 

is ábhar nó cáilíocht í an teanga d’fhoghlaimeoirí mar seo a fheidhmíonn mar 

réamhriachtanas do chúrsa ollscoile nó fostaíochta i saol an fhoghlaimeora. Tá 

foghlaimeoirí eile ann agus is é an cumas cumarsáide agus an nasc leis an teanga is 

tábhachtaí dóibh, agus is iad seo a spreagann iad. Inspreagadh uirliseach a thugtar go 

traidisiúnta ar an gcéad sampla thuas, `sé sin go mbíonn aidhm fholaigh ag 

foghlaimeoirí a thugann spreagadh dóibh agus iad ag déanamh staidéir ar theanga, mar 

shampla chun torthaí arda a bhaint amach i scrúduithe, áit a fháil ar chúrsa tríú leibhéil 

nó ar mhaithe le deiseanna nó le hionchais ghairme a chomhlíonadh sa todhchaí. A 

mhalairt d’inspreagadh atá i gceist sa dara sampla thuas ar a dtugtar inspreagadh 

comhtháite, `sé sin go mbíonn meas ag foghlaimeoirí ar an teanga agus bá acu lena lucht 

labhartha nó i gcásanna áirithe díreach go dtaitníonn an teanga leo agus go ndéanann 

siad gach iarracht cleachtadh a dhéanamh agus cur lena gcuid feasachta teanga. 

D’fhéadfadh le hinspreagadh comhtháite bheith níos láidre ná sin áfach nuair a bhíonn 

an foghlaimeoir ag iarraidh a bheith mar chuid den chultúr agus bíonn braistint 

chomhuintearais i gceist.   

Is iad Gardner agus Lambert (1972) agus Gardner (1985) a chuir an coincheap 

teoiriciúil seo i láthair agus tá an-chuid airde faighte ag an gcoincheap sa ghort 

inspreagtha maidir le foghlaim an dara teanga. Is fíor seo ach go háirithe maidir leis an 

inspreagadh comhtháite, atá i ndiaidh roinnt ceisteanna a ardú agus díospóireacht a chur 
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ar bun maidir le bainteacht an choincheapa i gcásanna áirithe. Cuir i gcás, go bhfuil 

meas ag foghlaimeoirí áirithe ar an teanga agus bá acu lena lucht labhartha ach nach 

bhfuil aon dúil acu a bheith comhtháite i bpobal na teanga sin. An féidir inspreagadh 

comhtháite a thabhairt ar an gcinéal inspreagtha a bheadh ag a leithéid 

d’fhoghlaimeoirí? Ardaítear ceist an aitheantais anseo leis, `sé sin, nach mbíonn an fonn 

ar fhoghlaimeoirí áirithe a bheith mar chuid de phobal na sprioctheanga mar go mbíonn 

siad ag iarraidh cosaint a dhéanamh ar a gcuid aitheantais féin. Cuir i gcás, mar 

shampla, foghlaimeoir Gaeilge i mBaile Átha Cliath ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim 

ach í a labhairt le blas canúnach na cathrach sin, ionas nach gcaillfear an t-aitheantas atá 

cruthaithe ag an bhfoghlaimeoir sa chéad teanga. Déanfar plé níos mine ar an ngné seo 

faoi mhíreanna 3.6.2 agus 3.6.6 den tráchtas, maidir le taighde Uí Chasaide agus Regan 

(2010) agus Uí Dhonnabháin (2013) ar chúrsaí aitheantais i gcás fhoghlaim na Gaeilge.  

Dar le Gardner agus Lambert (1972) tá inspreagadh comhtháite fréamhaithe i 

bpearsantacht an fhoghlaimeora agus dá bhrí sin, cuireann sé le rath fadtéarmach na 

foghlama. I gcodarsnacht leis seo, níl inspreagadh uirliseach chomh héifeachtach céanna 

i gcás sealbhú éifeachtach an dara teanga mar nach mbaineann toise buaine 

pearsantachta leis. Aithníonn Gardner inspreagadh uirliseach mar fhactóir suntasach ach 

fuarthas amach sa taighde (Gardner 1985) go bhfuil nasc an-láidir idir inspreagadh 

comhtháite agus rath sa T2.  

Léirigh taighde Naiman et al. (1978:20) meascán d’inspreagadh uirliseach (ar mhaithe 

le post a fháil) agus comhtháite (suim i bpobal na sprioctheanga) i measc na ndea-

fhoghlaimeoirí fásta a ghlac páirt sa taighde ach léiríodh ann chomh maith go raibh 

cúiseanna eile acu leis an bhFraincis a fhoghlaim; do chuid acu bhí an teanga mealltach 

dóibh ar chúiseanna aeistéitiúla (thaithin an chuma ar an teanga nó na fuaimeanna leo), 

andúchasacha (nasc a dhéanamh le sinsear) nó polaitiúla (i dtír atá dátheangach).  

Rinne Skehan (1989) iarracht cur chuige inspreagtha an ghnáthduine nach bhfuil 

róthreoiriciúil a mhíniú tré fhoinsí nó hipitéisí difriúla inspreagtha a leagan amach; cuir 

i gcás go bhféadfadh le dul chun cinn san fhoghlaim (resultative hypothesis), suim ó 

dhúchas (intrinsic hypothesis), an t-inspreagadh a úsáideann an foghlaimeoir sa tasc 

foghlama (internal cause hypothesis) agus tionchair sheachtracha, dreasachtaí nó 

duaiseanna (carrot and stick hypotyhesis) cur le hinspreagadh an fhoghlaimeora aonair.  
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Pléann Cook (2001:117) an deacracht a bheadh ag an bhfoghlaimeoir ina mbeadh 

ceachtar den dá inpreagadh, inspreagadh uirliseach nó comhtháite acu, cuir i gcás dá 

mbeadh meon diúltach acu i leith foghlaim teangacha. (Pléifear impleachtaí cúrsaí 

meoin ar an bhfoghlaim teanga níos déanaí).  

Tá sé an-tábhachtach a lua ag an bpointe seo, go bhfuil forbairt déanta ar an teoiric 

maidir le hinspreagadh uirliseach agus comhtháite le déanaí ag Dӧrnyei (2005), Dӧrnyei 

and Ushioda (2009) ina bhfuil an teoiric shíceolaíoch ar a dtugtar ‘possible selves’ 

forbartha acu chun coincheapú inspreagtha i leith fhoghlaim an dara teanga a chur chun 

cinn. ‘L2 Motivational Self System’ a thugtar ar an gcoincheapú seo ina bhfuil dhá 

choincheap lárnach ann; ‘the ideal self ‘agus ‘the ought-to self’. Tá an coincheap 

deireanach seo bunaithe ar an inspreagadh uirliseach ina bhfuil samplaí tugtha de thuas, 

ach tá toise eile i gceist chomh maith a bhaineann le cosc a chur ar rudaí a d’fhéadfadh 

tarlúint, `sé sin go bhfaightear spreagadh chun X a dhéanamh ionas nach dtarlóidh Y; an 

mac léinn ollscoile a bhraitheann gur chóir dó pas a fháil sna scrúduithe ionas nach 

mbeidh air iad a athdhéanamh i rith an tsamhraidh nó íoc as na táillí arís chun an bhliain 

acadúil sin a athdhéanamh. D’fhéadfaí a rá gur forbraíodh an ‘ideal self’ mar réiteach ar 

na fadhbanna a aithníodh leis an inspreagadh comhtháite a pléadh thuas. Tagraíonn an 

coincheap do na tréithe, cailíochtaí srl. gur bhreá linn a bheith againn, mar shampla ó 

thaobh na teanga de, go samhlódh foghlaimeoir ar bheagán teanga é féin i mbun comhrá 

ina léireoidh sé líofacht ach go samhlódh foghlaimeoir ar chaighdéan réasúnta maith é 

féin i mbun comhrá ina léireoidh sé cruinneas, toisc gurb iad sin na seasaimh idéalacha 

atá uathu.  

Níl aon bhaint ag an gcomhtháiteacht leis an ‘ideal-self’ mar go bhfuil an bhéim ar fad 

ar mhianaidhmeanna agus dul chun cinn an duine aonair, ní ar an duine sa phobal. Dá 

bhrí sin, cuireann sé go mór leis an mbunteoiric mar go gclúdaítear ann carachtair 

éagsúla, mar shampla, an té indíritheach, rud ar deineadh neamhaird air sa bhunteoiric. 

Níltear ag cur an mhian a bhíonn ag foghlaimeoirí áirithe a bheith mar chuid de phobal 

na sprioctheanga, as an áireamh anseo ach níltear á rá go bhfuil an mhian sin 

riachtanach san inspreagadh nuair a bhíonn meas ar an teanga srl. ag an bhfoghlaimeoir. 

Molann Dӧrnyei agus Ushioda (2009: 6) go nglacfar leis an teoiric acu faoi ‘possible 

selves’ mar thoise eile den inspreagadh comhtháite agus ní mar fhráma iomaíoch air.  
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B’fhéidir go bhfuil sé fíor go pointe áirithe, gurb é an t-inspreagadh uirliseach nó an 

‘ought-to self’ a thiomáineann foghlaimeoirí teanga den chuid is mó. Ach ní mhaireann 

sé seo ach seal i gcomparáid leis an inspreagadh comhtháite nó ‘ideal self’ atá níos 

buaine agus a thacaíonn níos mó le sealbhú éifeachtach teanga.  Is fiú trácht a dhéanamh 

anseo áfach, ar an inathraitheacht a bhaineann leis an inspreagadh, `sé sin le rá go 

bhféadfadh le hinspreagadh an fhoghlaimeora athrú de réir a chéile (Ellis, 1994: 473).  

Tá an-bhaint sa taighde ag meon foghlama le hinspreagadh agus is minic a chuirtear 

meon san áireamh mar chuid den inspreagadh, cuir i gcás sainmhíniú Gardner (1985:10) 

‘Motivation = effort + desire to achieve a goal + attitiudes’.  

Uaireanta pléitear leis an dá athróg le chéile amhail is gur athróg amháin atá inti: 

‘It was confirmed in this research that attitude and motivation were in many instances the best 

overall predictors of success in second language learning’ (Naiman et al. 1978:145).  

Cé acu pléite i dteannta lena chéile iad nó ina n-aonaid aonair, tá suíomh lárnach ag an 

dá athróg, inspreagadh agus meon, i ngort an tsealbhaithe teanga i gcás na gcuinsí 

indibhidiúla a dhealaíonn foghlaimeoirí óna chéile san fhoghlaim teanga. Tabharfar 

aghaidh anois ar mheon agus ar dhearcadh an fhoghlaimeora mar atá sé sa litríocht ar 

shealbhú an dara teanga.  

2.8.3 Meon/Dearcadh an Fhoghlaimeora 

De réir na litríochta, bíonn meon agus dearcthaí éagsúla ag foghlaimeoirí maidir leis na 

bealaí is fearr ina bhféadfaí teanga a fhoghlaim. I bhfocail eile, ní hionann an meon nó 

an dearcadh a bhíonn ag foghlaimeoirí éagsúla ar na bealaí ina bhfoghlaimítear teanga. 

Bíonn baint nach beag ag cuinsí éagsúla ar nós chúlra agus thaithí an fhoghlaimeora, 

tionchair sheachtracha agus seasamh i leith na teanga agus na foghlama leis an scéal. 

Léirigh Wenden (1987) agus Horwitz (1987, 1988) go bhfuil réamhthuairimí láidre ag 

foghlaimeoirí i) faoi chúrsaí inniúlachta, ii) faoi na deacrachtaí a bhaineann le foghlaim 

teangacha agus ii) faoi na straitéisí foghlama gur cheart a úsáid chun foghlaim 

teangacha a éascú.  Is fíor seo i gcás foghlaimeoirí fásta ach go háirithe. Rinne Wenden 

(1987) staidéar ar 25 foghlaimeoir fásta a bhí ag freastal ar ardranganna páirtaimseartha 

in Ollscoil sna Stáit Aontaithe. Rinneadh agallaimh leo agus cuireadh na torthaí (12 

ráiteas ar dhearcthaí foghlaimeoirí teanga) le chéile chun trí chatagóir a dhéanamh 



51 
 

bunaithe ar chur chuigí éagsúla i gcás foghlaim teangacha. Roghnaíodh duine ó gach 

grúpa agus rinneadh staidéar ar an nasc idir dearcadh an fhoghlaimeora ón ngrúpa 

áirithe agus an chur chuige a bhí aige i leith an taisc foghlama teanga. Léirigh catagóir 1 

tábhacht i leith úsáid na teanga:  

 “déan cleachtadh”,  

 “bí ag smaoineamh sa dara teanga”,  

 “cur fút san áit ina labhraítear an teanga”,  

 “ná bí buartha faoi bhotúin a dhéanamh”.  

Leagadh béim ar an bhfoghlaim faoin teanga i gcatagóir 2:  

 “foghlaim ó bhotúin a dhéanamh”,  

 “cúrsa foirmiúil a dhéanamh”,  

 “gramadach agus foclóir a fhoghlaim”,  

 “bheith gníomhach”.  

Is ar fhactóirí pearsantachta a chuir nó a chuireann isteach ar an bhfoghlaim atá catagóir 

3 bunaithe: an tábhacht a bhaineann le hinniúlacht dar le foghlaimeoirí, an tionchar a 

bhíonn ag mothúcháin ar an tasc foghlama dar le foghlaimeoirí. Fuarthas amach sa 

taighde go raibh mórdhifríochtaí idir fhoghlaimeoirí agus a gcuid meonta agus dearcthaí 

i leith foghlaim teangacha ach ar an mórmhór go raibh stór de dhearcthaí ab ansa leo ag 

foghlaimeoirí a raibh in oiriúint do ceann amháin de na catagóirí thuas.  

Fad is a dhíríonn Wenden (1987) ar dhearcadh agus réamhthuairimí foghlaimeoirí 

indibhidiúla, féachann Horwitz (1988) ar na reámhthuairimí is coitianta faoi fhoghlaim 

teangacha a mhaireann i measc fhoghlaimeoirí teangacha iasachta ag an mbunleibhéal 

go ginearálta. Rinne Horwitz forbairt ar an gceistneoir BALLI The Beliefs about 

Language Learning Inventory chun iniúchadh a dhéanamh ar na meonta a bhíonn ag 

foghlaimeoirí i leith na saincheisteanna agus conspóidí a bhaineann le foghlaim 

teangacha. Déanann an BALLI imscrúdú ar mheonta foghlaimeoirí teanga i gcás cúig 

mhór-réimse éagsúla: 1) deacrachtaí i gcás fhoghlaim teangacha; 2) inniúlacht ó thaobh 

teangacha iasachta; 3) nádúr na foghlama; 4) straitéisí foghlama agus cumarsáide; 5) 

inspreagadh agus ionchais. Tá 34 ráiteas sa cheistneoir agus iarradh ar fhaisnéiseoirí 

gach ceann acu a léamh agus a gcuid tuairimí a chur in iúl fúthu, `sé sin ag aontú nó ag 
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easaontú leis na ráitis. D’úsáid Horwitz an ceistneoir BALLI chun taighde a chur i 

gcrích i measc mac léinn ollscoile sa chéad seimeastar den fhoghlaim teanga ina raibh 

siad roinnte de réir trí theanga nó spriocghrúpa; lucht foghlama na Fraincise, na 

Gearmáinise agus na Spáinnise. Léirigh na torthaí taighde gur chreid na faisnéiseoirí ó 

gach aon ghrúpa go raibh ordlathas i réim le foghlaim teangacha, `sé sin gur bhraith 

deacracht na foghlama ar pé teanga a bhí á foghlaim acu. Bhí difríochtaí ann áfach le 

sonrú ar an meon a léirigh foghlaimeoirí faoi dheacracht na sprioctheanga a bhí á 

foghlaim acu féin. Léirigh sé seo go mbíonn dearcadh difriúil ag foghlaimeoirí sa 

spriocghrúpa céanna atá ag déanamh staidéar ar an sprioctheanga chéanna maidir le cé 

chomh deacair nó héasca is atá an tasc teanga (Horwitz 1988:285). Bhí na torthaí maidir 

le dearcadh faoi thréithe dea-fhoghlaimeoirí spéisiúil ina léiríodh gur chreid na 

faisnéiseoirí ar an mórmhór go bhfuil sé níos deacra do dhaoine fásta teanga a 

fhoghlaim. Níor chreid ach fíorbheagán den iomlán na ráitis choitianta faoi mhí-éifeacht 

foghlaim teanga i measc iad siúd atá go maith ag an matamaitic nó eolaíocht a bheith 

fíor, nó go bhfuil mná níos éifeachtaí i mbun teangacha a fhoghlaim ná fir. Bhí fianaise 

sa taighde go bhfuil dearcadh difriúil ag foghlaimeoirí teanga maidir le cumas grúpaí 

éagsúla i gcás teangacha a fhoghlaim, cur i gcás go raibh duine amháin ón taighde a 

cheap go láidir go bhfuil Meiriceánaigh go maith ag foghlaim teangacha. An toradh 

taighde is mó a chuir taighde Horwitz in iúl ná go bhfuil stór de dhearcthaí sainiúla ag 

spriocghrúpaí difriúla atá ag déanamh staidéir ar sprioctheangacha éagsúla.  

Pléadh cheana an difríocht idir an meon a léirigh foghlaimeoir éifeachtach agus 

foghlaimeoir mí-éifeachtach i staidéar Abraham agus Vann (1987) a thacaíonn leis an 

tuairim go mbíonn tionchar ag meonta na bhfoghlaimeoirí ar na torthaí foghlama. 

Chreid an ‘dea-fhoghlaimeoir’ sa taighde seo mar shampla go raibh sé ríthábhachtach 

aird a dhíriú ar chúrsaí gramadaí ach chuir an foghlaimeoir mí-éifeachtach in iúl nár 

thaitin sé leis díriú ar an meiteatheanga. Cuireadh meon ‘leathan’ an dea-fhoghlaimeora 

i gcomparáid le meon ‘cúng’ an fhoghlaimeora mhíéifeachtaigh i staidéar Abraham 

agus Vann, chun na difríochtaí a mhaireann idir meonta foghlaimeoirí éagsúla a chur in 

iúl.  

Tuairiscíodh i Little agus Singleton (1990) go mbíonn an-tionchar ag réamhthaithí 

foghlama i gcás taithí oideachais agus foghlaim teangacha go ginearálta ar mheon 

foghlaimeoirí teanga, nuair a rinne Little et al. (1990:14) taighde ag baint úsáide as 
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suirbhé le céimithe agus iarchéimithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Chuir 

na foghlaimeoirí sa taighde seo in iúl gurbh fhearr leo foghlaim a dhéanamh tré 

thascanna gníomhacha seachas gníomhaíochtaí gabhálacha. Chreid na húdair gur toradh 

iad na meonta seo ar an taithí foghlama a bhí ag na foghlaimeoirí.  

Luadh cheana go bhféadfadh le deacracht teacht chun cinn san fhoghlaim teanga más 

rud é go bhfuil easpa inspreagtha ag an bhfoghlaimeoir, ach chomh maith leis sin, go 

bhfhéadfadh le meon diúltach i leith an dátheangachais nó meon aonteangach i gcás 

mórtheanga áirithe, impleachtaí a bheith acu ar mheon an fhoghlaimeora san fhoghlaim 

teanga (Cook 2001:119). Déanann Lambert (1981, 1990) trácht ar dhátheangachas 

breiseánach (additive bilingualism), a thagraíonn do bhraistintí an fhoghlaimeora go 

bhfuil sé ag cur lena chuid scileanna sa T2 gan cur isteach ar scileanna an T1 agus a 

mhalairt de sin i gcás dátheangachas dealaitheach (subtractive bilingualism). Tarlaíonn 

rath san fhoghlaim teanga nuair a bhíonn cur chuige breiseánach i bhfeidhm agus 

cuireann meon dealaitheach mórchonstaicí roimh an rath foghlama. Má tá an baol ann 

go gcaillfear aitheantas na chéad teanga le sealbhú an dara teanga, tá seans ann go 

gcuirfear le meon diúltach an fhoghlaimeora faoin sprioctheanga (Cook 2001:19). Nuair 

a rinne Cook (2001:122) taighde le grúpaí éagsúla idir óg agus aosta ó thíortha éagsúla 

(Sasana, An Pholainn, An Bheilg), bhí sé soiléir go raibh siad go léir dearfach faoin T2 

ach go raibh na foghlaimeoirí fásta ó Shasana ar an ngrúpa is mó i bhfábhar na T2 agus 

gur bhraith na páistí ó Shasana go raibh an T2 ag bagairt orthu agus ar an T1 a bhí acu.  

Eascraíonn an meon agus na dearcthaí atá pléite thuas, as an gcúlra nó taithí foghlama 

atá ag foghlaimeoirí agus baineann a gcuid stíleanna pearsanta foghlama agus tréithe 

pearsantachta leis an scéal chomh maith (Ellis 1994:522).    

2.8.4 Stíleanna Foghlama Pearsanta  

Ní ionann stíleanna foghlama agus straitéisí foghlama, is rud é an stíl foghlama a bhíonn 

ag an duine ó dhúchas i gcomparáid le straitéis foglama a thagann chun cinn le linn na 

foghlama chun spriocanna a bhaint amach, plé le deacrachtaí srl. Cuireann Dӧrnyei 

(2005:121) an sainmhíniú caighdeánach ag Reid (1995:8) seo a leanas chun cinn: ‘an 

individual’s natural, habitual, and preferred way(s) of absorbing, processing and 

retaining new information and skills’. Cé nach ionann stíl foghlama agus straitéisí 

foghlama, tá gaol eatartha sa chaoi is gurb ionann stíl agus an úsáid leanúnach a 
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bhaintear as straitéisí (Dorynei 2005:122; Ellis 1994:499). Cuireann Oxford (2003:1) 

síos ar stíl foghlama mar ‘the general approaches to learning a language’.  Da bhrí sin, 

ní bhaineann na hinaithreachtaí céanna le stíl foghlama is a bhaineann le straitéisí 

foghlama, mar go bhfuil stíl foghlama fréamhaithe i ndúchas nó i gcur chuige ginearálta 

an fhoghlaimeora. É sin ráite, d’fhéadfadh leis an bhfoghlaimeoir straitéisí foghlama 

nach bhfuil in oiriúint don stíl foghlama atá aige a úsáid chun cur leis an bhfoghlaim, fiú 

muna bhfuil sé róchompórdach leis (Ehrman agus Oxford 1990:70). Is minic a úsáidtear 

na téarmaí stíl chognaíoch nó cinéal pearsantachta in áit stíl foghlama sa litríocht a 

léiríonn an bhaint atá ag próisis chognaíocha agus tréithe pearsantachta leis an stíl 

foghlama.  

An t-idirdhealú is mó airde atá déanta ó thaobh próisis chognaíocha de sa litríocht, ná an 

t-idirdhealú idir spleáchas réimse agus neamhspleáchas réimse. Is stíleanna 

smaointeoireachta iad an dá réimse ina dtagraíonn an chéad cheann don 

smaointeoireacht chognaíoch a bhíonn ag brath ar an timpeallacht. Tagraíonn an dara 

ceann don té a bhíonn neamhspleách ar réimse go mbíonn sé féinrialaithe maidir leis an 

timpeallacht, a chuireann lena chumas anailíse agus neamhaird a dhéanamh ar eolas 

míshoiléir sa chomhthéacs agus sonraí lasmuigh den timpeallacht a thabhairt faoi deara. 

I gcomparáid díreach leis seo, bíonn an foghlaimeoir a gcuirtear síos air a bheith spleách 

ar réimse ag brath ar chomhthéacs agus é i mbun anailíse ar a bhfuil sa timpeallacht 

(Gass agus Selinker 2009:12.8.3). Tá foghlaimeoirí atá neamhspleách ar réimse níos 

fearr i mbun tascanna cognaíocha (ibid), tascanna cumarsáideacha, tascanna acadúla 

agus tascanna le scileanna comhtháite (Cook 2001:138). Fuarthas amach i staidéar 

Abraham agus Vann (1987:96) i gcás foghlaimeoir éifeachtach  agus mí-éifeachtach 

teanga gur úsáid an foghlaimeoir neamhspleáchas réimse níos mó straitéisí foghlama 

agus go raibh sé níos cúramaí faoi chruinneas teanga. I gcodarsnacht leis seo, bhí 

deacracht ag an bhfoghlaimeoir mí-éifeachtach aird a dhíriú ar shonraí. Ceann de na 

torthaí taighde is mó a bhain Naiman et al. amach i leith tionchar tréithe pearsantachta 

ar an bhfoghlaim éifeachtach ná go raibh an-bhaint idir neamhspleáchas réimse agus 

rath foghlama na bhfoghlaimeoirí ag an ardleibhéal a ghlac páirt sa taighde (1978:147).  

Tá an-chuid cinéalacha éagsúla stíleanna foghlama mar fhactóirí indibhidiúla pléite sa 

litríocht (Ehrman agus Oxford 1995; Gass agus Selinker 2009; Dorynei 2005; Ellis 

1994) agus ar na cinn is mó atá pléite ann tá;  
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1) foghlaimeoir amhairc (visual learner) a bhíonn i mbun léitheoireachta ciúin ina aonar 

agus a bhíonn ag brath ar thacaíocht amhairc i gcás ionchur labhartha,  

2) foghlaimeoir éistitheach (auditory learner) nach mbíonn ag brath ar ionchur amhairc 

ach a bhíonn ar a chompord le foinsí éistitheacha éagsúla,  

3) foghlaimeoir cinéistéiseach (kinaesthetic learner) a taitníonn gluaiseacht leis le linn 

an taisc foghlama,  

4) foghlaimeoir anailíseach (analytical learner) a dhéanann anailís ar fhocail agus 

comparáid idir theangacha agus a bhíonn dírithe ar rialacha,  

5) is fearr leis an bhfoghlaimeoir iomlánaíoch (holistic learner) comhrá seachas 

foghlaim rialacha nó anailís.  

Baineann an chéad trí chinéal d’fhoghlaimeoirí thuas leis na tosaíochtaí céadfacha a 

bhíonn ag foghlaimeoirí teanga. Tagraíonn Dorynëi (2005:140) do staitisticí Oxford 

(1995) gur chuir idir 50 agus 80 faoin gcéad d’fhoghlaimeoirí síos orthu féin mar 

fhoghlaimeoirí amhairc. Áitíonn Dӧrnyei (ibid) áfach gur ceart a bheith cúramach anois 

“we need to be careful not to equate automatically the visual style with the 

unconditional love of the written word”.  

Deirtear sa litríocht ar stíleanna foghlama go n-úsáideann foghlaimeoirí éifeachtacha 

teanga meascán de na cur chuigí céadfacha, `sé sin go bhféadfadh leis an dea-

fhoghlaimeoir a bheith ina fhoghlaimeoir amhairc agus éistitheach, cé go mbeadh 

tosaíocht aige i leith ceann amháin acu (Gass agus Selinker 2009: 12.8.4; Dӧrnyei 

2005:141).   

2.8.5 Tréithe Pearsantachta 

Gan aon amhras, bíonn impleachtaí ag tréithe pearsantachta an duine aonair ar a chuid 

iompair. Cé chomh láidir is atá an tionchar seo i gcás fhoghlaim teangacha áfach agus 

cad iad na tréithe pearsantachta atá léirithe ag foghlaimeoirí a n-éiríonn go maith leo san 

fhoghlaim teanga? Is í seo an cheist a chuirtear sa taighde a bhaineann le sealbhú an 

dara teanga. Ar na tréithe pearsantachta is mó atá pléite sa litríocht tá; an té indíritheach, 

an té eisdíritheach, tuiscint do dhébhríochas agus dul sa seans.  
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Tuairiscíonn Dorynëi (2005:21) ar an éifeacht a bhaineann leis an té indíritheach 

staidéar acadúil níos éifeachtaí a chur i gcrích ach feictear in áiteanna eile sa litríocht go 

mbaineann buntáistí leis na té atá eisdíritheach. Féach mórstaidéar Naiman et al. 

(1978:44) mar shampla, a leagann béim ar thréithe pearsantachta eisdhíritheacha na 

bhfaisnéiseoirí. Is é sin, go mbíonn fonn cainte ar an té sóisialta, bíonn fonn orthu a 

bheith mar bhall de ghrúpa agus a bheith gníomhach sa rang agus lorgaíonn siad 

deiseanna cumarsáide lasmuigh den seomra ranga. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi 

deara, áfach, gur áitigh na húdair go bhféadfadh leis an té indíritheach a bheith ina 

fhoghlaimeoir éifeachtach chomh maith ag brath ar an gcomhthéacs foghlama 

(1978:148).  

Léiríodh i dtaighde Naiman et al. chomh maith go bhfuil an-nasc idir tuiscint do 

dhébhríochas agus rath foghlama ach go háirithe i gcás fhoghlaimeoirí bunleibhéil. 

D’fhéadfadh an foghlaimeoir a bhfuil míthuiscint ar dhébhríochas aige a bheith 

mífhoighneach leis an bhfoghlaim agus d’fhéadfadh sé éirí aisti dá réir (1978:147). Tá 

nasc díreach idir tuiscint ar dhébhríochas agus dul sa seans. Tá níos mó seans ann go 

mbeadh an foghlaimeoir le tuiscint do dhébhríochas sásta dul sa seans chomh maith, 

tréith atá léirithe sa taighde a chuireann le foghlaim éifeachtach teanga. Mar a dúirt 

Stern (1975) “A second language learner must be willing to risk making mistakes, 

making a fool of himself if he is to succeed in language learning” (Naiman et al. 

1978:71). Déanann Rubin (1975:45, 2008:11) tagairt don ‘neamhchinnteacht’ i gcás 

fhoghlaim teanga agus an tuiscint atá ag an dea-fhoghlaimeoir chuige “The ability to 

self-manage can perhaps explain why the “good language learner is[…] comfortable 

with uncertainty […] and is willing to try out his guesses”.  

2.8.6 Tréithe Mothúchánacha: Buairt Foghlama 

Níl aon easaontú sa litríocht faoin tionchar a bhíonn ag mothúcháin an fhoghlaimeora 

aonair ar an bhfoghlaim a thiteann amach nó nach dtiteann amach dá bharr. Ar na tréithe 

mothúchánacha is mó atá pléite sa taighde i gcás éifeacht na foghlama, tá an bhuairt 

foghlama a bhíonn ar fhoghlaimeoirí i mbun teangacha a fhoghlaim a d’fhéadfadh cur 

leis an bhfoghlaim nó cur isteach ar an bhfoghlaim, mar phríomhathróg ann.  

Dar le Gardner agus MacIntyre (1993) maireann gaol láidir idir buairt agus rath 

foghlama sa chaoi is gur tréith phearsanta í atá fréamhaithe san fhoghlaimeoir. 
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Spreagann an tréith neirbhís, mothúcháin ghrinnis agus freagairt ar nós an foghlaimeoir 

ag déanamh beag is fiú de féin le linn foghlama (Mitchell and Myles 2004; 26-27). 

Fágann sé seo nach mbíonn an foghlaimeoir toilteanach cumarsáid a dhéanamh sa 

sprioctheanga agus go mbíonn drochthionchar ag an mbuairt ar an bhfoghlaim.  

Ní i gcónaí go mbíonn drochthionchar ag an mbuairt ar an bhfoghlaim áfach, `sé sin go 

bhféadfadh le méid áirithe de bhuairt foghlama cur leis an iarracht a dhéanann an 

foghlaimeoir, ach ar an taobh eile d’fhéadfadh an iomarca den bhuairt foghlama seo cur 

isteach go mór ar an bhfoghlaim (Gass agus Selinker 2009:12.3.2). Pléann Dӧrnyei 

(2005:198) féidearthachtaí níos doimhne, `sé sin go bhféadfadh le buairt foghlama 

tionchar dearfach nó diúltach a bheith aige ar an bhfoghlaim. Tugann sé suntas don 

tairbhe a bhaineann leis an mbuairt foghlama agus tagraíonn sé don bhuairt thréitheach 

nó staide (trait vs. state anxiety) a bhféadfadh cur isteach ar an duine. Is é sin tréithe 

pearsanta an fhoghlaimeora a chuireann le buairt i suímh áirithe nó an bhuairt a thagann 

ar fhoghlaimeoir ar an bpointe mar fhreagairt ar a bhfuil ag titim amach ag an nóiméad 

sin.  

Chomh fada siar le 1985, chuir Krashen (1985a) an scagaire mothúchánach (Affective 

Filter) chun cinn mar mhíniú ar an rath a bhíonn ag foghlaimeoirí áirithe i gcás 

fhoghlaim teangacha agus a mhalairt i gcás fhoghlaimeoirí eile. Mhaígh Krashen nach 

raibh ionchur inshroichte d’fhoghlaimeoirí áirithe mar gheall ar an scagaire 

mothúchánach agus mothúcháin nó meon an duine aonair; dá airde an scagaire is ea is 

lú seans a bheadh ann go sealbhódh an foghlaimeoir an teanga mar go gcuirfeadh an 

scagaire bac leis an ionchur. Ar an taobh eile, dá mbeadh an scagaire íseal bheadh an t-

eolas insealbhaithe. Dar le Krashen, tá an scagaire freagrach as na difríochtaí i gcás 

sealbhú an dara teanga, `sé sin sealbhú éifeachtach nó mí-éifeachtach teanga. Tacaíonn 

an scagaire leis an teoiric go bhfoghlaimíonn páistí agus daoine fásta ar bhealaí difriúla 

mar nach mbaineann an scagaire mothúchánach le páistí. Chuir MacIntyre et al. (2002) 

tógán coincheapúil chun cinn i staidéir T2 a dtugtar ‘Willingness to communicate’ air. 

Cuirtear buairt foghlama san áireamh ann agus tagraíonn sé d’ullmhacht fhoghlaimeoirí 

a bheith ‘réidh’ nó toilteannach cumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga. Déanann 

Dӧrnyei idirdhealú idir cumas cumarsáide san fhoghlaim T2 agus an cumas sin a chur i 

ngnímh (2005: 207). Léiríonn taighde MacIntyre et al. gurb iad buairt chumarsáide 

(communication anxiety) agus cumas cumarsáide meabhairbhraite (perceived 
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communication competence) na hathróga is mó a mbíonn tionchar acu ar an toilteanacht 

cumarsáide (WTC) sa T2 (Dӧrnyei 2005: 208). Mar sin, aithnítear sa taighde seo na 

himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm san fhoghlaim teanga mar gheall ar 

chúinsí mothúchánacha éagsúla, ar nós buairt foghlama, de réir mar a pléadh iad thuas. 

2.8.7 Aois  

Tá tuairim choitianta ann gur fearr dul i mbun fhoghlaim teanga ag aois óg mar go n-

éiríonn níos fearr le foghlaimeoirí óga i mbun foghlama teanga. Is iomaí cúis atá taobh 

thiar den tuairim seo, cur i gcás, go mbíonn cumas ó dhúchas ag páistí óga eolas nua a 

shealbhú faoi mar atá pléite thuas (Krashen). Ar na cúiseanna praiticiúla, áirítear na 

suímh dhifriúla fhoghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí óga agus aosta, cúrsaí ama, na 

deiseanna a bhíonn acu úsáid a bhaint as an teanga agus mothúcháin i leith na foghlama, 

cur i gcás go mbeadh an foghlaimeoir fásta náirithe mar gheall ar bhotúin nó go mbeadh 

frustrachas orthu faoin tasc teanga (Lightbown agus Spada 2006:42). Tá tacaíocht 

theoiriciúil in hipitéis na tréimhse criticiúla den tuairim go bhfuil páistí óga níos fearr i 

mbun foghlama teanga, a deireann go bhfuil méid áirithe ama i saol an duine ina 

dtarlaíonn foghlaim go nádúrtha agus gan mórán stró ach nach féidir teanga a fhoghlaim 

chomh héifeachtach céanna i ndiaidh na tréimhse sin. Dar le Birdsong (1999:1):  

The Critical Period Hypothesis (CPH) states that there is a limited developmental period during 

which it is possible to acquire a language, be it L1 or L2, to normal, native like levels. Once this 

window of opportunity is passed, however, the ability to learn a language declines.  

Tugtar an tréimhse íogar (sensitive period) ar an tuiscint seo chomh maith sa litríocht. 

Níl an tuiscint seo chomh drámatúil céanna le hipitéis na tréimhse criticiúla a thugann le 

fios go dtagann deireadh borb le cumas ó dhúchas an pháiste le teacht na haoise. 

Cuirtear in iúl go dtagann an t-athrú seo de réir a chéile sa tréimhse íogar (sensitive 

period) (Gass agus Selinker 2009:12.5). Tá fianaise eile curtha chun cinn i ngort na 

néareolaíochta a deir go mbíonn páistí óga níos éifeachtaí i mbun foghlama mar gheall 

ar phlaisteacht na hintinne agus go gcailltear an phlaisteacht seo san intinn le dul in 

aois. Tagann sé seo le hipitéis na tréimhse criticiúla (Freeman agus Freeman 2004:43).  

Tagraíonn Griffiths (2008:39) do chúis eile atá ar fáil sa litríocht a bhaineann le factóirí 

mothúchánacha (Krashen agus Terrell 1983; Schumann 1975), agus an tionchar a 

bhíonn acu ar fhoghlaimeoirí fásta, tionchar níos mó ná mar a bhíonn ag cúiseanna 

néareolaíocha fiú. Déanann Griffiths (2008:39) tagairt do na hathróga a fheiceann 
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Schumann mar fhactóirí mothúchánacha a d’fhéadfadh cur isteach ar fhoghlaim 

éifeachtach an fhoghlaimeora fásta; ina measc tá; suaitheadh teanga (a chuireann le 

náireacht agus buairt an fhoghlaimeora) suaitheadh cultúir (a chuireann le mearbhall an 

fhoghlaimeora faoi aitheantas agus stádas) agus brú sóisialta (mar go mbíonn 

foghlaimeoir fásta níos ceangailte don chultúr dúchais ná mar a bhíonn páistí).  

Is iad Penfield agus Roberts (1959) agus Lenneberg (1967) a chuir an teoiric faoin 

hipitéis i gcás sealbhú na céad teanga chun cinn ar dtús bunaithe ar fhianaise ó chásanna 

sealbhaithe na céad teanga i measc páistí áirithe. Is ábhar conspóideach é ábhar na 

hipitéise sa ghort ó shin idir iad siúd atá ar aon fhocal leis an hipitéis agus iad siúd atá i 

gcoinne na hipitéise.  

Déanann staidéar Neufeld (1978) bréagnú ar hipitéis na tréimhse criticiúla ina léirítear 

ann gur féidir le foghlaimeoirí fásta foghraíocht an chainteora dhúchais a shealbhú má 

tá na cuinsí cearta acu. Cuireadh dianoiliúint ar fhoghraíocht na Seapáinise agus na 

Sínise ar chainteoirí an Bhéarla sa taighde agus rinne cainteoirí dúchais an dá 

sprioctheanga tástáil foghraíochta orthu. Cé go n-aithnítear sealbhú foghraíochta ar an 

ngné is deacra den sealbhú teanga i gcás an fhoghlaimeora fhásta (Ellis 1994:486) 

d’éirigh leis na foghlaimeoirí fásta sa staidéar seo, foghraíocht an chainteora dúchais a 

léiriú i ndiaidh dianoiliúint a fháil.  

Bhí torthaí an-spéisiúla ag staidéar Snow agus Hoefnagle-Hohle (1978) a rinne 

tuairisciú gur éirigh níos fearr le foghlaimeoirí fásta agus déagóirí ag tús an phróisis 

foghlama ach tar éis tamaill go raibh na foghlaimeoirí óga chun tosaigh ar na 

foghlaimeoirí eile. Ar an iomlán, is iad na déagóirí a bhí chun cinn ó thaobh na 

scileanna teanga ar fad ach amháin sna tástálacha foghraíochta. Chomh maith leis sin, 

rinne siad an dul chun cinn is suntasaí sa chéad tréimhse den taighde agus ba iad na 

foghlaimeoirí fásta a bhí díreach taobh thiar de na déagóirí. Ní léirítear sa taighde áfach 

ar athraigh na foghlaimeoirí óga nó aosta a gcur chuigí foghlama sa phróiseas, rud a 

fhágann bearna ann (Gass agus Selinker 2009:12.5). An toradh is mó suntais ón taighde 

ag Snow agus Hoefnagel-Hohle ná go bhfoghlaimíonn daoine fásta níos fearr ná páistí 

sa tréimhse ghearrthéarmach, ach tar éis tamaill, bíonn athrú ar an scéal nuair a 

dhéanann páistí dul chun cinn. Chuir Patkowski (1980) an hipitéis chun cinn nach 

sealbhódh an té a thosaigh ag foghlaim ó aois 15 ar aghaidh, máistreacht dhúchais ar an 

teanga riamh. Rinne sé staidéar sna Stáit Aontaithe ar Bhéarla labhartha i measc 
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seachtar inimirceach is seasca a raibh caighdeán ardoideachais acu ach a thosaigh ag 

foghlaim ag amanna difriúla. Cuireadh cainteoirí dúchais an Bhéarla ar 

chomhchaighdeán oideachais san áireamh sa taighde chomh maith. Léirigh an taighde 

torthaí suntasacha faoi aois tosaithe na foghlama teanga inar bhain na foghlaimeoirí a 

thosaigh ar an bhfoghlaim roimh aois 15 torthaí níos fearr amach sa tástáil teanga ná 

mar a ghnóthaigh na foghlaimeoirí a thosaigh tar éis aois 15. Fuarthas amach go bhfuil 

baint láidir idir aois tosaithe na foghlama agus máistreacht a fháil ar an teanga ag tacú le 

hipitéis na tréimhse criticiúla. 

Fearacht staidéar Patkowski (1980) léiríonn torthaí taighde Johnson agus Newport 

(1989) go bhfuil baint ag aois tosaithe le sealbhú an dara teanga.  Rinne siad staidéar ar 

46 foghlaimeoir an Bhéarla mar dhara theanga ón tSín agus ón gCóiré a tháinig go 

Meiriceá ag aoiseanna difriúla. Tháinig cuid acu roimh aois 15 agus an chuid eile tar éis 

aois 17. Tacaíonn na torthaí taighde le torthaí Patkowski sa chaoi is gur éirigh níos fearr 

le foghlaimeoirí a tháinig ag aois níos óige i scrúdú teanga a bhí bunaithe ar struchtúir 

ghramadaí.  

Léiríonn taighde Griffiths (2003, 2008) na himpleachtaí atá ag tréithe mothúchánacha i 

measc foghlaimeoirí fásta ar fhoghlaim teangacha. Bhí gach faisnéiseoir sa taighde os 

cionn daichead bliain d’aois agus ag foghlaim an Bhéarla sa Nua Shéalainn. I gcás mná 

amháin ón tSeapáin a bhí 44 bliain d’aois a ghlac páirt sa taighde, ní raibh ag éirí go 

maith léi ó thaobh na foghlama de. Dar léi féin, ní raibh ag éirí léi mar gheall ar an aois 

a bhí aici. Chuir an suathadh cultúir isteach ar fhear Seapánach agus é sa suíomh 

foghlama le foghlaimeoirí níos óige ná é féin ach d’úsáid sé straitéisí chun deileáil leis 

seo; ghlac sé leis an bhfoghlaim teanga mar chaitheamh aimsire ag súil leis go 

gcuirfeadh an meon réchúiseach aige leis an bhfoghlaim éifeachtach.  

Áitíonn Singleton (2005:280) a thugann léargas ar líonmhaireacht na n-argóintí agus na 

bhfianaisí faoi hipitéis na tréimhse criticiúla nach féidir glacadh leis go heolaíoch, tré é 

a chruthú nó é a bhréagnú. Déanann Singleton (2005:273) achoimre ar na haoiseanna 

éagsúla a shamhlaíonn taighdeoirí éagsúla le hipitéis na tréimhse criticiúla mar 

aoiseanna deiridh ina bhfuil raon aoise leathan le sonrú ann. 

Is athróg lárnach í cúrsaí aoise agus an impleacht a bhíonn ag aois tosaithe ar an 

bhfoghlaim i litríocht shealbhú an dara teanga maidir le toscaí indibhidiúla an 
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fhoghlaimeora aonair (Ellis 1994; Gass agus Selinker 2009; Lightbown agus Spada 

2006; Erhman agus Oxford 1995). Tá an-aird faighte ag cúrsaí aoise agus ag hipitéis na 

tréimhse criticiúla sa litríocht, cé nach bhfuil aon toradh deiridh amháin leis an scéal 

agus tá gá lena thuilleadh taighde sa réimse áirithe féin. Pléifear anois factóir 

indibhidiúil eile nach bhfuil an méid céanna airde faighte aige sa litríocht ach atá an-

lárnach mar athróg i gcás taighde a bhaineann le próifíl an fhoghlaimeora aonair, `sé sin 

cúrsaí inscne.   

2.8.8 Inscne  

Mar a luadh thuas, nuair a bhí taighde croineolaíoch i gcás réimse na dea-fhoghlama á 

phlé, is díol spéise é go bhfuil aird á díriú ar an dea-fhoghlaimeoir teanga arís le roinnt 

blianta anuas. An staidéar is mó atá aitheanta leis an ath-infheistiú airde seo ná staidéar 

Griffiths (2008) Lessons from Good Language Learners. Cé gur beag taighde atá déanta 

ar chúrsaí inscne mar athróg i ngort na dea-fhoghlama, cuirtear san áireamh é mar 

athróg thábhachtach sna foilseacháin is déanaí ó Griffiths (2008). Déanann Nyikos plé 

sa leabhar ar na cúiseanna síceolaíochta, bitheolaíochta agus sóisialta a chuireann leis an 

difríocht idir teanga an bhaineannaigh agus teanga an fhireannaigh. Bíonn difríochtaí 

néareolaíocha mar shampla idir inchinn na mná agus inchinn an fhir. Is minic go 

mbíonn ionchais sóisialta ag an bpobal go mbeadh cailíní níos cumarsáidí ná buachaillí 

a fheidhmíonn mar réamh-mhúnla i leith ról an chailín nó an bhuchalla sa tsochaí ó 

aimsir a n-óige (Nyikos 2008:74-75). Anuas air sin, tugann Nyikos aitheantas don 

taighde is tábhachtaí atá déanta ar an tionchar a bhíonn ag cúrsaí inscne ar fhoghlaim 

teangacha i réimse na teangeolaíochta feidhmí.  

Siar sna hochtóidí, rinne Oxford, Nyikos agus Ehrman (1988) staidéar ar an nasc idir 

inscne agus úsáid straitéisí foghlama ina raibh dhá cheist lárnacha ann; cén fáth go 

bhfuil an chuma ar an scéal go n-úsáideann baineannaigh níos mó straitéisí foghlama ná 

fireannaigh agus cén fáth go bhfuil straitéisí sóisialta, a chuireann go mór le forbairt na 

hiniúlachta cumarsáide, úsáidte níos coitianta i measc baineannach? D’áitigh na húdair 

go bhfuil buntáiste luath ag baineannaigh i gcás comhtháiteachta sóisialta mar gheall ar 

go nglactar leis seo mar noirm chultúrtha sa tsochaí. Pléann Ehrman agus Oxford (1989) 

an tuiscint choitianta atá sa taighde go n-úsáideann mná agus fir straitéisí difriúla óna 

chéile agus fuair siad nasc idir phearsantacht na n-inscne agus úsáid straitéisí foghlama.  
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Fuarthas amach i staidéar Nyikos (1990) ina raibh an bhéim ar thionchar dathanna agus 

íomhanna ar úsáid straitéisí foghlama chun an Ghearmáinis a fhoghlaim le húsáid an 

MLAT (Modern Language Aptitude Test, Carroll agus Sapon 1959), go raibh torthaí 

níos fearr ag mná ná fir i gcás úsáid dathanna mar straitéis cuimhneolaíochta agus a 

mhalairt i gcás na bhfear a léirigh torthaí níos fearr ar úsáid íomhánna in éineacht leis na 

dathanna. Arís, tuairiscíodh go raibh baint ag seo le sóisialachas na n-inscne agus is iad 

na torthaí deiridh a bhí ann ná go mbeadh an fhéidearthacht chéanna ag mná agus fir a 

d’úsáid straitéisí foghlama a bhí in oiriúint don stíl foghlama sóisialta acu (Nyikos 

2008:76).  

Léiríonn taighde eile nach mór an difríocht idir úsáid straitéisí foghlama idir 

baineannaigh agus fireannaigh (Griffiths 2003). Cé gur tuairiscíodh i staidéar Green 

agus Oxford (1995) go n-úsáideann mná agus fir straitéisí difriúla foghlama agus go n-

úsáideann mná straitéisí níos minicí ná fir, ní raibh an nasc róláidir idir na straitéisí a bhí 

in úsáid ag na mná agus na cinn a aithnítear le ‘dea-fhoghlaimeoirí teanga’ (1995:282). 

Léiríonn taighde Cross (1983:159-62) a dhírigh ar an difríocht idir rath foghlama cailíní 

agus buachaillí agus ar an tuiscint choitianta go n-éiríonn níos fearr le cailíní, nach i 

gcónaí go mbíonn cailíní chun tosaigh ar bhuachaillí ach go gcuireann factóirí eile leis. 

Sa chás áirithe seo, creideadh go raibh tionchar ag inscne an mhúinteora ar an scéal, `sé 

sin, gur thacaigh cothromaíocht idir baineannaigh agus fireannaigh ar fhoireann na 

scoile le rath na mbuachaillí, dar leis na húdair.  

Cé go bhfuil sé soiléir ón taighde go bhfuil inscne an-tábhachtach mar dhifríocht 

indibhidiúil i gcás foghlaim teangacha, ní hionann é sin is a rá go bhfoghlaimíonn 

inscne amháin níos fearr ná inscne eile. Ní haon rud simplí atá sna difríochtaí ó thaobh 

inscne de ach factóir casta a bhfuil tionchar ag factóirí eile air, mar shampla, na factóirí 

sóisialta a pléadh thuas. Tagraíonn Nyikos (2008:79) don ghá le tuilleadh taighde sa 

réimse agus molann sí gur cheart tréithe éagsúla a bhaineann le hinscne a chur san 

áireamh sa taighde sin.  

2.9 Conclúid 

Is éard atá leagtha amach sa chaibidil seo ná an tsuim atá curtha i réimse na 

teangeolaíochta feidhmí san fhoghlaimeoir aonair ó na 70aidí anuas. Féachadh ar 

éabhlóid na béime úra ar an bhfoghlaimeoir aonair san fhoghlaim teanga agus ar 
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fhorbairt na tuisceana seo de réir a chéile sa teangeolaíocht fheidhmeach tré léargas a 

thabhairt ar athrú na gcur chuigí thar na mblianta. Rinneadh scagadh ar an taighde 

idirnáisiúnta a bhaineann le tréithe foghlaimeoirí éifeachtacha teanga ar scoil agus 

tugadh léargas ar thorthaí an mhórthaighde sin ó aimsir na hoibre ceannródaíocha anuas 

go dtí le fíordéanaí, nuair a tosaíodh ar ábhar na dea-fhoghlama a phlé arís ar chlár 

taighde na teangeolaíochta feidhmí. Pléadh athróga indibhidiúla ceann ar cheann mar 

atá léirithe sa litríocht idirnáisiúnta  a chuimsíonn inniúlacht, inspreagadh, aois, inscne, 

cúlra, straitéisí foghlama, stíl foghlama, meon agus dearcadh agus léiríodh a dtábhacht 

sa taighde i gcás na sealbhaithe teanga.  

Tá sé mar aidhm ag an tráchtas anois tagairt siar don eolas atá leagtha amach sa 

léirmheas litríochta arís le linn anailíse ar thorthaí taighde ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí 

na Gaeilge chun críche comparáide. Is é sin, go bhféachfar ar aon torthaí atá le teacht 

leis an méid atá tuairiscithe sa litríocht idirnáisiúnta ar an dea-fhoghaimeoir teanga nó a 

dhéanann bréagnú air. Déanfar tagairt siar do na torthaí taighde sin sa tráchtas nuair is 

cuí chun cosúlachtaí agus difríochtaí a shoiléiriú. Is mór an impleacht atá ag na staidéir 

atá pléite sa léirmheas litríochta thuas ar an staidéar ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge, a spreagann na mórcheisteanna taighde seo a leanas: 

1. Cad iad tréithe dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge ó chúlraí éagsúla teanga agus 

oideachais? An bhfuil na tréithe seo ag teacht le tréithe atá aitheanta le fada leis 

an dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta i gcás fhoghlaim mórtheangacha 

domhanda? 

2. Cén bhaint atá ag cúrsaí inniúlachta le rath foghlama na Gaeilge? Cé chomh 

láidir is atá cumas sa teanga mar athróg i gcomparáid le hathróga eile ar nós 

cúrsaí inspreagtha agus meon?  

3. Cad é meon foghlaimeoirí éifeachtacha i leith na teanga? Cén dearcadh atá acu i 

leith botún? Cén seasamh atá ag an dea-fhoghlaimeoir i leith na teanga agus 

foghlaim na teanga? 

4. Cad a fheidhmíonn mar inspreagadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge? 

Cé chomh láidir is atá an t-inspreagadh mar athróg i gcás fhoghlaim éifeachtach 

na Gaeilge?  

5. Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin fhoghlama? An mbaineann siad úsáid as cinéalacha 
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éagsúla de straitéisí foghlama? An bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide? An 

gcuireann stíleanna foghlama éagsúla le rath foghlama na Gaeilge?  

6. Cén bhaint atá ag tréithe pearsantachta, tréithe mothúchánacha agus fonn 

cumarsáide leis an scéal?   

7. Cén impleacht atá ag cúrsaí aoise agus inscne ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  

Táthar ag súil leis go gcuirfear le tuiscint an léitheora de réir a chéile maidir leis an 

gcnuasach litríochta, taighde agus teoirice atá ar fáil don té atá ag plé leis an ábhar seo 

don chéad uair agus é a chur in oiriúint do chomhthéacs sealbhaithe na Gaeilge.  
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Caibidil 3: Taighde i nGort Mhúineadh na Gaeilge 

3.1 Réamhrá 

Díreofar sa chuid seo den tráchtas ar an taighde is mó atá déanta i ngort fhoghlaim na 

Gaeilge, idir mhórstaidéir fhoilsithe, tráchtais ollscoile neamhfhoilsithe agus tuairiscí 

rialtais. Is í aidhm na caibidle seo ná comhthéacs a thabhairt do mhúineadh na Gaeilge 

agus don staidéar atá déanta air go n-uige seo. Tá an comhthéacs seo ag teacht lena 

bhfuil pléite sa tráchtas go dtí seo maidir leis an taighde idirnáisiúnta ar an dea-

fhoghlaimeoir teanga agus na tréithe indibhidiúla a shamhlaítear leis. Pléifear na 

mórshaothair thaighde i ngort mhúineadh na Gaeilge a mheastar a bheith oiriúnach mar 

chúlra don taighde atá á chur i láthair anseo. Déanfar plé ar thaighde tráthúil agus 

ábhartha i ngort mhúineadh na Gaeilge le cúlra an staidéir a thabhairt. Déanfar é chomh 

maith chun an géarghá atá le díriú ar an tslí ina sealbhaítear teanga sa chóras oideachais 

i leith na Gaeilge a shoiléiriú. Aithníodh go raibh tábhacht faoi leith ag baint le 

comhthéacs na Gaeilge a thabhairt sa tráchtas ar trí chúis;  

i) le haitheantas a thabhairt  don chorpas taighde ar mhúineadh agus ar 

fhoghlaim na Gaeilge atá déanta go n-uige seo,  

ii) leis an ród atá romhainn fós maidir le taighde sa ghort a shoiléiriú  

iii) an tábhacht a bhaineann le haghaidh a thabhairt ar ábhar taighde an 

tráchtais a bhfuil aird idirnáisiúnta dírithe air le 40 bliain anuas, a 

dhéanfadh bearnaí i ngort mhúineadh agus foghlaim na Gaeilge a 

chomhlíonadh.  

Tabharfar comhthéacs sochtheangeolaíoch don taighde ag tús na caibidle ina dhéanfar 

plé ar phleanáil teanga agus ról lárnach na pleanála sealbhaithe ann, sa phleanáil 

chéanna. Pléifear na siollabais, staitisticí agus míshásamh a bhaineann le sealbhú na 

Gaeilge mar chuid den phlé. Déanfar plé ar fhorbairt churaclaim agus ar mhodhanna 

múinte sa chóras oideachais thar na blianta, maraon le dearcadh an phobail ina leith. 

Tabharfar aghaidh arís ar na hathróga a pléadh i gcaibidil a dó i gcás sealbhú an dara 

teanga, ach an uair seo, i gcomhthéacs na Gaeilge. Is iad na hathróga sin ná inniúlacht 

teanga, gort an inspreagtha agus an mheoin, an fheasacht teanga, an t-insealbhú teanga, 
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cúrsaí inscne agus tionchair sheachtaracha a mbíonn tionchar acu ar shealbhú na 

Gaeilge.  

Cé go mbeidh tagairtí á ndéanamh sa chaibidil do chomhthéacs na pleanála sealbhaithe 

teanga sa Ghaeltacht i gcomhthéacs an oideachais, tá sé mar chéad phráinn a chur in iúl 

go mbaineann an taighde atá idir chamáin anseo go sonrach le foghlaimeoirí na Gaeilge 

mar dhara teanga (T2) agus ní le cainteoirí dúchais na teanga. Is mór idir foghlaim 

teanga agus sealbhú teanga agus is ar an bhféidearthacht an Ghaeilge a shealbhú sa 

chóras oideachais in Éirinn atá an taighde dírithe. Táthar go láidir den tuairim sa taighde 

gur féidir an Ghaeilge a shealbhú go héifeachtach sa chóras oideachais in Éirinn agus 

beimid ag féachaint ar chás an fhoghlaimeora aonair sa chuid eile den tráchtas chun tacú 

agus treisiú leis an ráiteas sin. Ar dtús, áfach, ní mór suntas a thabhairt d’fhorbairt na 

Gaeilge sa chóras scolaíochta agus do na fadhbanna agus cúiseanna gearáin atá 

aitheanta thar na blianta léi, chun comhthéacs sochtheangeolaíoch a thabhairt don 

taighde ar shealbhú na Gaeilge.  

3.2 An Phleanáil Teanga 

 ‘Gníomhaíocht eagraithe chun fadhbanna teanga a réiteach, ar an leibhéal náisiúnta de 

ghnáth’, is é an sainmhíniú a sholáthraíonn Ó Riain (1994:1) ar an bpleanáil teanga. 

D’fhéadfaí a rá go bhfuil pleanáil teanga i leith na Gaeilge ar siúl ó bhunú an stáit i 

1922, má thagraímid do na hiarrachtaí a rinneadh leis an nGaeilge a athbheochan agus 

todhchaí na Gaeilge a chinntiú. Dár ndóigh, níor baisteadh an téarmaíocht ‘pleanáil 

teanga’ ar iarrachtaí an stáit Éireannaigh chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar nár 

chualathas aon trácht ar an téarma language planning go dtí gur chuir Haugen tús leis sa 

bhliain 1959 (Ó hIfearnáin agus Ní Neachtain 2012:131). D’aithin Kloss (1969) go 

bhféadfaí idirdhealú a dhéanamh idir ‘an phleanáil chorpais’ agus ‘an phleanáil stádais’ 

laistigh de réimse na pleanála teanga a bhí leagtha síos ag Haugen deich mbliana roimhe 

sin. Faoi mar a thugtar le fios sa téarma sin, baineann an phleanáil chorpais le corp na 

teanga féin go hinmhéanach agus le pobal labhartha teanga, `sé sin na próisis a phléann 

le caighdéanú teanga, foghraíocht teanga, baisteadh téarmaíochta agus foclóra agus 

caighdéan na gramadaí. Is le hiarrachtaí úsáid agus feidhm na teanga sa tsochaí a 

bhaineann an phleanáil stádais i gcomhthéacs oifigiúlacht na teanga (Ó hIfearnáin agus 

Ní Neachtain 2012:134) agus seasamh na teanga sin sa tsochaí (Ó Riain 1994:3). Is ar 
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an dara gníomh thuas a bheifear ag díriú sa chuid eile den chaibidil i gcomhthéacs na 

pleanála insealbhaithe teanga, óir is sa ghné sin den phleanáil teanga atá an taighde seo 

ar shealbhú na Gaeilge sa chóras oideachais fréamhaithe.  

3.3 An Phleanáil Insealbhaithe 

Dar le Ó hIfearnáin (2006:5) “…tá dlúthbhaint idir an phleanáil stádais agus pleanáil an 

insealbhaithe” mar gheall ar an toise den ardú gradaim nó stádas agus ardú úsáide a 

bhaineann leis an bpleanáil insealbhaithe teanga: 

 

Níor leor an caighdeán oifigiúil a chur ar fáil agus ardú stádais a thabhairt don teanga muna 

gcuirtear le líon phobal a labhartha…..Má chuirtear le réimeanna úsáide na teanga san oideachas, 

sa státseirbhís, i saol an ghnó agus sa teicneolaíocht, cur i gcás, mealltar cainteoirí nua (Ó 

hIfearnáin 2006:5).  

 

Ba iad Cooper (1989) agus Haarmann (1990) a thóg ar na coincheapa pleanála maidir 

leis an bpleanáil insealbhaithe agus leis an ardú gradaim a bhain léi. De réir theoiric 

Haarmann (1990) d’fhéadfaí an t-ardghradam a chruthú sa tslí is go mbeadh an pobal 

báúil leis an bpleanáil chorpais, stádais agus insealbhaithe (Ó hIfearnáin 2006: 5).  

 

Tá an comhthéacs seo an-tábhachtach i gcás na teanga mionlaí ach go háirithe nuair is 

sa chóras oideachais go príomha a bhaintear amach gradaim sa teanga. In Éirinn, 

braitheann rath fadtéarmach na Gaeilge don mhórchuid ar insealbhú na teanga sa chóras 

oideachais (Comhairle na hEorpa agus An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 2008: 15). 

Déanann Ó Laoire (2012: 74-76) dhá chuid de ról na pleanála sealbhaithe sa chóras 

oideachais a aithint; an polasaí teanga atá laistigh den chóras oideachais féin agus an 

polasaí leathnú teanga i réimse an oideachais agus lasmuigh de. Tá an dara gníomh 

thuas ag brath go mór ar an gcéad ghníomh toisc an spleáchas ar an gcóras oideachais le 

húsáideoirí a sholáthar leis an teanga a chur ar aghaidh; tá an dainséar ann dá dteipfeadh 

ar an gcóras táirgthe oideachais go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha ann do 

thodhchaí na teanga (Ó Laoire, 2004: 2). Léiríonn an taighde gur beag líon na 

gcainteoirí a théann ar aghaidh le Gaeilge tar éis an oideachais agus go bhfuilimid 

spleách ar an gcóras oideachais le cohórt de chainteoirí Gaeilge a sholáthar don phobal. 

Tá sé ríthábhachtach go dtuigimid conas mar a tharlaíonn soláthar cainteoirí teanga sa 

phleanáil insealbhaithe teanga. Aithnítear dúshláin áfach ach go háirithe leis an gcuid 
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sin den phleanáil sealbhaithe a bhaineann le leathnú na teanga lasmuigh de 

theorainneacha an oideachais. Déanann Ó Laoire (2012: 226) trácht ar an gcoimhlint 

idir stádas náisiúnta agus oifigiúil na teanga agus an teacht teoranta atá ar an teanga ag 

an bpobal go ginearálta. Cuireann easpa deiseanna lasmuigh den chóras oideachais le 

dualgas an chórais, timpeallacht a chur ar fáil ina mbeadh fáil fhairsing ar an teanga ag 

cainteoirí maithe teanga. 

Ba í pleanáil insealbhaithe an ghné den phleanáil teanga ba ríthábhachtaí riamh i gcás 

pholasaithe an rialtais in Éirinn (Ó Murchú 2008: 140): 

 

Acquisitional planning, through the domain of education, has always been an area of State 

policy, and arguably one of its most successful, as witnessed in census returns. 

 

Tá curaclam na Gaeilge mar chuid lárnach de phleanáil teanga an Stáit ina bhfuil sé mar 

aidhm aige meon dearfach i leith pholasaí na Gaeilge a chruthú i measc an phobail agus 

cumas agus úsáid na teanga a leathnú trí dheiseanna cuí ar fáil (Ó Murchú 2008: 195). 

Tá sé mar aidhm ag Straitéis 20 Bliain an rialtais (2002) cúram a dhéanamh den 

Ghaeilge i ngach earnáil den stáit, earnáil an oideachais san áireamh a bhfuil ról lárnach 

ag múineadh na Gaeilge ann. Chuir an plean stráitéiseach roimhe freastal a dhéanamh ar 

churaclam, ar mheasúnacht agus ar oideachas múinteoirí faoi scáth mhúineadh na 

Gaeilge sa chóras oideachais go ceann fiche bliain (Hislop, 2012: 2-3).  

3.4 Míshásamh leis an nGaeilge sa Chóras Oideachais agus Athruithe 

Curaclaim 

Ba léir i dtreo dheireadh na seascaidí, tar éis daichead bliain a bheith slánaithe ag an 

Saorstát, a léiríodh nach raibh múineadh agus foghlaim na Gaeilge sásúil sna scoileanna 

agus go raibh géarghá le córas níos oiriúnaí chun freastal ceart a dhéanamh ar dhaltaí. 

Cuireadh míshásamh le teagaisc na teanga, buairt faoi thorthaí scrúduithe agus gearáin 

faoin gcaighdeán in iúl go láidir le linn na seachtóidí agus na n-ochtóidí (Ó Laoire 2012: 

231; Murtagh 2003: 8). Cé gur léirigh tuarascáil CILAR 1975 ar mheon an phobail i 

leith na Gaeilge, go raibh tromlach na ndaoine i bhfábhar na Gaeilge ar churaclam na 

scoile, léirigh sé chomh maith áfach, go raibh siad míshásta le teagasc na teanga agus le 

polasaithe an rialtais maidir leis an nGaeilge éigeantach. Mar thoradh ar an olc a bhraith 

daoine i dtaobh mhúineadh na Gaeilge agus ar bhain leis, féachadh air mar chuid 
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d’athnuachan ar an gcóras iar-bhunoideachais trí chéile,  a cuireadh ar siúl le linn na 

seachtóidí agus na n-ochtóidí in Éirinn. Bhíothas ag súil leis dá nglacfaí le cur chuige 

nua cumarsáide a bhí curtha i bhfeidhm cheana féin i gcás foghlaim teangacha, go 

dtiocfadh feabhas ar chúrsaí i leith mhúineadh na Gaeilge (Murtagh 2003: 8). Bhí 

tionchar teoiricí an chur chuige cumarsáidigh le sonrú i múineadh na dteangacha a 

chuaigh i muinín a bhí ag teacht chun cinn i ngort na teangeolaíochta feidhmí ag a 

leithéid de Canale agus Swain, Van Ek agus Wilkins. Cuireann Little (2003: 26) síos ar 

éabhlóid an chur chuige chumarsáidigh i gcás fhoghlaim teangacha: 

 

Thosaigh an smaoineamh "cur chuige cumarsáideach" i leith mhúineadh teanga ag dul i 

bhfeidhm ar fheasacht mhúinteoirí teanga i lár na 1970idí. Faoi dheireadh na 1970idí bhí sé go 

mór i gceist ag lucht teoirice agus cleachtóirí araon; agus faoi lár na 1980idí bhí formhór na 

gcuraclam, na dtéacsleabhar agus na múinteoirí ar fud iarthar na hEorpa toilteanach cur síos 

orthu féin mar "cumarsáideach". 

 

Mhair an comhdhearcadh coitianta go raibh an chumarsáid agus níos tábhachtaí fós, an 

cumas cumarsáide lárnach i gcás shealbhú an dara teanga a thug ról níos larnaí agus 

níos gníomhaí don fhoghlaimeoir teanga. Bhí tionchar an dá ghné úd den chur chuige le 

sonrú go láidir ar shiollabas an Teastais Shóisearaigh a leag béim ar phróiseas an 

tsealbhaithe teanga (Ó Laoire 2004: 11). Ba nuálach an cur chuige é gur leagadh béim ar 

an bpróiseas teagaisc agus foghlama don chéad uair riamh seachas ar na scrúduithe 

amháin (Ó Laoire 2000: 33).  

 

Is tré phróiseas na cumarsáide a shealbhaíonn duine teanga de réir theoiric an cur chuige 

chumarsáidigh ina mbíonn feidhm chumarsáide le cur i gcrích i suíomh nádúrtha ag an 

bhfoghlaimeoir. ‘Sí an sprioc cumarsáide is tábhachtaí sa phróiseas agus foghlaimítear 

an ghramadach i gcomhthéacs na cumarsáide, `sé sin tré úsáid a bhaint as an mír 

ghramadaí chun cumarsáid a dhéanamh sa chaoi is go mbeadh feidhm léi. Déanann 

Canale agus Swain (1980: 2) idirdhealú idir an cur chuige gramadaí agus an cur chuige 

cumarsáideach agus ról na gramadaí ann: 

 

A communicative approach is organized on the basis of communicative functions (e.g. 

apologizing, describing, inviting, promising) that a given learner or group of learners needs to 

know and emphasizes the ways in which particular grammatical forms may be used to express 

these functions appropriately.  

 

Is gá go mbeadh gá leis an gcumarsáid, `sé sin go bhfuil an cur chuige tógtha ar 

dheiseanna don fhíorchumarsáid sa sprioctheanga. Bíonn sé de dhualgas ag an 
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múinteoir timpeallacht bharántúil chumarsáide a chruthú sa seomra ranga agus 

acmhainní dílse a úsáid chun na críche cumarsáide sa timpeallacht sin. (`séard is ábhar 

dílis ann ná ábhar cumarsáide a chruthaítear chun freastal a dhéanamh ar an bpobal 

teanga i gcoitinne agus ní ar lucht na foghlama teanga amháin).   

Is ar an nGaeilge neamhfhoirmiúil nó an Ghaeilge bheo atá curaclam bunscoile na 

Roinne Oideachais agus Eolaíochta (1999a) dírithe. Cuirtear le cumas cumarsáide an 

pháiste sa churaclam tré chur chuige atá páistelárnach. Ciallaíonn sé sin go ndéantar 

freastal cuí ar riachtanais an pháiste ag leibhéal teanga atá oiriúnach don pháiste. Bíonn 

an páiste gníomhach sa phróiseas ina mbaintear spriocanna an tsiollabais amach. Tá sé 

mar bhunaidhm ag an siollabas, taithí thaitneamhach chumarsáideach agus thairbheach 

a chur ar fáil don pháiste aonair ina gcuirtear béim ar fhorbairt na samhlaíochta, na 

scileanna cognaíocha agus na feasachta cultúrtha: 

 

Is ar an bpáiste féin agus ar na riachtanais teanga atá aige/aici agus ar a c(h)uid ábhar spéise atá 

an phríomhbhéim sa chur chuige a úsáideann an múinteoir. Cuirtear béim ar thaitneamhacht an 

ábhair theagaisc agus ar an gcaoi a gcoinneoidh sé seo an páiste gafa le linn na foghlama. Tugtar 

aird faoi leith ar úsáid na teanga chun cumarsáid a dhéanamh (Rialtas na hÉireann 1999b).  

 

Ar aon dul le siollabais chumarsáide sna nuatheangacha eile, tá siollabas na Gaeilge 

leagtha amach de réir na scileanna gabhchumais – scileanna éisteachta agus 

léitheoireachta – agus na scileanna ginchumais – scileanna labhartha agus 

scríbhneoireachta. Moltar sa churaclam na scileanna ar fad a mhúineadh go comhtháite, 

`sé sin gan iad a scarúint óna chéile sa cheacht teanga (Rialtas na hÉireann 1999a).  

 

Is i 1990 a rinneadh cinneadh go raibh gá le siollabas nua Gaeilge ar churaclam na 

bunscoile. Go gairid ina dhiaidh sin, chuir An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta (NCCA) tús le siollabas a dhearadh, obair a mhair go dtí 1998. Le linn an 

ama seo, tosaíodh ar ábhair shamplacha agus ar fhoilseacháin a chur amach a bhain leis 

an gcur chuige cumarsáideach agus modhanna nuálacha eile, ar nós Modh an Aoibhnis a 

chuir Ó Conchúir agus Ó Súilleabháin chun cinn go luath sna nóchaidí. Is éard a bhí á 

mholadh i modh an aoibhnis ná Gaeilge shimplí thaitneamhach tré mheán na 

drámaíochta chruthaithí a chuirfeadh le cumas labhartha na bpáistí. Is éard is Gaeilge 

shimplí ann, sa chás seo, ná Gaeilge a bheadh ar chaighdéan níos inshroichte ná mar a 

bhí sna Nuachúrsaí Buntúis, mar, ag deireadh thiar ní raibh ag éirí leis an gcuspóir, 

cumas labhartha na bpáistí a fheabhsú ach i gcás fíorbheagán díobh (Harris 1984). 
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D’fhoilsigh Bord na Gaeilge (1986) fístéip dár teideal ‘Modh an Aoibhnis’ a bhí á cur i 

bhfeidhm i ngach rang sa scoil náisiúnta i Rinn an Scídigh i gCorcaigh. Is ar na 

hiarrachtaí seo atá leabhar Uí Chonchúir agus Uí Shúilleabháin (1993) bunaithe. 

Cuireadh aiseolas agus ábhair shamplacha an mhodha i gcló mar áis do mhúinteoirí 

bunscoile ar theastaigh uatha an imirt chórasach agus súgartha a chur chun cinn i measc 

a gcuid daltaí (Ó Conchúir agus Ó Súilleabháin 1993: 1).  

 

Bhí cur i bhfeidhm an chur chuige chumarsáidigh i siollabas na bunscoile go mór chun 

tosaigh i dteagasc na Gaeilge ó na hochtóidí ar aghaidh in Éirinn. Tugann Ní Nuadháin 

(1988) moltaí praiticiúla maidir le cúrsa chomhrá Gaeilge, atá bunaithe ar an gcur 

chuige cumarsáideach, a chur i bhfeidhm sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil. Chuir 

Ní Neachtain (1990: 37-50), cuir i gcás, treoir ar fáil do mhúinteoirí bunscoile ar conas 

go bhféadfaí an cur chuige cumarsáideach a chur i bhfeidhm ag leibhéal na bunscoile. 

Cuireadh ábhair shamplacha chumarsáide ar fáil do mhúinteoirí bunscoile i dteannta na 

treorach d’fhonn caighdéan Gaeilge a spreagadh ar bhonn spraoiúil (1990: 37).  I 

bhfoilseachán (2000), rinne Ní Nuadháin cur síos cuimsitheach ar mhodhanna múinte 

an chur chuige chumarsáidigh agus ar straitéisí teagaisc agus foghlama a bhain leis. Is ar 

ghnéithe den chur chuige cumarsáideach agus dearcadh agus cleachtaí sa bhunscoil i 

leith na Gaeilge atá tráchtas M.Ed Ní Liain (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) 

(2004) den teideal céanna bunaithe. Feictear sa chuntas thuas, an aird a díríodh ar an 

gcur chuige cumarsáide i gcás teagasc na Gaeilge in Éirinn ón uair inar glacadh leis an 

gcur chuige ón Eoraip mar chur chuige nuálach agus dílis ar bhonn cumarsáide. Glacadh 

leis go gcuirfeadh an cur chuige deiseanna don fhíorchumasáid ar fáil don 

fhoghlaimeoir Gaeilge  laistigh den seomra ranga agus dá bhrí sin go gcuirfeadh sé le 

cumas an fhoghlaimeora cumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga.  

 

Léiríodh i suirbhé Chumann Muinteoirí Éireann (INTO) gur chuir múinteoirí na Gaeilge 

fáilte roimh na hathruithe sa churaclam don mhórchuid toisc an bhuairt a bhí orthu i 

dtaobh mhúineadh na Gaeilge thar aon ábhar bunscoile eile (Harris agus Murtagh 1999: 

1). Ar fhoilsiú churaclam nua na Gaeilge don bhunscoil a chuir deireadh leis na 

Nuachúrsaí closamhairc agus béim úr ar nóisin cumarsáide sa churaclam, aithníodh go 

raibh réamhthaighde riachtanach sa phróiseas. Chuir Institiúid Teangeolaíochta Éireann 

taighde ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge sa tsúil a bhí éagsúil ó na suirbhéanna 

a bailíodh sna seachtóidí agus sna hochtóidí, sa tslí is gur thug suirbhéanna na nóchaidí 
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léargais phearsanta ó mhúinteoirí, fhoghlaimeoirí agus thuismitheoirí ar mhúineadh 

agus fhoghlaim na Gaeilge sa bhunscoil. Léiríodh dearcadh eile sna suirbhéanna i 

gcomparáid le suirbhéanna níos luaithe a dhírigh ar chaighdéan sa teanga amháin 

(Harris agus Murtagh 1999: 2).  

 

I mórstaidéar Harris agus Murtagh (1999) ar mhúineadh agus ar fhoghlaim na Gaeilge 

sa bhunscoil, tugtar cuntas ar an réamhthaighde a cuireadh i gcrích agus curaclam nua 

na Gaeilge ar na bacáin. Tá an mórstaidéar seo bunaithe ar bhreathnadóireacht ranga, 

torthaí scrúduithe agus ar mheon foghlaimeoirí agus tuismitheoirí i leith na Gaeilge. I 

measc an réamhthaighde ba mhó a cuireadh i gcrích, luadh The Twenty-Class study 

(1989), The Communicative Materials Project (1993-1996) agus The Teaching through 

Irish Project (1995-1997). Bhíothas ag súil leis go mbainfí leas as an Twenty-Class 

Study i ndearadh an tsiollabais nua agus ábhar a bheadh in oiriúint don siollabas. Bhí 

eolas nua ann ar dhearcadh agus tuairimí foghlaimeoirí agus tuismitheoirí. I measc na 

bhfadhbanna a aithníodh sa staidéar, luadh easpa suime san ábhar, buairt mar gheall ar 

labhairt na teanga agus míshásamh leis an tslí ina gcuirtear an teanga i láthair ar scoil, 

ach go háirithe i gcás ranganna ar chaighdéan íseal. Bhain cur chuige praiticiúil leis an 

Communicative Materials Project a réamhscrúdaigh ábhair chumarsáide do mhúineadh 

na Gaeilge agus mar ar ghlac múinteoirí leo agus na fadhbanna a d’fhéadfadh teacht 

chun cinn. Bhí múinteoirí bunscoile na tíre gníomhach sa phróiseas agus tugadh aird 

chomh maith ar conas na fadhbanna a tháinig chun cinn sa chéad staidéar a shárú sa 

churaclam nua. Aithníonn mórstaidéar Harris agus Murtagh an dá staidéar seo mar 

chéimeanna taighde agus forbartha an staidéir ar an iomlán (1999: 2-3). Bhí idir 

mhúinteoirí agus thaighdeoirí páirteach sa tríú céim den staidéar, The Teaching through 

Irish Project, ar ábhair a dearadh chun Eolaíocht agus Ealaín a mhúineadh tré mhéan na 

Gaeilge do dhaltaí i ngnáthbhunscoileanna a bheadh ag foghlaim na Gaeilge mar ábhar 

scoile amháin.  

 

Ba chreatlach iad na staidéir a pléadh thuas, mar sin, do mhórstaidéar Harris agus 

Murtagh (1999) a bhí ag teacht ag am ina raibh an-chuid athruithe á gcur i bhfeidhm ar 

fhoghlaim agus ar mhúineadh na Gaeilge. Ghlac na húdair leis seo mar dheis 

athbhreithnithe ar mhúineadh agus ar fhoghlaim na Gaeilge sna bunscoileanna san 

idirthréimhse:  
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It is an opportune time, then, to look back at the audio-visual era and forward to the 

communicative era, and to determine the conditions for, and prospects of, success for the new 

curriculum (1999: 3). 

 

I measc na dtorthaí is mó a tháinig chun cinn sa taighde, aithníodh na cinn seo a leanas: 

 

1. Go bhfuil dearcadh réasúnta dearfach agus inspreagadh réasúnta ard ag daltaí na 

Gaeilge i leith fhoghlaim na Gaeilge. Dar leis na daltaí féin, níl gníomhú an 

inspreagtha chomh dearfach céanna. Luadh meon agus tacaíocht an tuismitheora 

mar fhactóir breiseánach nó dealaitheach i gcás inspreagtha an dalta.  

2. Go samhlaíonn daltaí na Gaeilge ceachtanna na teanga le leadrán agus leimhe 

agus go mb’fhearr go mór leo dá mbeadh na ceachtanna taitneamhach, réalaíoch 

agus suite i gcomhthéacs an tsaoil nua-aimseartha.  

3. Go bhfuil tuismitheoirí fabhrach do mhúineadh na Gaeilge go ginearálta ach go 

mbíonn siad éigníomach sa phróiseas. Tá níos lú seans ann go gcabhródh 

tuismitheoirí le hobair bhaile as Gaeilge nó go dtabharfaidís moladh don pháiste 

as dul chun cinn atá á dhéanamh sa Ghaeilge i gcomparáid le hábhair eile.  

4. Go bhfuil gaol idir torthaí foghlama dearfacha agus béim ar chumarsáid; éacht a 

dhéanamh sa teanga, aird agus suim níos mó sa rang agus laghdú ar an mbuairt 

foghlama.  

 

Chuir mórstaidéar Harris agus Murtagh (1999) go mór le cur i bhfeidhm an tsiollabais 

nua do mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil agus leis an ngort taighde ar theagasc agus 

ar fhoghlaim na Gaeilge ag leibhéal na bunscoile. Is mór an áis í do mhúinteoirí agus 

thaighdeoirí araon mar go dtugann sé léargais thábhachtacha ar staid mhúineadh agus 

fhoghlaim na Gaeilge sa tír ag am ina raibh an cur chuige cumarsáideach á chur i 

bhfeidhm den chéad uair. Cosúil le gach ní nuálach eile áfach, cuireadh fáilte roimh an 

gcur chuige cumarsáideach mar éabhlóid draíochta a chuirfeadh deireadh leis na 

fadbanna fadálacha a samhlaíodh le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge. Ní mar sin a 

bhí áfach, agus níor tháinig an cur chuige cumarsáideach ar an bhfód gan lucht a cháinte 

ach oiread. Is minic amhras á léiriú faoin gcur chuige go hidirnáisiúnta agus in Éirinn i 

measc teangeolaithe agus oideachasóirí.  

 

Mar a pléadh thuas, is í sprioc na cumarsáide is tábhachtaí sa chur chuige 

cumarsáideach ina sealbhaítear an ghramadach i gcomhthéacs na sprice. Fuarthas locht 
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ar an gcleachtas seo á rá go ndearnadh faillí ar mhúineadh na gramadaí sa chur chuige a 

chuir béim ar líofacht teanga thar chruinneas teanga. Is as seo a d’eascair an téarma 

‘líofa lofa’ i bhfoghlaim na Gaeilge. Tá an baol ann chomh maith go mbeadh 

foghlaimeoirí ag cur lena gcumas foclóra ach fós gan bunstruchtúr na teanga bheith ar a 

dtoil acu. Níl aon amhras ach go gcruthaíonn an cur chuige cumarsáideach dúshlán don 

mhúinteoir teanga é a chur i bhfeidhm go héifeachtach sa rang. Léirigh ceannródaithe an 

chur chuige chumarsáidigh amhras faoina úsáid cheart agus faoina éifeacht dá bharr, 

deich mbliana tar éis dóibh an teoiric a chur chun cinn (Ó Laoire 2000: 33). Is minic 

mearbhall ar mhúinteoirí teanga mar gheall ar theoiricí an chur chuige chumarsáidigh. 

Níl aon leagan deifinídeach amháin den chur chuige ann a chiallaíonn go bhfuil sé de 

rogha an mhúinteora féin prionsabail chumarsáideacha a chur i bhfeidhm. Ní nach 

ionadh mar sin, go mbíonn an-solúbthacht agus an-éagsúlacht sa tslí a chuirtear i 

bhfeidhm é (Swan 1985). I measc na ndúshlán eile don mhúinteoir, áirítear teacht ar 

ábhar dílís oiriúnach don seomra ranga. I gcás na Gaeilge mar shampla, feictear an 

deacracht seo ag an dá thaobh den speictream; baineann dúshlán le hábhair oiriúnacha a 

roghnú don bhunrang mar gheall ar an leibhéal íseal teanga agus ag an ardleibhéal mar 

gheall ar a dheacra is atá sé teacht ar ábhar dílis atá ar ardchaighdeán.  

 

Ardaítear an cheist chomh maith, cé chomh oiriúnach is atá an chur chuige 

cumarsáideach do mhúineadh na Gaeilge mar nach bhfuil na deiseanna céanna 

cumarsáide le fáil i gcás mionteanga ar nós na Gaeilge i gcomparáid le mórtheangacha 

na hEorpa (Ó Dubhghaill agus Ó Súilleabháin, 1986: 14). Cuir i gcás, go mbeadh 

deiseanna cumarsáideacha ar nós ionad campála a chur in áirithe nó treoracha a 

thabhairt agus a lorg i bhfad níos teoranta i gcás na Gaeilge ná mar a bheadh siad cur i 

gcás sa Fhraincis nó sa Spáinnis. Cé go mbíonn tascanna cumarsáideacha ar nós 

rólghníomhaíoch éifeachtach sa seomra ranga ó thaobh cumarsáid a chur i gcrích de, 

léiríonn Ó Dubhghaill agus Ó Súilleabháin (1986) amhras maidir leis seo, toisc nach 

ionann an rólghníomhaíocht a thiteann amach sa seomra ranga agus an fhíorchumarsáid 

a thiteann amach lasmuigh den seomra ranga. Thug na húdair chéanna rabhadh go 

bhféadfadh leis an nGaeilge dul in olcas ‘muna ndéanfaí réamhthaighde cúramach ar 

ábhair an teagaisc agus réamhoiliúint cheart ar na hoidí’ (1986: 14).  

Féachfar anois sa chéad chuid eile den chaibidil ar na cúiseanna le hathruithe sna cur 

chuigí oideachais thar na blianta.  
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3.5 Droch-Chaighdéan Teanga 

Is minic ábhar mór imní faoin ráta teipe ard sa Ghaeilge sna scrúduithe stáit agus 

míshásamh i gcás múineadh na Gaeilge á léiriú. Ní inniu nó inné a tháinig forbairt ar na 

gearáin agus ar an míshásamh seo. Mar a luadh thuas, ní mó ná sásta a bhíothas le 

polasaithe an rialtais i leith na Gaeilge le linn na seachtóidí (CILAR 1975). Ní hamháin 

sin, ach cuireadh olc ar eagraíochtaí oifigiúla chomh maith, nuair nach raibh ag éirí leis 

an gcóras oideachais cainteoirí maithe Gaeilge a sholáthar agus ba léir nach raibh an 

infheistíocht ó thaobh tacaíochta, ama agus airgeadais de ag teacht le torthaí na n-

iarrachta (Murtagh 2003: 6-7).  

Is sa litríocht ar theagasc agus shealbhú na Gaeilge agus i suirbhéanna poiblí is soiléire 

a fheictear an mhíshástacht i leith mhúineadh agus fhoghlaim na Gaeilge. Pléann Ó 

Laoire (1994) caighdeáin agus gearáin i gcás na Gaeilge maidir le múineadh na teanga 

chomh maith le lagchumas, lagiarrachtaí agus torthaí laga na ndaltaí tar éis blianta 

scoile fada a chaitheamh (1994:35). Ríomhadh go bhfaigheann an gnáthmhac léinn in 

Éirinn 3,186 uair an chloig d’oiliúint fhoirmiúil sa Ghaeilge, `sé sin sa scoil amháin. In 

ainneoin seo, fós aithnítear an-chuid fadhbanna agus gearán leis an teanga (Ó Laoire 

2000:52) agus cúis mhór imní faoin míchumas a bhíonn ag daltaí iarscolaíochta, fiú 

cumarsáid bhunúsach a chur i gcrích (Ó Laoire 2000:23). Rinn Ó Laoire plé ar na 

caighdeáin agus gearáin seo i 1997 a léiríonn an ráta teipe ard agus an méadú ar líon na 

dtorthaí laga ag iarrthóirí gnáthleibhéil seachas iad siúd ag an ardleibhéal. Déanann 

Walsh agus Nic Eoin (2010:13) agus iad ag déanamh plé ar an siollabas nua Gaeilge 

don chéad bhliain ollscoile, trácht ar an imní a léirítear go minic faoi chaighdéan na mac 

léinn ag teacht isteach sna hinstitiúidí tríú leibhéal. Tá sé mar aidhm acu dar leo, freastal 

a dhéanamh ar riachtanais na gcéimithe Gaeilge sa treo is go laghdófaí ar an mbuairt atá 

ann faoi láthair. 

Ar an ábhar céanna, iarann an t-iarchoimisinéir teanga Seán Ó Cuirreáin ina thuarascáil 

ar thionsnaimh (2004) i gcomhair athbhreithniú ar gach gné de mhúineadh agus 

d’fhoghlaim na Gaeilge sa chóras oideachais: 

Áirítear go bhféadfadh beagnach 1,500 uair a chloig d’oiliúint sa teanga a bheith á gcur ar fáil do 

dhaltaí scoile thar tréimhse 13 bliana ón gcéad lá ar bhunscoil go lá fágtha na scoile ag an dara 

leibhéal. Is léir gur gá an cheist a chur an bhfuil an Stát ag fáil luach a chuid airgid ar an 

infheistíocht seo más fíor go bhfuil easpa cumais agus easpa líofachta sa teanga ag an oiread sin 
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daoine a chuaigh tríd an gcóras oideachais, fiú ina gcás siúd ar éirigh leo grád maith a fháil sa 

Ghaeilge ina gcuid scrúduithe cinn cúrsa? 

Foilsíodh tuairisc an phríomhchigire go poiblí den chéad uair i 2013 ina ndearnadh 

cáineadh ar mhúineadh na Gaeilge sna scoileanna. I measc na mórlaigí a cuireadh chun 

cinn sa tuairisc, luadh go raibh caighdéan na Gaeilge níos lú ná sásúil mar gheall ar  

i) easpa deiseanna cainte sna ceachtanna,  

ii) easpa acmhainní chun tacú le múineadh na Gaeilge,  

iii) cleachtas míshásúil an mheasúnaithe agus  

iv) easpa ullmhúcháin agus scileanna teanga na múinteoirí féin.  

Is léir go bhfuil deacrachtaí agus dúshláin á samhlú leis an nGaeilge agus leis an 

gcaighdéan teanga a bhaineann foghlaimeoirí na Gaeilge amach sa chóras oideachais le 

fada an lá. Is minic imní á léiriú faoi seo agus plé á spreagadh faoin míshástacht a 

mhaireann maidir le múineadh na Gaeilge agus siollabais na Gaeilge, mar a pléadh 

thuas. Luaitear na focail ‘easláinte’ (Ó Háinle 2003:11), ‘gearánach’ (Ó Laoire 

2003:15), agus ‘diúltachas’ (Ó Laoire 2004:2), le tuairimí a bhaineann le múineadh na 

Gaeilge agus siollabais na Gaeilge á ndearadh le linn na n-ochtóidí agus na nóchaidí 

chun freastal a dhéanamh ar an ráta teipe ard agus an mhíshástacht i leith mhúineadh 

agus fhoghlaim na teanga. Aithníonn Little (2003: 16) an meon agus an seasamh seo go 

beacht ina thuairisc ar theangacha sa churaclam iar-bhunoideachais:   

….is mionlach amháin de dhaltaí nach cainteoirí dúchais iad a fhágann an scoil agus iad in 

acmhainn páirt a ghlacadh trí mheán na Gaeilge in imeachtaí sóisialta agus cultúrtha. I gcás 

fhormhór na ndaoine, is drochrud a chaitear a dhéanamh é foghlaim na Gaeilge, dualgas ar 

dhuine mar shaoránach, agus go bunúsach síltear gur cur amú ama é. 

 

Tá blaiseadh níos láidre fós den ráiteas seo le fáil i mbunleagan Béarla den tuairisc a 

luann an frása ‘a necessary evil’ le foghlaim na Gaeilge sa chóras iar-bhunoideachais 

(2003; 15).  

Cé nach féidir na deacrachtaí seo ar fad a shéanadh, tá sé soiléir ón taighde agus 

tuairiscí go bhfuil muintir na hÉireann báúil leis an teanga agus lena forbairt mar a 

shoiléirigh an Choiste um Thaighde ar Dhearcadh an Phobail (CLAR:1975). Léirigh 

CLAR (1975) go raibh tacaíocht an phobail ann don Ghaeilge sa chóras oideachais (Ó 

Riagáin 1988:19). Soiléiríodh le déanaí go bhfuil suim ag daltaí scoile sa Ghaeilge ar 

bhonn cultúrtha, cé nach bhfuil an tsuim chéanna acu i bhfoghlaim na teanga; `sé sin le 
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rá go bhfuil inspreagadh láidir iontu í a fhoghlaim (Ó Cuinneagáin 2006, 2010:35). 

B’fhéidir áfach, nach gcuirtear an t-inspreagadh i gcrích.  

Ba líonmhar na gearáin ar fad i measc an phobail faoin gcaoi ina gcuirtear an Ghaeilge i 

láthair dhaltaí scoile. Léirigh saothar Uí Riagáin (1985) ar dhearcadh múinteoirí agus an 

phobail faoin nGaeilge sa chóras oideachais, mar shampla, gur chreid tromlach an 

phobail nár cheart do dhaltaí a bheith faoi bhrú an Ghaeilge a fhoghlaim muna mbeadh 

na tuismitheoirí ag iarraidh sin. Luadh nár cheart go gcuirfí iachall ar dhaltaí atá ar 

lagchumas an Ghaeilge a fhoghlaim. Bhí sé seo ag teacht go mór leis na tuairimí i 

gcoinne na Gaeilge éigeantaí a soiléiríodh i CLAR 1973 (Ó Riagáin 1985: 17). Léirigh 

CLAR (1975) agus taighde ar Dhearcadh an Phobail i leith na Gaeilge CILAR (1975) 

go raibh muintir na hÉireann míshásta leis an mbealach ina raibh an Ghaeilge á 

múineadh ar scoil agus fuarthas locht ar na siollabais dá bharr. Le dearadh siollabas nua 

don Ardteistiméireacht i dtreo dheireadh na seascaidí, leagadh an-bhéim ar litríocht na 

teanga, stair na teanga agus stair na litríochta. Cé gur aithníodh tábhacht leis an litríocht 

ar bhonn cultúrtha, is baol go raibh cuid de na téacsanna litríochta a roghnaíodh 

ródhúshlánach don ghnáthmhac léinn dara leibhéil. D’fhág sé seo na múinteoirí gan 

rogha ach aistriúchán Béarla a dhéanamh ar mhaithe le tuisceana, rud a chuir isteach go 

mór ar deiseanna sealbhaithe teanga na bhfoghlaimeoirí sa sprioctheanga (Ó Laoire 

1994: 35). Nuair a rinneadh athnuachan ar CLAR i 1994 ag Ó Riagáin agus Ó Gliasáin, 

níor tháinig aon athrú ar an scéal agus léiríodh ann gur chuir foghlaim na Gaeilge olc ar 

dhaltaí scoile i gcoitinne (1994: 23). Is minic amhras á léiriú faoi chaighdéan teanga na 

múinteoirí féin. Léiríodh i dtuairisc chigireachta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 

(2007) i leith cumas labhartha na múinteoirí, mar shampla, go raibh 3% de na 

múinteoirí ar lagchumas labhartha, 20% díobh a léirigh cumas measartha, 55% díobh 

ina raibh cumas sásúil acu agus 22% a chruthaigh go raibh cumas ard acu i labhairt na 

Gaeilge. Tá na staitisticí seo ag teacht le torthaí thaighde Harris et al. (2006: 128) inar 

tuairiscíodh go raibh aon cheathrú de mhúinteoirí míshásta leis an gcumas Gaeilge a bhí 

acu agus a rangaigh iad féin mar chainteoirí laga na Gaeilge (An Roinn Oideachais agus 

Eolaíochta 2007: 16).  

I measc na ngearán is reatha maidir leis na siollabais chumarsáide, meastar an tréimhse 

ama a chaithtear ar mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil, an iomarca béime ar chúrsaí 

scrúduithe agus ar ndóigh ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair a thiteann amach dá 
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dheasca. Glaoitear go minic leis an litríocht a bhaint ó shiollabas na Gaeilge ag an dara 

leibhéal le go mbeadh níos mó béime ar an gcumarsáid sa teanga (Ní Ghallachair 2008: 

193). Leagann Little (2008) moltaí agus leasuithe praiticiúla do mhúineadh na Gaeilge 

atá aitheanta go forleathan;  

i) oiliúint tré mheán na Gaeilge d’ábhar múinteoirí,  

ii) ábhar breise a mhúineadh trí Ghaeilge sna bunscoileanna agus  

iii) dhá shiollabas ag an dara leibhéal ina mbainfeadh an litríocht le lucht an 

ardleibhéil amháin.  

Tugann alt a scríobh dalta idirbhliana i mBaile Átha Cliath, léargas pearsanta an-

spéisiúil a thacaíonn leis agus a dhearbhaíonn tuairimí agus dearcadh an phobail mar 

atá: 

Primary-school days pass, and Irish is taught sometimes for as little as 15 minutes a day. Then these 

students go into secondary school, where they are expected to be able to create intelligent sentences so as 

to argue their opinions about, say, a poem or short story….I go to school with many people who hate Irish. 

Why? Because they failed to grasp it on their first attempt. (Ward 2007) (Tógtha ón Irish Times, 3ú 
Deireadh Fómhair 2007).  

Maireann an-chuid fianaise starógaí ar an ábhar seo gur féidir a bheith conspóideach 

agus mar sin is luachmhar iad na staitistící agus na cuntais phearsanta agus acadúla ar 

an ábhar le bunús eolaíoch a thabhairt don díospóireacht. Déantar achoimre ar na 

fadhbanna agus na dúshláin a shamhlaítear le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge sa 

taighde i ngort na Gaeilge, in ainneoin na n-iarrachtaí agus na dtograí ar fad, ag an 

Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus Comhairle na hEorpa (2005-2007);  

i) ualach na ndualgas ar na scoileanna a sholáthraíonn líon mór na gcainteoirí 

éigníomhacha mar atá sna daonáirimh,  

ii) laghdú ar líon na gcainteoirí dúchais,  

iii) teorainn na ndeiseanna le cleachtadh a dhéanamh ar an teanga,  

iv) easpa spéise an ndaltaí,  

v) easpa tacaíochta na dtuismitheoirí agus  

vi) easpa feasachta na múinteoirí  

(Lgh. 16-17).  
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Díreofar sa chuid eile den chaibidil ar an taighde is mó atá déanta go dtí seo ar cumas nó 

inniúlacht na ndaltaí sa chóras oideachais in Éirinn, maraon le hathróga eile a 

scrúdaíodh sa ghort taighde ar fhoghlaim na Gaeilge mar dhara teanga. Déanfar an plé 

seo d’fhonn aitheantas a thabhairt d’inniúlacht mar athróg lárnach sa taighde ar an dea-

fhoghlaimeoir teanga chun go léireofaí an tábhacht a bhaineann leis an athróg sa taighde 

ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge.  

3.6 Forbhreathnú ar na hAthróga i gCorpas Taighde Fhoghlaim na 

Gaeilge mar Dhara Theanga 

3.6.1 Inniúlacht / Cumas Teanga 

Mar a luadh thuas, dírítear go minic sa taighde ar na deacrachtaí a bhíonn ag 

foghlaimeoirí Gaeilge i mbun foghlama agus ar an titim shuntasach i gcaighdeán na 

teanga i measc foghlaimeoirí áirithe. Is le linn na n-ochtóidí a díríodh ar thaighde a 

dhéanamh ar chumas daltaí bunscoile ó thaobh na Gaeilge labhartha de tré úsáid 

suirbhéanna go náisiúnta (Harris 1983, 1984a, 1984b, 1988; Harris agus Murtagh 1987, 

1988). Is iad na húdair chéanna a rinne forbairt ar staidéir ar chumas daltaí bunscoile go 

luath sna nóchaidí arís, ag leibhéal níos doimhne (Harris 1990; Harris agus Murtagh 

1991, 1993a). Cuireann torthaí na staidéar leis an tuiscint ar cé chomh maith is a éiríonn 

le daltaí bunscoile ó thaobh scileanna gabhchumais agus ginchumais na Gaeilge. 

Léirigh Harris (1993:50) go raibh leibhéal cumais na ndaltaí ó rang a sé síos go dtí rang 

a dó íseal go leor ar an mórmhór ó thaobh na Gaeilge labhartha agus éisteachta sna 

Nuachúrsaí. Tuairiscíodh gur éirigh le thart ar aon trian de na daltaí sna gnáthscoileanna 

máistreacht a fháil ar chuspóirí an chúrsa. D’éirigh le haon trian eile dul chun cinn 

íostach a dhéanamh agus an aon trian eile nár éirigh leo fiú dul chun cinn íostach a 

dhéanamh.  

Ar an staidéar ba chuimsithí agus ab uaillmhianaí ná rud ar bith a tháinig roimhe, 

dhírigh Harris et al. (2006) ar inniúlacht daltaí bunscoile rang a sé sa Ghaeilge i gcás trí 

scil teanga i dtrí chineál scoil ionadaíche. Is é sin; éisteacht, labhairt agus léamh na 

Gaeilge i measc daltaí gnáthscoileanna Béarla, scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna 

Gaeltachta. Ghlac daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí araon páirt sa mhórthaighde seo 

a chuir toscaí sóisialta, oideachais agus cúlraí teanga na rannpháirithe san áireamh. 

Léirigh an staidéar gaol idir meon tuismitheoirí agus múinteoirí. Léirítear difríochtaí ar 
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bhonn comparáideach idir cúrsaí inniúlachtaí i gcás daltaí bunscoile idir an tréimhse 

1985 agus 2002. I gcomhthéacs na sonraí atá nochta sa taighde, pléann Harris, na 

himpleachtaí oideachasúla agus athbheochana don Ghaeilge, chomh maith le moltaí 

d’fhéidearthachtaí taighde amach anseo i gcás na hinniúlachta teanga agus na cúinsí 

sochaíochta nó timpeallachta a bhaineann go dlúth léi. Bunaithe ar na sonraí a tháinig 

chun cinn sa taighde, beartaíodh go mbeadh gá le tuilleadh taighde a chur ar bun ar 

ghnéithe d’inniúlacht i gcás na Gaeilge.  

Aithnítear sa taighde an bhaint atá ag inscne le meon i leith fhoghlaim an dara teanga. 

Léiríonn sé go mbíonn cailíní níos dearfaí nó níos báúla ná buachaillí faoi fhoghlaim na 

Gaeilge mar dhara theanga (Harris 2006:5). Pléitear difríochtaí réigiúnacha mar fhactóir 

scoile ann a thugann le fios go mbíonn impleachtaí ag taobh tíre na scoile ar chúrsaí 

inniúlachta. Dar leis an taighde, éiríonn níos fearr le páistí scoile faoin tuath ná le páistí 

na cathrach cur i gcás (2006:5).  

Léiríonn torthaí an taighde go mbíonn an-tionchar ag meon agus cumas tuismitheoirí i 

leith fhoghlaim na Gaeilge ar an dearcadh agus inspreagadh a bhíonn ag an bpáiste 

scoile ina leith; san áit ina mbíonn meon dearfach ag na tuismitheoirí, cuirtear go mór le 

hinspreagadh agus le dearcadh dearfach an pháiste agus dá bharr sin, cuirtear le 

hinniúlacht sa teanga. Cé gur léirigh na torthaí taighde go raibh dearcadh réasúnta maith 

ag na rannpháirtithe, ní chiallaíonn an dearcadh seo go mbeadh inspreagadh láidir ag na 

daltaí chun an teanga a fhoghlaim áfach. Leagann sé seo ríthábhacht ar thionchair 

sheachtracha na bpáistí (Harris 2006:7-8).  

Is iad na torthaí taighde is suntasaí a léirítear sa taighde ar inniúlacht na Gaeilge áfach 

ná an titim shuntasach i scil na Gaeilge labhartha agus scil na héisteachta i gcás dhaltaí 

na ngnáthscoileanna ó thús na n-ochtóidí go dtí tús an chéid seo caite. Leagann na 

húdair béim ar ról lárnach na ngnáthscoileanna ó thaobh an oideachais agus caomhnú 

teanga ar an mórscála de; `sé sin nár leor iarrachtaí sna scoileanna lán-Ghaeilge agus 

Gaeltachta amháin  (Harris 2006:48). Ar an ábhar seo, pléann Harris (2006) an ról 

tábhachtach atá ag gnáthscoileanna na hÉireann i gcaomhnú agus in athbheochan na 

Gaeilge. I gcás daltaí a n-éiríonn leo caighdeán inghlactha a bhaint amach sa teanga nó 

fiú máistreacht a fháil ar an teanga, is líon an-bheag iad an dream áirithe seo i 

gcomparáid le líon na ndaltaí a tuairiscíodh a bheith ar chumas inghlactha siar sna 

hochtaidí, rud a ardaíonn amhras i measc na n-údar arís mar gheall ar na hathruithe 
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drámatúla seo. Fágann sé sin gur mionlach iad na daoine sa lá atá inniu ann a n-éiríonn 

leo an teanga a thabhairt leo go héifeachtach ón gcóras oideachais, an mionlach ar a 

bhfuil an taighde seo bunaithe.  

Tagann tuarascálacha cigireachta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (2007; 2013) ar 

an nGaeilge sa bhunscoil le torthaí taighde Harris et al. (2006). Tuairiscítear ann go 

mbíonn deacrachtaí móra sna bunscoileanna ní hamháin ag daltaí scoile sna scileanna 

éagsúla teanga (scileanna gabhchumais agus ginchumais) ach gur údar imní é inniúlacht 

na múinteoirí sa chóras oideachais chomh maith. Áirítear líon beag díobh mar úsáideoirí 

teanga ardchaighdeáin. Is cúis imní iad na torthaí eile a cuireadh in iúl sa tuarascáil 

maidir le;  

i) lagchumas cumarsáide na ndaltaí i nach mór leath na scoileanna a ndearnadh 

breathnóireacht orthu agus  

ii) deacrachtaí cuid de na múinteoirí sna ranganna sin an cur chuige cumarsáideach 

a chur i bhfeidhm  

(2008:16).  

Ó thaobh na litearthachta de, bhí an scéal níos dearfaí i bhfórmhór na scoileanna ach 

mar sin féin bhí líon suntasach scoileanna ann a léirigh easpa spéise, tuisceana agus 

cruthaitheachta maidir leis an léitheoireacht agus scríbhneoireacht (2008:60- 64). Ar an 

iomlán, ba léir i dtuarascáil na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (2008) go bhfuil 

deacrachtaí suntasacha le brath maidir leis na nGaeilge sa bhunscoil. Is léir dá bharr, go 

mbíonn impleachtaí ag an gcaighdéan seo ar leibhéal an iar-bhunoideachais agus an tríú 

leibhéal faoi seach, mar a pléadh thuas (Walsh agus Nic Eoin 2010).  

Ba é cumas agus cúinsí eile a chuireann leis an sealbhú teanga a pléadh i gcás roinnt de 

na tráchtais a scríobhadh i rith na n-ochtóidí agus na nóchaidí ar fhoghlaim agus ar 

mhúineadh na Gaeilge ag leibhéal éagsúla an chórais oideachais. Rinne Hopkins (1983-

84) taighde ar na himpleachtaí a ghabhann le foghlaim na Gaeilge bunaithe ar theoiric 

shealbhú an dara teanga. D’fhéach Fahy (1989) ar na cúinsí cognaíocha agus 

mothúchánacha a chuireann le rath foghlama na Gaeilge i measc foghlaimeoirí iar-

bhunoideachais. Dhírigh taighde Mhic Mhathúna (1993) ar na factóirí a chabhraíonn le 

sealbhú na Gaeilge sna Naíonraí.   
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3.6.2 Réimse Thábhachtach an Inspreagtha agus an Mheoin 

Is é gort an inspreagtha i gcás fhoghlaim na Gaeilge ceann de na goirt is forbartha 

taighde ina bhfuil athróga a mbíonn tionchar acu ar fhoghlaim teanga á scrúdú ann. Tá 

mórthaighde déanta i réimse thábhacht an inspreagtha mar athróg lárnach i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge le tamall de bhlianta anuas (Ó Fáthaigh 1991; Harris agus 

Murtagh 1999; Murtagh 2003; Ó Cuinneagáin 2006; Ó Duibhir 2009a). Taispéanadh i 

roinnt de na staidéir (Ó Fáthaigh 1991; Harris agus Murtagh 1999) go bhfuil daltaí 

scoile báúil leis an nGaeilge agus leis an dátheangachas nó fiú leis an gcoincheap féin. 

Léiríodh chomh maith go bhfuil meon comhtháite acu ina leith ach nach bhfuil meon 

chomh dearfach céanna acu i leith phróisis na foghlama féin.  

Ba í an sprioc a bhí ag Murtagh (2003) ná meath agus buanú scileanna Gaeilge a 

thomhas agus scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag factóirí inathraithe ar an 

gcumas sa teanga, (ar nós inspreagadh i leith fhoghlaim na Gaeilge agus úsáid na 

teanga), i measc dhaltaí iar-bhunscoile ag deireadh na tréimhse méanscolaíochta 

(2003:245). Cuireann torthaí an taighde in iúl nach bhfuil meon diúltach ag daltaí scoile 

i gcoitinne maidir le foghlaim na Gaeilge ach é sin ráite, léiríonn sé nach bhfuil fonn 

róláidir orthu í a fhoghlaim ach an oiread, mar gheall ar an deacracht a shamhlaítear leis 

na nGaeilge mar ábhar acadúil/scrúduithe is cosúil. Léirítear ann chomh maith go bhfuil 

na daltaí tiomanta ag an úsáid a d’fhéadfaidís a bhaint as an teanga chun spriocanna a 

bhaint amach. Ba léir sa taighde go raibh an meon ba dhearfaí i leith na Gaeilge ag 

daltaí na scoileanna lán-Ghaeilge agus go raibh an imní foghlama ba lú agus an 

tacaíocht tuismitheora ba mhó le fáil i measc an ghrúpa seo chomh maith (2003:247).  

Luíonn staidéar comparáideach dochtúireachta Uí Chuinneagáin (2006) ina ndéanann sé 

iniúchadh ar inspreagadh daltaí ardteiste i leith fhoghlaim na Gaeilge agus foghlaim na 

Gearmáinise, le meon fabhrach na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge i leith próisis 

foghlama na Gaeilge ná mar atá ag daltaí i ngnáthscoileanna Béarla. Tugtar le fios go 

mbíonn impleacht ag an meon dearfach seo ní hamháin ar fhoghlaim na Gaeilge ach ar 

fhoghlaim na Gearmáinise chomh maith. Cuireann foghlaim an dara teanga le foghlaim 

an tríú ceann chomh maith (Ó Cuinneagáin 2010:43).  

Go minic agus sinn ag caint ar chúrsaí inspreagtha, tagann meon agus dearcadh i leith 

na teanga chun solais (mar a chonacthas thuas). Mar is léir tríd an gcaibidil seo, is iad Ó 
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Riagáin agus Ó Gliasáin na taighdeoirí is mó le rá ar mheon mhuintir na hÉireann i leith 

céad teanga an Stáit agus is mór an corpas staitisticí atá bailithe acu thar na blianta mar 

atá pléite (Ó Riagáin 1986; 1988; 1993; 1994; 2007; Ó Riagáin agus Ó Gliasáin 1979; 

1994). I gcomhthéacs sochtheangeolaíoch arís, d’fhéach Hickey (2008: 62-89) ar mheon 

i leith na Gaeilge agus úsáid na Gaeilge in Éirinn a chur chun cinn an meon dearfach atá 

ag muintir na hÉireann i leith na Gaeilge. Spreagadh an meon dearfach seo ar 

chúiseanna cultúrtha agus stairiúla  ach léiríodh ann chomh maith go raibh muintir na 

hÉireann buartha faoi thodhchaí na teanga.  

 

Léiríonn tráchtas dochtúireachta Uí Dhuibhir (2009), cé go bhfuil meon dearfach i leith 

na Gaeilge agus fhéiniúlacht na hÉireann ag daltaí tumoideachais sinsearacha in ocht 

nGaelscoil, nach bhfuil na factóirí mothaitheacha acu láidir a ndóthain;  

i) le noirm an chainteora dhúchais a bhaint amach nó  

ii) leis an idirtheanga a bhunathrú ar mhaithe le cruinneas a bhaint amach sa 

Ghaeilge             

(2009: 44) 

 

Ag eascairt ó mhórstaidéar seo Uí Dhuibhir, rinne an t-údar staidéar comparáideach ar 

mheon agus inspreagadh daltaí tumoideachais i bpoblacht agus i dtuaisceart na 

hÉireann. Léiríonn torthaí an staidéir go bhfuil meon dearfach i leith na Gaeilge ar 

bhonn féiniúlachta agus oidhreachta ag na daltaí thuaidh agus theas, cé go bhfuil 

inspreagadh uirliseach níos láidre ag daltaí na poblachta, b’fhéidir toisc na ndeiseanna 

oibre le Gaeilge sna 26 contae (2009: 114). Soiléiríodh sa staidéar gur bhraith daltaí an 

tuaiscirt agus an deiscirt go raibh sé níos tábhachtaí a bheith cruinn ag labhairt le 

múinteoir seachas le comhscoláire. Bhí sé spéisiúil sa suirbhé go raibh freagraí níos 

dearfaí i gcás gnéithe den cheistneoir a bhain le tacaíocht éighníomhach seachas na cinn 

a d’éiligh tiomantas nó gníomhaíocht (ibid: 115). Tugann foilseachán Uí Dhuibhir 

(2011) léargais ó dhaltaí an tumoideachais maidir leis an úsáid a bhaineann siad as an 

nGaeilge mar sprioctheanga agus an t- ionadh díomách a bhí orthu maidir leis an 

gcaighdéan a bhí bainte amach acu sa Ghaeilge ar fhéachaint siar air nó ar éisteacht siar 

leis: 
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In many cases, the students were even more critical of the quality of their Irish when they viewed 

it a second time in combination with the written transcript. It appears that until they saw their 

speech written down, they did not realise the level of code-mixing and the number of mistakes, as 

the following exchange from school 3 indicates: 

 

Student J: I thought that we had good Irish. 

Student N: Yeah, when you see it on the screen and when you can hear yourself.  

  (Ó Duibhir 2009a: 184) 

 

Tugadh faoi deara sa taighde chomh maith nach gceartaíonn foghlaimeoirí 

tumoideachais a chéile ar mhaithe le náire a sheachaint rud a chruthaíonn deacracht do 

mhúinteoirí cothromaíocht a bhaint amach idir dhaltaí a spreagadh chun cainte agus nós 

an mhíchruinnis a cheartú ag an am céanna (2011: 156).  

Feictear i gclárú tráchtais tríú leibhéil go mbíonn meon agus dearcadh i gcomhthéacs an 

oideachais go mór ar an gclár oibre taighde mar athróga taighde. Rinne Finneran King 

(NUIG) (2000) taighde M.Ed ar mheon dhaltaí rang a sé i leith na Gaeilge i gCathair na 

Gaillimhe agus thug Uí Ghiollagáin (TCD) (2001) faoi mheon i leith na Gaeilge a 

fhiosrú tré chur chuige cáilíochtúil. I measc na dtráchtas a d’fhéach ar an nGaeilge i 

dteannta le teanga mhionlach eile, chuir Ortiz de Guinea (TCD) (1993) cás staidéar um 

mheonta i leith teangacha ar chláracha tumoideachais i dTír na mBascach agus in Éirinn 

i gcrích. Dhírigh O’Rourke (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) (2005) ar mheonta na 

n-óg i leith na Gaeilge agus na Gailísis, a thaispéain go bhfuil meon dearfach i leith na 

teanga dúchais ag an dá chultúr agus a stádas sa tsochaí ach nach raibh a gcuid meonta 

chomh dearfach céanna i gcás a bheith bainteach leis an teanga go gníomhach.  

Is ar an ábhar conspóideach, meon i leith na Gaeilge éigeantaí atá MA a scríobh Nic 

Ealagóid (Fiontar) (2007) sa chleachtas Dátheangach dírithe. Tuismitheoirí a chuir a 

gcuid páistí chuig Gaelscoileanna agus iad siúd a roghnaigh scoileanna an Bhéarla dá 

gcuid atá mar fhaisnéiseoirí sa taighde, a leiríonn meonta ina leith a gcinntí a thugann 

léargas an-tábhachtach maidir le hábhair an tráchtais. Rinneadh nasc sa taighde idir 

mheon i leith na Gaeilge agus úsáid na Gaeilge; léiríodh go n-úsáideann tuismitheoirí a 

bhfuil a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil níos mó Gaeilge sa bhaile ná mar a úsáideann 

tuismitheoirí nár chuir a bpáistí chuig Gaelscoil, `sé sin, gur léirigh siad meon níos 

gníomhaí i leith na Gaeilge agus úsáid na Gaeilge (2007: 68). Tá sé seo ag teacht le 

taighde Coady (2001) ar mheon i leith an dátheangachais in Éirinn a léirigh go raibh 

meon níos dearfaí ag tuismitheoirí i leith a gcuid páistí a chur chuig Gaelscoileanna ná 

mar a bhí ag tuismitheoirí i gcoitinne.  
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Is le fíordhéanaí a rinne Ní Dhonnabháin (2013) taighde ar mheonta déagóirí 

Éireannacha dátheangacha i leith na Gaeilge. Rinne sí iniúchadh ar a gcuid meonta agus 

a n-aitheantas mar Éireannaigh óga dátheangacha. Chuir sí scéal an déagóra 

dhátheangaigh mar atá sé in Éirinn sa lá atá inniu ann le chéile. Bhunaigh sí an scéal ar 

na sonraí eolais a bailíodh sa taighde i measc na n-óganach agus múinteoirí, 

tuismitheoirí agus iar-scoláirí. Fuarthas amach sa taighde go mbaineann déagoirí 

dátheangacha úsáid as a gcuid teangacha uilig nuair a bhíonn siad ag iarraidh a gcuid 

aitheantais mar Éireannaigh óga a chruthú. Braitheann siad dearfach mar gheall ar an 

aitheantas sin mar dhaoine dátheangacha. Léiríodh gur rud ‘speisialta’ atá sa chumas a 

bheith in ann Gaeilge a labhairt agus soiléiríodh chomh maith gur bhraith na 

faisnéiseoirí ‘comhaitheantas’ maidir lena bheith dátheangach. I bhfocail eile,  maireann 

an dá theanga agus an dá chultúir in éineacht lena chéile dóibh.  

3.6.3 An Fheasacht Teanga 

Rinne Ó Laoire et al. (2000) scrúdú ar an tionchar a bhíonn ag foghlaim an dara teanga 

ar fhoghlaim na tríú nó na ceathrú teanga i gcomhthéacs na feasachta 

meiteachognaíocha agus úsáid straitéisí foghlama san fhoghlaim teanga. Ba é cuspóir an 

staidéir ná féachaint ar inaistritheacht úsáid straitéisí foghlama a shealbhaítear i gcás 

fhoghlaim an dara teanga do phróiseas foghlama an tríú nó an ceathrú teanga. Cuireadh 

athróga eile ina mbíonn tionchar acu ar an bpróiseas foghlama teanga san áireamh; aois, 

cúlra, líon na dteangacha srl. Is cosúil ó na torthaí taighde nach bhfuil feasacht 

mheiteachognaíoch ag an-chuid foghlaimeoirí, ach é sin ráite, go n-úsáideann siad 

roinnt de na straitéisí céanna chun teangacha éagsúla a fhoghlaim (Ó Laoire et al. 2000; 

Ó Laoire 2014). Rinne Markey (2012) staidéar ar an tionchar a bhíonn ag teangacha 

mionlacha i gcóras oideachais na hÉireann ar fhoghlaim teangacha iasachta eile. Léirigh 

sé go bhfuil daltaí áirithe ann a thugann suntas do na scileanna a shealbhaíonn siad sa 

phróiseas foghlama Gaeilge a chuirfidh le foghlaim teangacha eile ach nach bhfuil 

puinn feasachta ag foghlaimeoirí eile maidir leis na scileanna seo (2012:8). Níos déanaí 

i 2007, dhírigh Ó Laoire ar fhorbairt feasachta i gcás fhoghlaim na Gaeilge tré 

fhéachaint ar an tionchar a bheadh ag an bhfeasacht ar stíleanna foghlama agus 

inspreagadh an fhoghlaimeora.  

Glactar leis i ngort sealbhaithe an dara teanga go gcuireann eolas ar an dara teanga le 

foghlaim teangacha eile. Pléann Cenoz agus Jessner maidir le sealbhú an Bhéarla mar 
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thríú teanga (T3) agus an sealbhú ilteangach, go mbíonn tionchar ag próiseas agus 

inniúlacht foghlama an dara teanga ar an tríú ceann (46-47). Ní hámháin sin, ach dar leis 

na húdair, úsáideann foghlaimeoirí T3 stór de straitéisí foghlama níos leithne agus bíonn 

feasacht mheiteachognaíoch níos saibhre acu, mar mar gheall ar a gcuid taithí foghlama 

T2 (Cenoz agus Jessner, 2000: ix). Tugann foghlaim an dara nó na tríú teanga léargas ar 

ionchur teanga agus conas mar a dhéantar próiseas air i gcomparáid le foghlaim na 

máthairtheanga. Fuarthas amach i staidéar dochtúireachta Uí Dhuibhir (2009) go raibh 

múnlaí neamhdhúchasacha san idirtheanga ag daltaí tumoideachais ó rang a sé de 

dheasca gnásanna i bhforbairt an dara teanga atá bunaithe ar thuiscint teanga in áit foirm 

teanga, `sé sin nach mbíonn aird an dalta dírithe ar an ionchur ar fad atá ar fáil dóibh. 

Má éiríonn le páistí atá ag foghlaim an dara teanga iad féin a chur in iúl go héifeachtach 

sa dara teanga, fiú má bhíonn bearnaí neamhdhúchasacha sa chaint acu, beidh seans ann 

go gcloífear leis an bhfoirm sin den teanga mar nós i gcuimhne an pháiste (2009: 72). 

Díríonn an fheasacht teanga aird ar struchtúir na teanga a spreagann daltaí na Gaeilge le 

gnéithe éagsúla na teanga a aithint; cosúlachtaí agus difríochtaí idir teangacha nó 

earráidí sa sprioctheanga a thabhairt faoi deara agus a cheartú. D’fhéadfadh leis an 

gcleachtas seo cur le foghlaim an dara teanga ar leibhéal níos cruinne de réir na 

feasachta teanga. Thug taighde Uí Dhuibhir (2009) faoi deara gurb iad na scoileanna 

inar dhírigh na múinteoirí ar struchtúr na teanga na cinn ab fhearr ó thaobh a bheith 

airdeallach maidir le tábhacht chruinneas na teanga. Cé nár cuireadh an fheasacht sin i 

ngníomh sa chumarsáid, bhí cuid de na daltaí sin chun tosaigh ar dhaltaí eile i gcás 

earráidí a aithint agus a cheartú sa trasríbhneoireacht (2009: 200-201).   

Is féidir an tábhacht i leith na feasachta teanga agus feasachta cultúrtha a fheiscint i 

siollabais chomhaimseartha na Gaeilge ag na leibhéil éagsúla le blianta anuas. Is é an 

sainmhíniú atá le fáil i siollabais TEG Teastas Eorpach na Gaeilge atá suite laistigh den 

Fráma Tagartha Comónta Eorpach do na Teangacha: Foghlaim, Teagasc agus 

Measúnú (Comhairle na hEorpa, 2001a) ná: ‘baineann feasacht teanga leis an tuiscint 

atá ag na foghlaimeoirí ar an phróiseas foghlama teanga agus an machnamh a dhéanann 

siad faoin chaoi a bhfeidhmíonn an teanga’ (Bonnleibhéal: 7). Feictear an fheasacht 

teanga mar thoise lárnach i siollabais TEG ina leagtar béim ar mhúscailt feasachta 

maidir leis an gcaoi ina shealbhaíonn an foghlaimeoir aonair an teanga tré cheisteanna 

ar nós ‘conas mar a fhoghlaimíonn tú focail nua?’ a fhorbairt sa rang teanga mar thasc 

meiteachognaíoch, le béim a chur ar an bpróiseas foghlama.  
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Leathnaítear an tuiscint ar an bhfeasacht teanga i siollabas nua na chéad bliana ollscoile 

(An Mheitheal um Theagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal 2009) Anseo pléitear leis ina 

dhá chuid;  

i) an fhéinfheasacht: an chuid sin den fhoghlaim a bhaineann go dlúth le saol agus 

le taithí an mhic léinn ina bhfuil aon eolas atá ag an bhfoghlaimeoir ar phatrúin, 

canúintí agus araile laistigh den teanga mar chuid de  

ii) an fheasacht chultúrtha: an freastal a dhéantar ar an gcomhthéacs ina bhfuil siad 

ag foghlaim agus an leathnú a dhéantar ar a gcuid tuiscintí.  

(Siollabas nua don chéad bhliain ollscoile: 13)  

Tagraíonn an siollabas nua ardteiste (2010) don fheasacht teanga, go mbeadh tuiscint 

níos doimhne ag an bhfoghlaimeoir ar an bhfeasacht teanga, ar chultúr agus ar litríocht 

na Gaeilge mar chuid d’fheidhmeanna an tsiollabais (2010:9). Moltar chomh maith i 

siollabas na bunscoile (lch. 3) gur cheart daltaí a spreagadh chun machnamh a 

dhéanamh ar an bpróiseas foghlama agus chun iarracht a dhéanamh an teanga a 

fhoghlaim. Leagtar an-bhéim ar na gnéithe seo a leanas den fheasacht teanga i 

gcuraclam na bunscoile, gur cheart: 

 tuiscint an pháiste a dhíriú ar an nGaeilge agus ar na cosúlachtaí agus difríochtaí 

idir í agus an Béarla, chomh maith le comhréir idir an Ghaeilge agus an Béarla a 

thabhairt faoi deara. 

 géarchúis an pháiste a dhúiseacht i leith na teanga ina t(h)impeallacht. 

 an páiste a threorú chun smaoineamh níos doimhne ar an nGaeilge mar a 

labhraítear í sa Ghaeltacht. 

 glacadh leis an gcoincheap gur dlúthchuid d’fhoghlaim teanga é míchruinneas a 

bheith i dteanga an pháiste agus é/í ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh. 

(Curaclam na Bunscoile: 44)  

Is féidir an bhéim thábhachtach a chuirtear ar an bhfeasacht teanga i staidéir agus i 

gcuraclaim na Gaeilge a fheiscint sa mhéid a pléadh thuas. Ní beag an bhéim a chuirtear 

ar fhorbairt na feasachta teanga i measc fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge sa taighde seo 

agus níos déanaí sa tráchtas déanfar plé ar an bhfeasacht teanga i gcomhthéacs na 

dtorthaí taighde.  
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3.6.4 Insealbhú Teanga agus an Tumoideachas  

Diaidh ar ndiaidh, tá forbairt tar éis teacht ar an tuiscint i gcás foghlaim teangacha go 

mbíonn an fhoghlaim níos éifeachtaí nuair a dhírítear i gceart uirthi agus gur mithid 

díriú ar ghnímh an fhoghlaimeora aonair sa phróiseas foghlama agus insealbhaithe. Tá 

aird á tarraingt ar shealbhú na Gaeilge i gcomhthéacs an tumoideachais agus an 

dátheangachais le tamall anuas (Coady agus Ó Laoire 2002; Ó Duibhir 2009a). Tá an 

aird seo ag teacht le moltaí maidir le múnlaí páirt agus meán-tumoideachais (creat 

oideolaíoch ina mbeadh cuid den oideachas curtha ar fáil tré mheán an tumoideachais) a 

chur i bhfeidhm i gcomhthéacs oideachais na Gaeilge (Ó hAiniféin 2008). Cuireann an 

tumoideachas deis sealbhaithe teanga ar fáil do an-chuid daltaí Gaelscoileanna na linne 

seo. Tháinig borradh mór ag tús na nóchaidí ar líon na dtuismitheoirí a luígh le 

hoideachas lán-Ghaeilge a sholáthar dá bpáistí ar mhaithe leis an dátheangachas agus 

leis na buntáistí a ghabhann leis a chur ar fáil dóibh. Dar le Ó Laoire (2012: 233) 

éiríonn go rathúil le sealbhú an dara teanga tré mhéan an dátheangachais agus an 

tumoideachais faoi choinníollacha áirithe;  

i) meon dearfach ag tuismitheoirí,  

ii) ionchur mór teanga laistigh agus lasmuigh den seomra ranga 

iii) cur chuige éifeachtach teagaisc. 

Léiríodh áfach i taighde Uí Laoire agus Harris (2007) ar theanga agus litearthacht i 

scoileanna lán-Ghaeilge, nach i gcónaí a mbíonn múinteoirí iomlán soiléir maidir le 

treoirlínte an tumoideachais le cinntí polasaithe agus pleanála a dhéanamh faoin 

liteartacht i nGaelscoileanna (2007: 12). Léiríodh buairt sa taighde maidir le hoiriúnacht 

an tumoideachais do pháistí le deacrachtaí foghlama (ibid: 13). Chomh maith leis sin, 

pléadh an claonadh a bhíonn ag cainteoirí an Bhéarla aistriúchán díreach a dhéanamh ón 

máthairtheanga isteach sa sprioctheanga. Ciallaíonn sé seo nach mbíonn na struchtúir 

teanga chuí sa sprioctheanga á sealbhú acu (ibid: 18).  

Rinneadh iniúchadh ar insealbhú na Gaeilge i measc daltaí tumoideachais rang a sé i 

mórstaidéar dochtúireachta Uí Dhuibhir (2009) (a luadh go minic cheana) ina raibh 

béim faoi leith ar chumas labhartha Gaeilge na ndaltaí sa staidéar. Bailíodh samplaí de 

ghiotaí cainte sa taighde i suímh nádúrtha idirghníomhacha tumoideachais d’fhonn 
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anailís a dhéanamh ar ghnéithe teanga na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge. Bhí sé mar 

chroí-aidhm ag an staidéar seo aige léargas a thabhairt; 

i) ar thorthaí an tumoideachais sna samplaí a sholáthar i dtéarmaí na n-earráidí 

teanga a dhéanann daltaí sinsearacha Gaelscoile, 

ii) ar a gcuid tuairimí agus feasachta maidir le caighdéan a gcuid teanga féin  

iii) ar cé chomh difriúil is atá an teanga sin le teanga an chainteora dhúchais  

(2009: 75) 

Tugadh suntas do dhearcadh an mhúinteora sa taighde chomh maith a dhírigh ar 

shásamh na múinteoirí maidir le cumas teanga a gcuid daltaí, laigí maidir lena gcumas 

labhartha, pleananna scoile chun dul i ngleic leis na laigí sin agus fonn cainte na ndaltaí 

an Ghaeilge a labhairt (ibid: 244).  

Léiríonn an taighde áirithe seo go raibh na múinteoirí a cuireadh faoi agallamh ann sásta 

go leor le caighdéan teanga a gcuid daltaí tumoideachais ach go háirithe ó thaobh 

chumas cumarsáide de. Ní raibh siad chomh dearfach céanna áfach, maidir le cruinneas 

cainte agus scríbhneoireachta na ndaltaí. Bhí na tuairimí deighlte i measc na múinteoirí 

maidir le hionchais an tumoideachais. Bhí cuid acu ag súil lena thuilleadh uaidh agus 

bhí an chuid eile sásta go raibh an t-uasmhéid á bhaint amach ón gcomhthéacs. Léiríodh 

buairt maidir leis na foirmeacha cainte mínádúrtha atá ag eascairt ón tumoideachas nach 

bhfuil dul na Gaeilge orthu, toradh atá ag teacht le torthaí idirnáisiúnta an tumoideachais 

(Ó Duibhir 2009a: 113). Is cosúil go laghdaítear ar an mbrú a bhraitheann daltaí 

Gaelscoile a bheith cruinn ina gcuid cainte de réir mar a shealbhaíonn siad an teanga 

agus de réir mar a threisíonn a gcuid  líofachta. Déantar aistriúchán díreach ó Bhéarla go 

Gaeilge agus bítear ag brath an iomarca ar tionchar an Bhéarla sa chaint.  

Ba léir sa taighde go raibh sé ar chumas na ndaltaí anailís a dhéanamh ar a gcuid aschur 

teanga féin. I bhfocail eile, tugadh an deis dóibh go raibh siad in ann na hearráidí a bhí á 

ndéanamh acu a aithint. Is scil fhéinanailíseach fhíorthábhachtach í seo a bhaineann leis 

an bhfoghlaim fhéinriartha. Moltar sa taighde, mar sin, go mbeadh sé indéanta forbairt a 

dhéanamh ar scileanna féinanailíseacha na ndaltaí, chun dul i ngleic lena n-easpa 

cruinnis cainte agus bearnaí san idirtheanga acu (ibid: 25, 245). Gné an-spéisiúil den 

taighde ná gur cuireadh torthaí na scoileanna Ghaeilge i gcomparáid le torthaí Gaeilge 
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labhartha scoileanna Gaeltachta a ghlac páirt sa taighde, maidir leis na hearráidí is mó a 

dhéantar i measc daltaí sinsearacha na Gaeilge, na focail is mó úsáide sa chaint agus an 

cód-mheascadh, `sé sin focail Bhéarla neamhfhoirmiúla a úsáidtear sa chaint ar nós 

‘yeah’ ‘so’ ‘just’ ‘like’. Léiríodh cuid mhaith cosúlachtaí i gcás gnéithe den teanga a 

bhíonn in úsáid ag daltaí an dá chinéal scoile in ainneoin cúlraí sochtheangeolaíocha 

éagsúla an dá ghrúpa (ibid: 122-123).  

Léiríonn an taighde atá déanta ar an tumoideachas in Éirinn go n-éiríonn níos fearr le 

daltaí a fhaigheann oideachas tré mhéan an tumoideachais ó thaobh líofachta agus 

tuisceanna de ná mar a éiríonn le daltaí a dhéanann an Ghaeilge mar ábhar scoile 

amháin (Harris 1984; Harris et al, 2006). Cé go bhfuil “an gaeloideachas ar cheann de 

na réimsí oideachais is mó fáis agus forbartha in Éirinn le 30 bliain anuas” agus go 

bhfuil 175 bunscoil sa tír, idir thuaidh agus theas ina nGaelscoileanna agus 41 

iarbhunscoil lán-Ghaelacha, dar le Gaelscoileanna Teo., (http://www.gaelscoileanna.ie/) 

is mór fós an méid na daltaí nach bhfaigheann rochtain ar an tumoideachas. Mar 

réiteach leathbhealach air seo táthar ag moladh múnlaí dátheangacha eile a eascraíonn 

ón tumoideachas. Is le déanaí mar sin a tosaíodh ag trácht ar an bhfoghlaim chomhtháite 

teanga agus ábhair nó CLIL (Content and Language Integrated Learning) mar a thugtar 

air, i gcomhthéacs mhúineadh na Gaeilge i gcóras oideachais na hÉireann, nuair a 

tionóladh an chéad chomhdháil ar CLIL in Ollscoil na hÉireann Gaillimh in 2010 (Ó 

Laoire 2010:1). Tagraíonn CLIL don sealbhú teanga a thiteann amach tré staidéar a 

dhéanamh ar ábhar scoile eile tré mheán na teanga sin, d’fhonn sealbhú éifeachtach 

teanga agus eolas ar an ábhar a chur chun cinn i dteannta lena chéile. Dá gcuirfí múnlaí 

CLIL i bhfeidhm i scoileanna na tíre bheadh blaiseadh den tumoideachas nó den 

oideachas dátheangach á bhronnadh ar dhaltaí a bheadh ag déanamh staidéir ar an 

teanga mar ábhar amháin.  

Cé acu gaeloideachas ina dtumtar an dalta sa Ghaeilge nó gnáthoideachas ina ndéantar 

staidéar ar an nGaeilge mar ábhar scoile amháin, is fíor le rá go bhfuil teagasc na 

Gaeilge freagrach as soláthar líon áirithe de chainteoirí maithe na teanga a shealbhaigh 

an Ghaeilge go héifeachtach sa chóras oideachais. Ní gá ach féachaint ar an 

daonáireamh leis sin a chinntiú nó ar líon na gcainteoirí T2 atá ag feidhmiú mar 

oideachasóirí ar an tríú leibhéal in Éirinn (Ní Ghallachair 2008: 193). Is minic gur 

cainteoirí T2 iad oideachasóirí ar an tríú leibhéal nó daoine atá ag feidhmiú in 

http://www.gaelscoileanna.ie/


91 
 

eagraíochtaí chur chun cinn na Gaeilge, a tháinig tríd an gcóras oideachais agus ar 

éirigh leo máistreacht a fháil ar an nGaeilge sa chóras sin.  

Tugann an taighde seo suntas don phróiseas sealbhaithe éifeachtaí agus aithníonn sé go 

bhfuil a leithéid de fhoghlaimeoirí ann ar éirigh leo nó atá ag éirí leo an Ghaeilge a 

shealbhú go héifeachtach ón gcóras oideachais in Éirinn. Ní mór an cheist a chur áfach, 

cad iad na tréithe, na bealaí éifeachtacha foghlama agus na toscaí seachtracha / 

inmhéanacha a dhealaíonn na foghlaimeoirí seo ó na foghlaimeoirí nach bhfuil chomh 

ráthúil céanna? Ní fios cad iad na cúiseanna nó na tionchair ar an rath seo i measc 

cainteoirí áirithe agus ní bheidh a fhios cheal taighde críochnúil ar an ábhar.  

Iarrann Ó Laoire (2012: 234) ní hamháin i gcomhair a thuilleadh taighde eolaíocha i 

réimsí taighde na teanga ach i gcomhair infreastruchtúr na pleanála sealbhaithe leis a 

dhéanfadh ceangal idir curaclam na Gaeilge agus a pobal. Aithníonn an t-údar 

fadhbanna a bhaineann le heaspa pleanála sealbhaithe teanga mar leibhéal díomách 

Gaeilge fiú sna scoileanna Gaeltachta de réir thuarascála COGG (2005) agus cumas na 

scoileanna daoine le Gaeilge á sholáthar le cinntiú go mairfidh an dátheangachas do na 

glúine atá le teacht. Meabhraíonn Ó Laoire dúinn nár leor a leithéid d’iarrachtaí stáit 

TG4 nó RnaG le sealbhú na Gaeilge a chur i ngníomh, cé gur iontach iad mar áiseanna 

tacaíochta ach nár leor an phleanáil teanga i réimse an oideachais amháin chun teanga a 

thabhairt slán ach oiread. Mar sin, molann sé pleanáil chomhtháite don teanga, `sé sin 

pleanáil sealbhaithe don oideachas a d’ullmhódh daoine le páirt ghníomhach a ghlacadh 

i saol na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga mar ‘cheal teagmhála gníomhaí le pobal 

teanga, is curaclam ar strae i gcónaí a bheidh ann faraor’ (2012: 237). De réir Ó Riagáin 

et al. (2008) tá níos mó seans ann go nglacfaidh an té le Gaeilge páirt ghníomhach i 

ngréasán sóisialta lasmuigh de limistéir an oideachais ag brath ar leibhéal cumais an 

chainteora sin, cleachtas a chuirfeadh le líonra na gcainteoirí Gaeilge sa todhchaí.  

3.6.5 Fócas Úr ar Inscne 

Aithnítear go mbaineann factóirí indibhidiúla an fhoghlaimeora aonair leis an insealbhú 

teanga. Anuas ar an taighde tábhachtach atá déanta i ngort na hinniúlachta, an 

inspreagtha agus meoin tá aird á díriú ar fhactóirí indibhidiúla eile le tamall anuas gur 

gá díriú orthu. Pléadh thuas faoi mhír 3.6.1 an bhaint a bhí ag inscne le hinniúlacht i 

measc daltaí bunscoile (Harris et al. 2006) ach is le déanaí a tosaíodh ar aird a thabhairt 
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ar chúrsaí inscne mar athróg ann féin agus ag féachaint ar an nasc a mhaireann idir 

inscne an fhoghlaimeora agus rannpháiríocht sa rang, inniúlacht sa T2 nó sa teanga 

iasachta chomh maith leis an bhfoghlaim fhéinriartha (Murphy 2010). In alt a foilsíodh 

san Irish Independent i mí Aibreáin 2010, molann Dr. Barry Murphy, Coláiste na 

hOllscoile, Corcaigh, go láidir go gcuirfear inscne san áireamh ar an gclár oibre 

oideachais mar phráinn: 

Across the Anglophone world, language learning is not an option taken seriously by boys and 

the majority continue to refuse in the language-learning option….The internationally 

acknowledged feminisation of participation in language learning is clearly also a feature of the 

Irish educational system.  

Ina pháipéar ar rannpháirtíocht agus rath foghlama buachaillí i gcás foghlaim na Gaeilge 

in earnáil an iarbhunoideachais, aithníonn Murphy (2010; 142-156) arís an géarghá atá 

le díriú ar cheist na hinscne. Pléann sé easpa ratha foghlama buachaillí i bhfoghlaim 

teangacha ar an scála idirnáisiúnta agus tugann sé sonraí don ábhar a bhailigh Coimisiún 

na Scrúduithe Stáit lena léiriú go mbaineann an scéal céanna i gcomhthéacs fhoghlaim 

na Gaeilge in Éirinn. Cé go dtagann an fhadhb seo anuas chugainn ó na 30aidí, níor 

aithníodh na treochtaí fadbhunaithe go n-uige seo agus iarrann Murphy go dtabharfaí 

suntas ar ghné na hinscne i gcás mhúineadh na Gaeilge. Pléann sé cúiseanna 

féidearthachta taobh thiar den fheiniméan ar a luann sé, go samhlaítear foghlaim 

teangacha le cailíní go soch-chultúrtha, i measc na gcúiseanna.  

Faoi mar atá pléite go lárnach sa saothar seo, aithnítear go bhfuil fadhbanna móra le líon 

na ndaltaí a n-éiríonn leo an Ghaeilge a thabhairt leo go héifeachtach ón gcóras 

oideachais in Éirinn (Harris et al. 2006; Harris agus Murtagh 1999; Harris 1997; Little 

2003). Tugtar suntas d’athróga éagsúla ar nós inniúlacht agus inspreagadh i 

gcomhthéacs na meatha seo ach aithnítear anois chomh maith gur mithid díriú ar 

athróga eile ar nós cúrsaí inscne chomh maith. Aithnítear gur cheart aghaidh a thabhairt 

ar an bhfadhb ar bhonn práinne (Murphy 2010).  

3.6.6 Tionchair Sheachtracha   

I measc na n-athróg a dtugtar suntas dóibh i dtaighde insealbhaithe teanga, áirítear an 

tionchar a bhíonn ag factóirí tánaisteacha nó seachtracha i dtimpeallacht teanga an 

fhoghlaimeora. Go hidéalach, leanfadh na scileanna gabhchumais agus ginchumais 

teanga a shealbhaíonn daltaí scoile mar pháistí agus dhéagóirí ar aghaidh a saoil ar fad. 
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Ní mar sin a bhíonn faraor, toisc go dtagann meirg ar na scileanna a bhíonn as úsáid 

agus as cleachtadh. I staidéar a rinne Little, Silvius agus Singleton (1983) ar thaithí 

fhoghlaim na Gaeilge i measc dhaltaí na fochéime agus na hiarchéime i gColáiste na 

Tríonóide, bhí sé mar aidhm ag an togra áiseanna foghlama teangacha féinriartha a 

fhorbairt sa choláiste mar sprioc fhadthéarmach cúig bliana, tré thaithí foghlama 

inmhéanacha agus seachtaracha na ndaltaí a mheas. Rinneadh iniúchadh sa taighde ar 

riachtanais foghlama teangacha na ndaltaí chomh maith leis an taithí a fuair siad i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge, a chuimsigh:  

 na cúinsí inar tharla teagmháil leis an teanga 

 deiseanna teagmhála leis an teanga 

 caidrimh leis an teanga ar scoil agus lasmuigh di 

 foghlaim na Gaeilge ar scoil, an taitneamh a bhaintear as foghlaim na Gaeilge 

 dearcadh na bhfoghlaimeoirí ar fhoghlaim na Gaeilge 

 deacrachtaí le haschur teanga, suim i bhfoghlaim na Gaeilge agus meon ina leith.  

Chruthaigh an taighde gur tharla fórmhór na teagmhála den chéad uair leis an nGaeilge i 

measc daltaí céime agus iarchéime i suíomh na scoile agus ní raibh ról lag ag an teanga 

sa bhaile don mhórchuid. Tugtar le fios sna torthaí taighde go raibh cúis imní ann le 

foghlaim na Gaeilge ar bhonn meoin agus inspreagtha toisc an leibhéal íseal taitnimh a 

bhain na daltaí a ghlac páirt sa taighde as foghlaim na Gaeilge. Léirigh na faisnéiseoirí 

leis gurbh fhearr leo dá mbeadh a gcuid Gaeilge ar chaighdeán níos airde nó i bhfocail 

eile, gur mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Arís ba iad cúiseanna stairiúla 

agus cultúrtha a stiúraigh an t-inspreagadh maidir le húsáid na Gaeilge i measc an 

bhfaisnéiseoirí, rud atá léirithe go minic sa litríocht ar fhoghlaim na Gaeilge (Kelly 

2002; Ó Cuinneagáin 2006; Hickey 2008; Cumann Múinteoirí Éireann 1985a, 1985b). 

Bhí torthaí taighde Little et al. (1983) tráthúil sa chaoi is go raibh siad ag teacht go mór 

leis an gcur chuige foghlama a bhí inmholta sa chur chuige cumarsáideach, a bhí ag 

teacht chun cinn go mór in Éirinn ag an am. Léirigh an taighde go mbeadh níos mó 

seans ann go gcuirfí le húsáid teanga ar bhonn cumarsáid leathúil dá nochtfaí raon 

leathan d’ábhar foghlama teanga d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge sa taithí foghlama acu 

agus dá mbainfí úsáid as an nGaeilge mar mheán teagaisc agus cumarsáide (1983: 35-

65). Is cúis imní é seo do lucht deartha polasaithe don Ghaeilge agus is ríthábhachtach 
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dóibh na greasáin shóisialta sheachtracha a mbíonn tionchar acu ar úsáid na teanga 

mionlaí. Is ar an ábhar seo atá staidéar Ó Riagáin et al. (2008) ‘Daoine Óga agus 

Teangacha Mionlaigh: Úsáid teanga lasmuigh den seomra ranga’ bunaithe. Dírítear sa 

taighde ar ról na ngréasán ar dhaoine óga agus ar na próisis sheachtracha is mó a 

d’fhéadfadh tionchar a imirt ar theanga mhionlaigh phobail (2008: 1). Tugadh aird faoi 

leith ar chás na Gaeilge, na Breatnaise agus na Catalóine sa taighde. Ó thaobh na 

Gaeilge de, fuarthas amach go bhfuil cairdeas tré mheán na teanga fréamhaithe ar scoil 

ach is sa timpeallacht lasmuigh de bhallaí na scoile a dhéantar daingiú ar an gcairdeas 

nó ar an gcaidreamh, a chuireann leis an líonra de chainteoirí buaine na Gaeilge (ibid: 

13). Léiríodh ann chomh maith an tionchar suntasach a bhíonn ag daoine fásta ar ghrúpa 

ógánach agus go raibh na greasáin shóisialta comhdhéanta de bhaill dlúthchairdis agus 

teaghlaigh. Fiú cheal na bhfoinsí seachtracha tábhachtacha i gcás foghlaim teangacha sa 

chás ina bhfuil ag éirí go maith leis an dalta Gaeilge a shealbhú go héifeachtach ar scoil, 

ní mhairfidh an dul chun cinn sin ach seal muna bhfeiceann an dalta feidhm phraiticiúil 

le foghlaim na teanga lasmuigh den scoil (Ó Duibhir 2009a: 18).  

Aithníonn Ní Chasaide agus Regan (2010: 51-80) na difríochtaí idir aitheantas teanga 

an fhoghlaimeora Fraincise agus Gaeilge bunaithe ar thaithí fhoirmiúil agus 

neamhfhoirmiúil foghlama i dtaobh an dá theanga. Dar le conclúidí na n-údar, bhí 

piarthionchar na ndéagfhoghlaimeoirí Fraincise le sonrú ina gcuid aschur teanga 

Fraincise tar éis tréimhse ocht seachtaine a chaitheamh sa Fhrainc, in ainneoin an 

teagaisc fhoirmiúil a fuair siad ar scoil roimhe sin. Tuairiscíodh chomh maith an t-

íosmhéid tionchair a bhí ag máthairtheanga an Bhéarla ar a gcuid Fraincise i 

gcomparáid le láithreacht ghnáthleaganacha cainte ina gcuid aschur Gaeilge ar nós ‘like’ 

agus ‘just’. Aithníonn na húdair é seo mar aitheantas teangeolaíoch, aithníonn siad na 

foghlaimeoirí iad féin mar chainteoirí dátheangacha Béarla-Gaeilge Bhaile Átha Cliath 

ar lámh amháin agus mar chainteoirí Fraincise atá ag ullmhú iad féin do scrúduithe agus 

do chumarsáid neamhfhoirmiúil i líonraí sóisialta Fraincise ar an lámh eile (2010: 78). 

Is ionann é sin agus a rá go bhfuil líonraí sóisialta na bhfoghlaimeoirí sa Fhraincis 

scartha óna gcuid teagmháil Bhéarla fad is go bhfuil a gcuid líonraí sóisialta Gaeilge 

níos cóngaraí don Bhéarla. Tá an líonra Gaeilge a bhíonn ar fáil do na foghlaimeoirí seo 

iomlán éagsúil ón líonra Fraincise toisc go bhfuil sé fréamhaithe i limistéir na scoile ina 

mbíonn teagmháil acu le cainteoirí an Bhéarla mar T1. Cuireann na húdair téis chun 

cinn áfach, go mbaineann foghlaimeoir Gaeilge agus Fraincise úsáid as na hacmhainní 
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teangeolaíocha atá ar fáil dóibh chun a gcuid aitheantais a chur in iúl, ní hámháin mar 

fhoghlaimeoirí ach mar chainteoirí i líonraí Béarlóra agus Frainciseora (2010: 79). 

3.7 Conclúid 

Cé go bhfuil mórthaighde déanta agus spleáchadh tugtha ar réimse éagsúil athróg i gcás 

na Gaeilge, níl próifíleanna foghlaimeoirí curtha le chéile againn fós i gcás na Gaeilge a 

dhíríonn ar réimse athróg agus ar an sealbhú éifeachtach teanga. Tá mórthaighde déanta 

ach go háirithe ar réimse thábhacht an inspreagtha, ar inniúlacht teanga maidir leis an 

nGaeilge sa bhunscoil, ar na deacrachtaí a shamhlaítear le foghlaim agus múineadh na 

Gaeilge agus ar insealbhú na Gaeilge sa chóras oideachais. Cé go dtugann na staidéir 

seo léargas luachmhar agus eolas cuimsitheach dúinn ar mhúineadh agus fhoghlaim na 

Gaeilge, d’fhéadfadh le beatháisnéisí foghlaimeoirí agus eolas ar na straitéisí foghlama 

a tharraingíonn siad chucu féin san fhoghlaim teanga, tuilleadh léargais a chur ar fáil 

dúinn. Níos mó ná daichead bliain ó shin, d’iarr Caroll (1967) ar thaighdeoirí na 

teangeolaíochta feidhmí, beatháisnéisí foghlaimeoirí a bhí rathúil ó thaobh foghlaim 

teangacha de a chur le chéile (Norton agus Toohy 2001:307), mar go dtabharfaidís 

léargas luachmhar dúinn ar phróisis éifeachtacha sealbhaithe teanga sa seomra ranga. 

Níl aon staidéar córasach déanta go n-uige seo ar thréithe agus ar chúlra foghlaimeoirí 

na Gaeilge a n-éiríonn go maith leo an teanga a thabhairt leo ón gcóras oideachais. Is 

staidéar den chineál seo atá i gceist leis an taighde ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge a bhainfeadh leas as an taighde agus an múnla idirnáisiúnta atá forbartha i gcás 

teangacha domhanda eile. Bheadh sé de bhuntáiste ag an staidéar seo go gcuirfeadh sé 

saineolas ar fáil do mhúinteoirí agus do lucht deartha siollabais faoi na gníomhaíochtaí 

teagaisc agus foghlama is éifeachtachtaí agus is praiticiúla sa seomra ranga agus 

lasmuigh de, d’fhonn an sealbhú teanga sa Ghaeilge a chur chun cinn.  

Léiríonn an chaibidil seo an taighde tábhachtach atá déanta i gcás athróg áirithe i ngort 

mhúineadh na Gaeilge ar nós cúrsaí inniúlachta agus inspreagtha. Cé go bhfuil na réimsí 

sin an-fhorbartha sa ghort, soiléiríonn an chaibidil seo go bhféadfaí tógail ar thorthaí an 

taighde atá déanta go n-uige seo sa treo is go ndéanfaí forbairtí riachtanacha i gcás 

mhúineadh agus fhoghlaim na Gaeilge. Pléadh go lárnach sa chaibidil seo, na droch-

chaighdeáin agus gearáin a shamhlaítear le múineadh agus sealbhú na Gaeilge le fada an 

lá. Ba cheart go mbeadh leigheas na faidhbe seo ar cheann de mhórspriocanna an 
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churaclaim Ghaeilge sa chóras iarbhunoideachais, faoi mar a mholann Little (2003: 16) 

go láidir. Dar leis, dhéanfadh freastal ar an gcúram seo an chóir do thábhacht bhuan na 

Gaeilge (ibid) agus do fhreagracht na Roinne Oideachais líonra d’úsáideoirí cumasacha 

Gaeilge a chur ar fáil don tsochaí. Cuireann an chaibidil seo in iúl an folúntas atá sa 

chorpas taighde chuige seo, an cúram atá orainn é a chomhlíonadh agus torthaí taighde a 

chur ar fáil a dhéanfadh freastal mar ba chóir ar an mórfhadhb fhadbhunaithe a 

shamhlaítear le múineadh agus foghlaim na Gaeilge. Cé go n-aithnítear nach bhfuil sa 

taighde ar a bhfuil an tráchtas seo bunaithe ach an chéad chéim, creidtear go láidir go 

bhfuil géarghá le tús a chur le héabhlóid taighde ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge i ngort 

mhúineadh agus fhoghlaim na Gaeilge.  

Is léir ón taighde atá pléite sa chaibidil seo go bhfuil suntas á thabhairt i ngort 

mhúineadh na Gaeilge d’athróga éagsúla atá bainteach le foghlaim na teanga le fada an 

lá, mar shampla cúrsaí inspreagtha agus  meoin (Ó Fáthaigh 1991; Harris agus Murtagh 

1999; Murtagh 2003; Ó Cuinneagáin 2006; Ó Duibhir 2009a). Rinneadh plé ar na 

mórchonclúidí atá tuairiscithe ag mórtaighde Harris et al. (2006) a bhaineann le 

hinniúlacht teanga agus cumas lag daltaí na Gaeilge sna bunscoileanna in Éirinn. 

Féachadh chomh maith go bhfuil aird anois á tarraingt ar athróga eile ar nós cúrsaí 

inscne (Murphy 2010) agus tionchair sheachtracha i dtimpeallacht an fhoghlaimeora (Ó 

Riagáin 2008) agus an tábhacht atá acu san fhoghlaim teanga. Tá suntas á thabhairt 

chomh maith ar an bhfeasacht teanga (Ó Laoire et al. 2000; Markey 2012) agus ar an 

tumoideachas (Coady agus Ó Laoire 2002; Ó hAiniféin 2008) sa taighde i ngort 

fhoghlaim agus mhúineadh na Gaeilge. Aithníonn an staidéar seo ar fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge an tábhacht a bhaineann le gach uile athróg atá pléite sa 

chaibidil seo agus an géarghá atá le suntas a thabhairt dóibh sa taighde seo, le gur féidir 

iniúchadh a dhéanamh ar na tréithe éagsúla a bhaineann le dea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge agus ar na cúinsí éagsúla a bhíonn baint acu leis an scéal.   

 

 

 

 



97 
 

Caibidil 4: An Mhodheolaíocht Taighde 

4.1 Réamhrá 

Déanfar plé sa chaibidil seo ar an modheolaíocht taighde a úsáideadh chun an 

mórstaidéar ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge a chur sa tsiúl agus chun faisnéis eolais a 

bhailiú. Bhíothas ag súil leis go gcuirfeadh an t-eolas seo le tuiscint agus feasacht 

choitinn maidir leis na bealaí éifeachtacha foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí na 

Gaeilge a n-éiríonn leo an Ghaeilge a shealbhú ón gcóras oideachais in Éirinn.  

Soiléireofar cad iad na ceisteanna a rinneadh freastal orthu sa taighde agus cad é go 

díreach a bhí le freagairt ag na ceisteanna taighde seo. Tabharfar aghaidh ansin ar conas 

mar a freagraíodh na ceisteanna taighde agus déanfar plé go croineolaíoch ar gach céim 

den phróiseas taighde faoi mar a thit sé amach. Ar dtús, is ar an gcúlra modheolaíochta a 

bheidh an chaibidil dírithe, agus déanfar scagadh anseo ar an múnla idirnáisiúnta a 

cuireadh i bhfeidhm agus in oiriúnt don mhodheolaíocht taighde. Déanfar mionscagadh 

ar an gceistneoir taighde agus tagairt siar á déanamh do roinnt de na pointí a pléadh i 

gcaibidil a dó, chun cúlra agus réasúnaíocht na gceisteanna ar an gceistneoir a 

shoiléiriú. Mar aon leis an gceistneoir taighde, tabharfar eolas ar na hionstraimí taighde 

eile a úsáideadh: grúpaí fócais, agallaimh, dialanna foghlama agus trialacha 

smaoineamh os ard tascbhunaithe ar an nglaotar TAPanna (think aloud protocols). 

Díreofar ansin ar rannpháirtithe an taighde, conas a roghnaíodh iad agus cén ról a bhí 

acu sa staidéar. Pléifear na deacrachtaí a bhain leis an roghnú seo agus a bhain leis na 

hacmhainní a bhí ar fáil don taighdeoir agus í ag iarraidh teacht ar rannpháirithe. 

Taispéanfar na critéir a cuireadh san áireamh agus rannpháirtithe á roghnú. 

Nuair atá: i) cad é atá le freagairt, ii) cad iad na huirlisí nó na hionstraimí taighde a 

úsáideadh len é a fhreagairt agus iii) cé a chuir an fhaisnéis ar fáil pléite, tabharfar 

aghaidh ansin ar conas mar a bailíodh an fhaisnéis ag gach céim den taighde sa mhodh 

oibre. Déanfar plé ar an taighde píolótach, ar na rudaí ar éirigh go maith leo ann agus ar 

na rudaí a raibh gá le feabhas a chur orthu. Tabharfar a thuilleadh sonraí maidir le 

struchtúr an taighde sa phríomhstaidéar obair ghoirt. Soláthrófar breis eolais ansin 

maidir leis na cás-staidéir, an mhodheolaíocht nuálach taighde a cuireadh i bhfeidhm 

agus na cúiseanna taobh thiar de sin. Tacófar é seo le samplaí de cheisteanna taighde 

agus ábhar samplach ó na cás-staidéir. 
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Ar deireadh déanfar plé ar na hionstraimí taighde a úsáideadh le linn an taighde lena 

gcuid buntáistí agus bearnaí a léiriú. Beidh conclúid ag deireadh na caibidle chun 

achoimre a dhéanamh ar a mbeidh pléite.  

4.2 Mórcheisteanna agus Cuspóirí Taighde 

Ní mór na mórcheisteanna taighde a mheabhrú agus a shoiléiriú ag tús na caibidle seo ar 

an modheolaíocht taighde le go gcífear go soiléir cad atá le freagairt ag an taighde sula 

bpléifear conas mar a bailíodh na sonraí a thug freagraí ar na mórcheisteanna taighde. 

Is iad na mórcheisteanna taighde atá le freagairt ag an taighde ná: 

1. Cad iad tréithe dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge ó chúlraí éagsúla teanga agus 

oideachais? An bhfuil na tréithe seo ag teacht le tréithe atá aitheanta le fada leis 

an dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta i gcás fhoghlaim mórtheangacha 

domhanda? 

2. Cén bhaint atá ag cúrsaí inniúlachta le rath foghlama na Gaeilge? Cé chomh 

láidir is atá cumas sa teanga mar athróg i gcomparáid le hathróga eile ar nós 

cúrsaí inspreagtha agus meon?  

3. Cad é meon foghlaimeoirí éifeachtacha i leith na teanga? Cén dearcadh atá acu i 

leith botún? Cén seasamh atá ag an dea-fhoghlaimeoir i leith na teanga agus 

foghlaim na teanga? 

4. Cad a fheidhmíonn mar inspreagadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge? 

Cé chomh láidir is atá an t-inspreagadh mar athróg i gcás fhoghlaim éifeachtach 

na Gaeilge?  

5. Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin fhoghlama? An mbaineann siad úsáid as cinéalacha 

éagsúla de straitéisí foghlama? An bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide? An 

gcuireann stíleanna foghlama éagsúla le rath foghlama na Gaeilge?  

6. Cén bhaint atá ag tréithe pearsantachta, tréithe mothúchánacha agus fonn 

cumarsáide leis an scéal?   

7. Cén impleacht atá ag cúrsaí aoise agus inscne ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  
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D’fhéadfaí na ceisteanna seo ar fad a choimriú in aon mhórcheist taighde amháin, a 

bhfuil sé mar chéadphráinn ag an taighde seo freagra a thabhairt uirthi;  

  

Cad iad na tréithe comónta a bhíonn ag foghlaimeoirí maithe na Gaeilge a n-

éiríonn leo a Ghaeilge a thabhairt leo go héifeachtach ón gcóras oideachais                           

iar-bhunscolaíochta in Éirinn? 

Tá sé mar phríomhaidhm ag an taighde freastal a dhéanamh ar na cuspóirí seo a leanas 

agus tuairisciú a dhéanamh orthu go cuimsitheach: 

1. Léargas a thabhairt ar na próisis chognaíocha, phearsanta agus mheoin agus na 

toscaí seachtracha a bhíonn i gceist le sealbhú rathúil teanga sa chóras iar-

bhunoideachais. 

2. Eolas a chur ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge, lucht múinte múinteoirí agus do 

lucht deartha siollabais faoi na straistéisí, bealaí agus stíleanna foghlama is 

rathúla agus is éifeachtaí i dtreo is go bhféadfaí iad a chur san áireamh sa dea-

chleachtas teagaisc sa seomra ranga. 

3. Eiseamláireacha de straitéisí foghlama a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge i 

gcoitinne. Spreagfar foghlaimeoirí le tabhairt faoi na straitéisí céanna foghlama 

a d’úsáid na dea-fhoghlaimeoirí seo a úsáid iad féin.  

4.3 Cur Síos ar na hIonstraimí Taighde  

4.3.1 An Múnla Taighde 

Úsáideadh mórstaidéar Naiman et al. (1978) mar mhúnla taighde don obair ghoirt seo ar 

thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Cinneadh go mbainfí úsáid as leagan amach an 

cheistneora agus cur chuige na n-agallamh a d’úsáid Naiman et al. don mhórthaighde ar 

fhoghlaim na Gaeilge. Cuireadh na fadhbanna a aithníodh le taighde Naiman et al. agus 

na forbairtí a rinneadh ó shin i ngort taighde na teangeolaíochta feidhmí ar dhea-

fhoghlaim teangacha san áireamh chomh maith, chun roghanna a dhéanamh maidir leis 

an gcur chuige modheolaíochta a chinnteodh torthaí taighde iontaofa. Luadh cheana ar 

leathanaigh 23 agus 25 den tráchtas (nuair a bhí litríocht idirnáisiúnta sa ghort ar an dea-

fhoghlaimeoir teanga á plé), na lochtanna a fuarthas ar thaighde Naiman et al. ag na 

húdair iad féin agus ag údair eile (Skehan 1989).  Aithníodh, mar shampla, i) gur daoine 
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an-oilte ar fad a bhí sna faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde, ii) na fadhbanna a bhain 

leis an mbéaltuairisciú a bhraith go mór ar chumas na bhfaisnéiseoirí agus anuas air sin 

iii) an deacracht a bhain le tástáil straitéisí foghlama i measc na bhfaisnéiseoirí tré 

bhéaltuairisciú iardhearcach. Cé gur glacadh le cur chuige Naiman et al. mar mhúnla a 

d’fhéadfaí a chur in oiriúint d’fhoghlaim na Gaeilge don mhodheolaíocht taighde, 

tugadh aird ar na lochtanna a aithnítear leis an múnla sin agus cuireadh san áireamh an 

cur chuige modheolaíochta á leagadh amach don taighde seo. Pléifear na pointí seo tríd 

an gcaibidil síos seo de réir mar is cuí. 

Bhí géarghá ó thús leis an múnla a chur in oiriúint do chomhthéacs na Gaeilge ach go 

háirithe maidir le cúinsí sochtheangeolaíocha agus tíreolaíochta de. Is é sin aitheantas a 

thabhairt do ghnéithe sochtheangeolaíocha áirithe a bhaineann go dlúth leis an nGaeilge 

in Éirinn ag céimeanna na modheolaoíochta agus na hanailíse, cuir i gcás:  

 an teagmháil láidir a mhaireann idir an Ghaeilge agus an Béarla sa tír seo,  

 an tionchar láidir atá ag an mBéarla ar úsáid na Gaeilge,  

 easpa taithí ag foghlaimeoirí teangacha ar an ilteangachas in Éirinn,  

 easpa béime ar an bhfeasacht teanga agus chultúrtha sa dea-chleachtas teagaisc 

agus foghlama,  

 na cúiseanna le Gaeilge a fhoghlaim,  

 na cúiseanna le freastal ar choláistí samhraidh,  

 an seasamh a bhíonn ag an nGaeilge sa phobal / timpeallacht foghlama agus 

 an tsíceolaíocht a bhaineann leis an gceist sin d’fhoghlaimeoirí.  

Rinneadh cúram de sa taighde go n-aithneofaí na cúinsí sochtheangeolaíochta seo agus 

anailís á déanamh ar na sonraí taighde toisc iad a bheith tábhachtach agus tráthúil do 

chás na Gaeilge in Éirinn.   

Toisc gur úsáideadh múnla taighde Naiman et al. don staidéar, ba mhodh measctha a 

cuireadh i bhfeidhm a bhain úsáid as taighde cainníochtúil (ceistneoir) agus cáilíochtúil 

(grúpaí fócais agus cás staidéar) sa chur chuige. Bhí níos mó béime sa staidéar seo, ar an 

taighde cáilíochtúil áfach. Tá sé deacair sainmhíniú a fháil ar an taighde cáilíochtúil mar 

gheall ar an éagsúlacht a bhaineann leis ach in ainneoin na deacrachta sin, is disciplín é 

atá faoi bhláth in an-chuid réimsí taighde. (Dorynëi 2007: 35). Aithníonn Dӧrnyei 

tréithe áirithe leis an taighde cáilíochtúil ar a n-áirítear: 
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 Ní mór don taighde agus don taighdeoir a bheith solúbtha agus oscailte 

d’athruithe le linn an taighde. 

 Ba cheart don fhaisnéis sonraí saibhre agus luachmhara a chur ar fáil. 

 Ba cheart don suíomh(gort) taighde a bheith barántúil. 

 Is í aidhm an taighde cháilíochtúil ná iniúchadh a dhéanamh ar dhearcaí na 

rannpháirtithe toisc go gcuirtear béim sa taighde cáilíochtúil ar thuairimí, ar 

thaithí agus ar bhraistintí na bhfaisnéiseoirí. 

 Ba cheart don sampla a bheith níos lú ná staidéar cainníochtúil mar gheall ar 

dhéine na hoibre. 

 Bíonn an-tionchar ag an gciall a bhaineann an taighdeoir as an bhfaisnéis ar 

thorthaí an taighde agus bíonn mórimpleachtaí ag seo ar na torthaí deiridh 

cáilíochtúla.  

Tugadh suntas sa taighde do na tréithe a aithníonn Dӧrnyei thuas leis an taighde 

cáilíochtúil chomh maith leis na buntáistí agus míbhuntáistí a shamhlaíonn sé leis: 

Buntáistí a shamhlaítear leis an taighde 

cáilíochtúil 

Míbhuntáistí a shamhlaítear leis an taighde 

cáilíochtúil 

 Déanann an taighde cáilíochtúil 

iniúchadh doimhin ar an ábhar 

taighde 

 Déantar ceisteanna ‘cén fáth’ a 

shásamh  

 Cuireann an taighde cáilíochtúil le 

tuiscint níos leithne ar an ábhar 

 Is minic gur staidéar 

fadtréimhseach a bhíonn i gceist le 

taighde cáilíochtúil a chuireann le 

tuiscint ar fheiniméin dhinimiciúla 

 Baineann solúbthacht leis an 

taighde nuair is gá 

 Cuirtear sonraí saibhre ar fáil don 

tuairisc taighde 

 

 Déanann lucht an taighde 

chainníochtúil cáineadh ar an 

taighde cáilíochtúil  ar an mbonn 

go mbíonn an sampla róbheag  

agus mar sin, go mbíonn an teoiric 

cháilíochtúil róghinearálta 

 Táthar ag brath ar chumas an 

taighdeora anailís a dhéanamh ar 

an bhfaisnéis taighde 

 Maireann an tuiscint gur féidir le 

teoiricí cáilíochtúla a bheith 

róchasta nó róchúng 

 Bíonn an taighde cáilíochtúil dian 

ó thaobh an méid mór ama a 

chaitear air agus ó thaobh dhéine 

na hoibre de   

       (Bunaithe ar Dӧrnyei, 2007: 37-42) 
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Anuas ar na tuiscintí thuas ar an taighde cáilíochtúil a theastaigh ón taighdeoir/údar 

greim a fháil orthu roimh dhul i mbun oibre ar an taighde di; bhí géarghá le tuiscint a 

fháil ar an réasúnaíocht a bhain leis an modh measctha (mixed methods) don staidéar 

chomh maith. De réir na litríochta ar an modheolaíocht taighde, tá buntáistí ag baint leis 

an modh measctha, sa chaoi is go gcuireann torthaí an mhodha sin pictiúr níos iomláine 

ar fáil don cheist taighde (Berg 2001: 4) agus go ndéantar anailís ar leibhéil éagsúla ar 

ábhair chasta a chuireann le bailíocht na dtorthaí taighde (Dӧrnyei, 2007: 42). De réir 

mar a chífear i gcás thorthaí an taighde seo, cuireann sonraí cáilíochtúla an taighde 

tacaíocht agus míniú ar fáil do na sonraí cainníochtúla nó staitisticiúla. Mar sin, tá an 

taighdeoir sásta go gcuireann an triantánú seo pictiúr níos iomláine agus níos soiléire ar 

fáil de réir mar atá molta sa litríocht ar mhodheolaíochtaí taighde (Creswell et al. 1996; 

Creswell, 1999; 2003). Chomh maith leis an gcur chuige taighde, bhí tionchar ag múnla 

Naiman et al. ar choincheapanna an taighde, agus, dá réir sin, ar theoiricí an taighde 

féin. Bhí cruth agus ionchais an taighde bunaithe go mór ar a raibh sonraithe ag 

mórstaidéar Naiman et al. agus ag staidéir mhóra eile a rinneadh ar an dea-

fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta (Rubin 1975; Stern 1975; Griffiths 2008).  

Maidir leis na hionstraimí a úsáideadh don taighde, arís chuir múnla Naiman et al. treoir 

ar fáil maidir le roghnú na n-ionstraimí ab éifeachtaí don staidéar ach bhí gá le féachaint 

ar an litríocht ar an modheolaíocht taighde chomh maith, féachaint cad a bhí molta inti. 

Cinneadh mar sin, go mbainfí úsáid as ionstraimí cainníochtúla agus cáilíochtúla 

Naiman et al. Is ar an mbonn sin a socraíodh ar na hionstraim seo a leanas sa chur 

chuige taighde a phléifear anois ceann ar cheann; ceistneoir taighde, grúpaí fócais agus 

cás-staidéir.  

4.3.2 An Ceistneoir Taighde 

Bheadh an ceistneoir taighde mar bhunchloch ó thaobh na n-ionstraimí a d’úsáidfí chun 

eolas a bhailiú don staidéar. Cinneadh go n-úsáidfí an ceistneoir chun eolas a bhailiú ó 

fhoghlaimeoirí ardleibhéil na Gaeilge sa chóras iar-bhunscolaíochta agus ó 

fhoghlaimeoirí fásta a roghnaigh dul le Gaeilge ar an tríú leibhéal. Roghnaíodh 

faisnéiseoirí áirithe, a áiríodh mar shár-fhoghlaimeoirí Gaeilge iad le páirt ghníomhach 

a ghlacadh i ngrúpaí fócais agus i gcás-staidéir (ar an tríú leibhéal amháin), a chuir 

sonraí cáilíochtúla ar fáil don taighde (Féach mír 4.3.4 thíos). Pléadh leis na 

faisnéiseoirí a líon isteach an ceistneoir amháin agus nár ghlac páirt sa taighde 
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cáilíochtúil mar mhórghrúpa sa taighde. Is éard is mórghrúpa ann sa chás seo ná grúpa 

d’fhaisnéiseoirí atá cosúil leis an bhfoghrúpa (grúpa fócais agus cás-staidéir sa chás 

seo), a ghlacann páirt sa taighde ar mhaithe le torthaí ar an meán a bhaint amach. Is 

féidir ansin, san anailís taighde, comparáid a dhéanamh idir torthaí cainníochtúla an 

taighde a tháinig ón mórghrúpa (ceistneoir amháin) agus torthaí cáilíochtúla an taighde 

a tháinig ón bhfoghrúpa (ceistneoir agus grúpa fócais), a shoiléiríonn torthaí an taighde 

don taighdeoir. Glacadh sa taighde, mar sin, le sonraí cainníochtúla an cheistneora mar 

thorthaí ar an meán i measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge atá ag feidhmiú ar an ardleibhéal 

sa mheánscoil agus ar an tríú leibhéal in Éirinn.   

Ceapadh ceistneoir i nGaeilge agus i mBéarla bunaithe go príomha ar cheistneoir 

Naiman et al. (1978), a aithnítear fós mar cheann de na staidéir is mó agus is cuimsithí 

atá déanta maidir le sealbhú éifeachtach an dara teanga. Cinneadh dhá cheist eile 

bunaithe ar Cook (2001:116) agus teoiric maidir le hinspreagadh comhtháite agus 

uirliseach (Gardner agus Lambert 1972; Gardner 1985; Dӧrnyei 2005; Dӧrnyei agus 

Ushioda 2009) a chur leis an gceistneoir chun níos mó béime a chur ar chúrsaí 

inspreagtha sa taighde, toisc an bhéim atá ag cúrsaí inspreagtha mar athróg lárnach sa 

taighde ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Mar a chonacthas cheana, tá áit 

cheannasach ag an athróg i litríocht na foghlama teanga éifeachtaí agus níos tábhachtaí 

fós i gcás torthaí foghlama sa ghort. Seo a leanas ceann de na mórthorthaí taighde a bhí 

le tuairisciú ag Naiman et al. ar an dea-fhoghlaimeoir, a bhí ag teacht leis an méid a 

chuir Gardner agus Smythe (1975) chun cinn rompu:  

 

It was confirmed in this research that attitude and motivation were in many instances the best 

overall predictors of success in second language learning (Naiman et al. 1978: 145).  

 

Cé nach raibh an oiread sin béime ar chúrsaí inspreagtha agus meoin i gceistneoir 

Naiman et al. (1978) is a bhí ag a leithéidí Gardner (1985), Gardner agus Lambert 

(1972), chuir Dӧrnyei (2005) a tháinig sna sála orthu an-bhéim ar an athróg áirithe sin 

(inspreagadh agus meon).  Dá bharr sin, cinneadh go gcuirfí béim sa staidéar seo ar 

chúrsaí inspreagtha agus meoin.  

Is féidir rian na n-ionchas ag an taighdeoir tionscadail a fheiscint ar dhearadh an 

cheistneora taighde, `sé sin cuireadh san áireamh na rudaí a raibh an taighdeoir 

tionscadal ag súil leo a bheith lárnach sa taighde. Bhí an chuid seo den taighde a bhain 
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leis an gceistneoir taighde, faoi stiúir ag an taighdeoir don mhórchuid, sa chaoi is go 

raibh méid áirithe ceisteanna leagtha amach agus le freagairt ag rannpháirtithe an 

taighde. Mar sin, d’fhéadfaí a rá go raibh an chuid seo den taighde struchtúrtha. 

Rinneadh an ceistneoir a dhearadh ar SurveyMonkey ar an mbealach nach mbeadh cead 

ag an té a líonfadh isteach an ceistneoir, é a chur faoi bhráid an taighdeora, go dtí go 

raibh sé freagartha ina iomláine. `sé sin, go raibh sé mar riachtanas ag an gceistneoir ar 

SurveyMonkey go bhfreagrófaí ceisteanna áirithe a bheith éigeantach ar an gceistneoir.  

Bhí ceisteanna eile sa cheistneoir a bhí níos oscailte, `sé sin a thug deis don 

fhaisnéiseoir a thuilleadh eolais a chur leis dá mba mhian leis. Cuireadh faisnéis gan 

choinne ar fáil dá bharr seo, ach fós, ba cur chuige struchtúrtha faoi stiúir an taighdeora 

a bhí sa cheistneoir taighde.  

Cé go raibh an ceistneoir taighde bunaithe go mór ar cheann Naiman et al. (1978) 

rinneadh a chinntiú go raibh sé fós ag teacht lena bhfuil sa litríocht ar an modheolaíocht 

taighde.  Molann Berg (2001: 75-77) mar shampla, gur cheart go mbeadh cineálacha 

éagsúla ceisteanna in aon ionstram suirbhé amháin a mheallfadh eolas agus a chuirfeadh 

pictiúr críochnúil ar fáil. Rinneadh cúram de go raibh na cineálacha ceisteanna seo san 

áireamh sa cheistneoir: príomhcheisteanna riachtanacha (essential), ceisteanna breise 

(extra) `sé sin príomhcheisteanna curtha ar bhealach eile a chinnteodh eolas iontaofa ó 

fhaisnéiseoirí, ceisteanna a chuirfeadh faisnéiseoirí ar a gcompord (throw-away) agus 

ceisteanna a spreagann plé forbartha ar fhreagraí (probing). Rinneadh cúram de go 

mbeadh ceisteanna ‘oscailte’ agus ‘dúnta’ sa cheistneoir chomh maith, de réir mar atá 

molta sa litríocht (Dӧrnyei agus Taguchi 2010: 26-38). Leanadh moladh eile de chuid 

Berg (2001: 76-77), `sé sin go gcaithfear a bheith cúramach sa chaoi ina gcuirtear an 

cheist i láthair na bhfaisnéiseoirí agus leis an bhfoclaíocht a úsaidtear chuige seo chun 

freagraí macánta agus críochnúla a mhealladh ó fhaisnéiseoirí. Rinneadh cúram de seo i 

ndearadh an cheistneora, in áistriú an cheistneora go Gaeilge agus i rith phíolótú an 

taighde. Molann Cohen et al. (2000: 260) aird faoi leith a dhíriú ar fhoclaíocht na 

gceisteanna le linn an phíolótaithe ionas go mbeadh an fhoclaíocht céad faoin gcéad 

soiléir don phríomhstaidéar. Féachadh chuige chomh maith go mbeadh an leibhéal 

teanga sa cheistneoir in oiriúnt do leibhéal teanga na bhfaisnéiseoirí. Chuige sin, 

cuireadh cóip Ghaeilge agus Bhéarla den cheistneoir ar fáil dóibh chun aon 

mhíthuiscintí a sheachaint (Aguisíní 1 agus 2).  
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4.3.3 Teoiric Taobh Thiar den Cheistneoir Taighde 

Bhí an ceistneoir roinnte ina chúig chuid;  

1. cúlra/próifíl an fhaisnéiseora 

2. cumas an fhaisnéiseora 

3. an próiseas foghlama 

4. meon/suim bunaithe ar thaithí  

5. cúrsaí inspreagtha.  

Bhí ceithre cheist is tríocha sa cheistneoir ina iomláine. Pléifear anois na ceisteanna ar 

fad atá sa cheistneoir chomh maith leis an réasúnaíocht taobh thiar de na ceisteanna faoi 

mar atá tacaithe i litríocht na teangeolaíochta feidhmí agus taighde ar an dea-fhoghlaim 

teanga:  

1. Inscne: Bhain an chéad cheist seo le próifíl an fhaisnéiseora ach níos tábhachtaí ná 

sin bhain sé le tábhacht na hathróige i gcás fhoghlaim éifeachtach teanga. Tugann 

láithreacht na ceiste suntas do na difríochtaí atá pléite sa litríocht ar na bealaí 

éagsúla ina bhfoghlaimíonn baineannaigh agus fireannaigh teangacha, faoi mar a 

pléadh cheana i gcaibidil a dó (Mír 2.8.8).  

 

2. Aois: Arís bhain an cheist seo le próifíl an fhaisnéiseora ach chomh maith leis sin, 

aithnítear cúrsaí aoise mar athróg lárnach i gcás sealbhú éifeachtach an dara 

teanga. Baineann hipitéis na tréimhse criticiúla go mór leis an scéal sa taighde a 

dhearbhaíonn go n-éiríonn sé níos dúshlánaí teanga a shealbhú tar éis aois áirithe, 

faoi mar a pléadh i gcaibidil a dó den tráchtas. Tá fianaise ann (Féach 2.8.7) a 

thacaíonn agus a dhéanann bréagnú ar an hipitéis mar atá pléite cheana, agus mar 

sin tá sé ríthábhachtach cúrsaí aoise a chur san áireamh in aon cheistneoir a 

bhaineann le foghlaim teangacha. 

 

3. Cúlra oideachais (an bhunscoil) Rinneadh gach iarracht sa taighde freastal 

ionadaíoch a dhéanamh ar scoileanna éagsúla idir scoileanna Béarla cathrach agus 

tuaithe, scoileanna Gaeilge cathrach agus tuaithe agus scoileanna Gaeltachta. Dá 

bhrí sin, níor mhór cúlra oideachais na bhfaisnéiseoirí a chur san áireamh. 
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4. Cúlra oideachais (an dara leibhéal): Féach ceist 3.  

 

5. Oideachas go dtí seo: Tá difear sa cheist seo agus ceist 3 agus 4 sa chaoi is go 

dtugann se deis don té atá ar an tríú leibhéal tuilleadh eolais a sholáthar mar gheall 

ar an leibhéal oideachais atá bainte amach acu. Mar atá luaite cheana, fuarthas 

locht ar thaighde Naiman et al. (1978) go raibh rannpháirtithe na gcás-staidéar an-

oilte ar fad (Skehan 1989:80) agus dá bhrí sin, nach rannpháirtithe ionadaíocha a 

bhí iontu. Bhí gá le leibhéal oideachais an fhaisnéiseora a thabhairt faoi deara chun 

cur leis an bpróifíl ach bhíothas ag súil leis go mbeadh faisnéiseoirí ag leibhéil 

éagsúla ó thaobh oideachais de rannpháirteach sa taighde agus ní foghlaimeoirí an-

oilte amháin. Tá sé tábhachtach a lua ag an bpointe seo go nglactar leis sa taighde 

seo, gur féidir le dea-foghlaimeoir a bheith ina dhea-fhoghlaimeoir ag aon leibhéal 

teanga, `sé sin go bhféadfadh leis an té atá ina úsáideoir spleách ag an 

meánleibhéal a bheith ina dhea-fhoghlaimeoir ag an leibhéal sin. An bhéim atá ag 

an taighde ná an sealbhú éifeachtach teanga ag leibhéil éagsúla agus dá bhrí sin, níl 

aon leibhéal faoi leith luaite leis an staidéar mar choinníoll. Ní gá go mbeadh 

máistreacht bainte amach ag an bhfaisnéiseoir chun go nglacfaí leis mar 

fhoghlaimeoir éifeachtach na Gaeilge sa taighde. Is spéis leis an taighde próiseas 

an tsealbhaithe teanga, ní an toradh amháin.  

 

6. Más rud é go bhfuil tú ag freastal ar an meánleibhéal, cén leibhéal nó cén tsraith 

ina bhfuil tú?  

 

7. Más rud é go bhfuil tú ag freastal ar an ollscoil, cén cúrsa atá ar siúl agat? 

Cuireadh ceist 6 agus 7 ar an gceistneoir d’fhonn níos mó eolais a fháil faoi 

phróifíl oideachais an fhaisnéiseora. 

 

8. Ar tógadh le Gaeilge tú? 

An bhfuil Gaeilge mar T1 nó T2 ag an bhfaisnéiseoir? Baineann an taighde ar 

thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge le sealbhú éifeachtach an dara teanga, mar 

sin, cuireadh foghlaimeoirí ar éirigh leo an Ghaeilge a shealbhú ón gcóras 

oideachais amháin san áireamh sa taighde seo.   
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9. Ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh riamh? 

An raibh nasc sóisialta idir an faisnéiseoir agus an teanga? Léiríonn taighde 

Naiman et al. (1978) an tábhacht a bhaineann leis an nasc daonna nó sóisialta leis 

an teanga d’fhoghlaimeoirí: 

 

The language has to be the language of somebody. Until I know somebody in that language and 

care for them, I don’t give a hoot about the learning of the language (1978:54)
1
 

 

10. Cad iad na teangacha atá agat?  

An bhfuil sé níos éasca don té atá ilteangach teangacha eile a shealbhú? (Féach 

ceist 33 thíos chomh maith).  

 

11. Cad iad na teangacha a bhfuil cumas agat iontu? 

12. Gráid agus cumais sa teanga anois (an Ghaeilge).  

Baineann ceist 10 agus 11 le cumas i dteangacha eile agus sa Ghaeilge. Iarradh ar 

na faisnéiseoirí féinmheasúnú a dhéanamh orthu féin ar dhá bhealach; a) ó thaobh 

na dteangacha a bhí acu go ginearálta agus b) ó thaobh an chumais a bhí acu de réir 

scileanna gabhchumais agus ginchumais na Gaeilge: éisteacht, labhairt, léamh agus 

scríobh ar an scála seo a leanas:  

bunúsach – réasúnta maith – go maith – an-mhaith – ar fheabhas 

 

Cuireadh sainmhínithe de na leibhéal seo ar fad bunaithe ar shiollabais de chuid 

Theastas Eorpach na Gaeilge agus de chuid an Fhráma Chomónta Eorpaigh do na 

Teangacha ag Comhairle na hEorpa ag deireadh an cheistneora (Féach Aguisín 4) 

ach beartaíodh cloí leis an teanga shimplí shothuigthe atá sa cheistneoir chun 

míthuiscint a sheachaint i measc na bhfaisnéiseoirí. Cé go raibh na sainmhínithe 

ullmhaithe chun cabhrú leis na faisnéiseoirí in am an ghátair, níor baineadh úsáid 

astu le linn an taighde agus soiléiríodh gur leor an téarmaíocht shimplí. Pléifear ar 

ball conas mar a roghnaíodh na faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde.  

 

13. Cathain a bhí an caighdéan ab airde agat sa teanga? 

                                                             
1  Cuireadh ceist 8 leis an gceistneoir iarphíolótú mar cheist dhéscartha, sé sin gur 

úsáideadh í le daoine a dhícháilliú ó bheith ionadaíoch den phobal labhartha T2.  
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Ní i gcónaí a dhéantar dul chun cinn i gcás fhoghlaim teangacha ach cailltear an 

teanga nuair a thagann meirg uirthi dá bharr easpa cleachtaidh nó ar chúiseanna 

eile. Thug an cheist seo deis d’fhaisnéiseoirí labhairt faoin uair a raibh caighdéan 

níos airde acu sa teanga agus machnamh a dhéanamh ar na cúiseanna a raibh ag 

éirí níos fearr leo sa teanga ag an am sin. Is minic a chuireann ceisteanna 

iardhearcacha mar seo faisnéis ar fáil mar go mbíonn na faisnéiseoirí 

machnamhach le linn an phlé sna grúpaí fócais.  

 

14. An bhfuil tú sásta leis an leibhéal atá bainte amach agat sa teanga nó ar mhaith 

leat cumas níos airde a bhaint amach? 

Tuairiscíodh i staidéar Naiman et al. (1978) an mhíshástacht a bhí ar 

fhoghlaimeoirí áirithe maidir leis an leibhéal teanga labhartha a bhí bainte amach 

acu ag deireadh na scolaíochta dara leibhéil. Tugann an cheist seo deis 

d’fhaisnéiseoirí labhairt faoin a gcuid mothúchán maidir lena gcumas sa Ghaeilge.  

 

15.Maidir leis an leibhéal teanga atá agat féin, an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin 

(maith nó olc…) ar an... 

       oideachas a fuair tú 

       an múinteoir a bhí agat 

       an timpeallachta inar fhoghlaim tú í 

       an cur chuige staidéir a bhí agat féin 

       na tréithe pearsantachta atá agat féin 

       Eile 

Bhíothas ag súil leis go gcuirfeadh an cheist seo léargas ar fáil ar thuairimí na 

bhfaisnéiseoirí i leith na ngnéithe a chuir nó nár chuir leis an bhfoghlaim éifeachtach 

teanga, dar leo féin.  

 

16. Deirtear go bhfuil bua ag daoine áirithe i leith fhoghlaim teangacha. An ndéarfá go 

bhfuil an bua seo agat féin? 

Léiríonn taighde Naiman et al. (1978:59) gur béaltuairiscíodh sna cás-staidéir a rinneadh 

sa taighde acu, nach bua ó dhúchas a thiomáin nó a spreag an dea-fhoghlaim i gcás na 

bhfaisnéiseoirí ach an iarracht leanúnach agus idirghníomhaíocht choinsiasach a rinne 

siad. D’ardaigh sé seo an cheist sa taighde; an é bua nó dua a thiomáineann an dea-
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fhoghlaim teanga i gcás na Gaeilge?  

 

17. An mbíonn tú ag brath ar do chluas agus teanga á foghlaim agat? 

Creidtear go láidir bunaithe ar fhianaise starógach go mbíonn ‘good ear’ i dtéarmaíocht 

an Bhéarla, ag foghlaimeoirí a n-éiríonn leo teangacha a fhoghlaim go ‘héasca’ nó go 

héifeachtach. Féachadh anseo lena fháil amach an bhfuil aon fhianaise ann a thacaíonn 

leis an bhfianaise starógach seo. Is minic a bhíonn an chuma ar an scéal go bhfuil sé níos 

éasca ar fhoghlaimeoirí áirithe teangacha a fhoghlaim ná foghlaimeoirí eile, ach 

breathnófar níos doimhne air seo sa taighde, féachaint an bhfuil aon bhunús cainníochtúil 

nó cáilíochtúil leis seo.  

 

18. An bhfuil cuimhne mhaith agat i gcás fhoghlaim teanga? 

Leagtar an-tábhacht sa litríocht ar an nasc idir cuimhne agus inniúlacht teanga. Dar le 

Miyaki agus Friedman (1998:339, de réir Dӧrnyei 2005) ‘working memory for language 

may be one (if not the) central component of this language aptitude’. Deir na húdair go 

bhfuil ceangal láidir idir cuimhne reatha sa T1 agus cuimhne reatha, scileanna tuisceana 

agus luas agus éifeacht an tsealbhaithe teanga sa T2. Rinne Sawyer agus Ranta (2001) 

tuairisciú ar staidéir a léiríonn an gaol láidir idir cuimhne reatha agus cumas sa T2 

(Dӧrnyei  2005:58). Féachadh chuige sa taighde, an raibh aon rud suntasach le tuairisciú 

maidir leis an gceist seo i gcás na Gaeilge agus a cuid foghlaimeoirí ‘maithe’.  

 

19. Cé acu ceann is fearr leat, nuair a dhéanann tú anailís ar an teanga tú féin nó nuair a 

dhéanann an múinteoir duit é? 

Thabharfadh an cheist seo léargas ar cé chomh spleách nó neamhspleách is atá an 

foghlaimeoir maith Gaeilge ar an múinteoir teanga. Ceann de na tréithe a d’aithin Naiman 

et al. (1978) agus Rubin (1975) ná go ndéanann dea-fhoghlaimeoirí anailís ar an teanga ar 

bhonn neamhspleách. Tuairiscíodh maidir le cás staidéar C le foghlaimeoir fásta i staidéar 

Naiman et al. (1978:57) agus plé á dhéanamh acu ar theicnící foghlama teangacha, gur 

chabhraigh an t-eolas teangeolaíochta leis an bhfoghlaimeoir chun an fheasacht 

foghraíochta a fhorbairt, cur lena chumas anailís a dhéanamh ar an teanga labhartha agus 

teacht ar rialacha dá bharr. D’áitigh Skehan (1989) gur féidir le foghlaimeoirí anailíseacha 

agus foghlaimeoirí a bhfuil cuimhne mhaith acu bheith rathúil mar fhoghlaimeoirí (Ellis 
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1994:498).  

 

20. Cé acu ceann a chuireann síos ort féin mar fhoghlaimeoir sa rang? 

Gníomhach 

Éighníomhach 

Is í an tuiscint ghinearálta anseo ná go n-éireodh níos fearr leis an té atá gníomhach sa 

rang seachas an té atá éighníomhach. Ceann de na tréithe atá aitheanta ag Rubin (1975) ná 

an fonn láidir a bhíonn ar an dea-fhoghlaimeoir cumarsáid a dhéanamh agus foghlaim ón 

gcumarsáid sin. Bheadh sé sásta triail a bhaint as rud ar bith chun cumarsáid a chur i 

gcrích, a thugann le fios go bhfuil an dea-fhoghlaimeoir teanga an-ghníomhach sa 

phróiseas foghlama (Rubin 1975). Chuir MacIntyre (2002) béim ar an idirdhealú idir fonn 

cumarsáide agus cumas a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh. WTC (Willingness to 

communicate) a thugtar ar an bhfonn seo, `sé sin, an fonn a bhíonn ar an bhfoghlaimeoir 

an cumas atá aige a ghníomhú tré chumarsáid a chur i gcrích (Dӧrnyei 2005:207). 

Miníonn MacIntyre (2002) an chaoi ina bhfuil WTC fréamhaithe i bpearsantacht an duine 

sa T1 ach gur coincheap i bhfad níos casta atá ann sa T2 mar go mbíonn an-tionchar ag 

cumas teanga mar athróg ar an bhfonn cumarsáide (Dӧrnyei 2005:208).   

 

21. Dá mbéifeá ag tosnú ag foghlaim teanga arís, cén cur chuige a roghnófá? 

Bheadh freagra na ceiste seo bunaithe ar thaithí dhearfach nó dhiúltach faisnéiseoirí a 

chuirfeadh ag machnamh iad ar chás hipitéiseach as an nua.  

 

22. An foghlaimeoir tú (a) a chuireann fáilte roimh cheartúcháin ó do mhúinteoir / ó 

chainteoir dúchais / ó chainteoir maith nó (b) an gcuireann sé isteach ort nuair a 

cheartaíonn duine tú? 

An nglacann foghlaimeoirí éifeachtacha agus foghlaimeoirí nach bhfuil chomh 

héifeachtach céanna le ceartúcháin ar bhealaí difriúla?  

Thug Stern (1975) suntas do thréithe an fhoghlaimeora T2, nach mór a bheith réidh le 

botúin a dhéanamh agus amadán a dhéanamh de féin má theastaíonn uaidh a bheith rathúil 

san fhoghlaim teanga (Naiman et al. 1978:71). Tacaíonn Rubin (1975:46) leis an tréith 

seo nuair a deireann sí gur cuma leis an dea-fhoghlaimeoir teanga má dhéanann sé botún 

nó amadán de féin le linn cumarsáide, `sé sin nach mbeadh sé náirithe botún a dhéanamh 

ach go bhfoghlaimeodh sé uaidh.  
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23. Má thug tú (a) mar fhreagra thuas, an féidir leat a rá cad a dhéanann tú leis an 

gceartúchán? (Mar shampla, an ndéanann tú athrá air / é a scríobh síos?) 

Cuireadh an cheist seo ar an gceistneoir d’fhonn straitéisí a bhaineann le haiseolas ar 

cheartúcháin a thomhas. Bhíothas ag súil leis go gcuirfeadh an cheist seo na faisnéiseoirí i 

mbun machnaimh ar na slite ina bpléann siad le ceartúcháin ón múinteoir, ó 

fhoghlaimeoirí eile srl. Aithníodh na deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn leis an 

gceist seo mar go mbeadh na faisnéiseoirí ag tuairisciú go hiardhearcach agus mar sin 

tugadh aird ar an gcuid seo den cheistneoir arís i gcás na n-ionstraimí eile ar baineadh 

úsáid astu sa taighde, a bheidh á bplé thíos.  

 

24. An gceartaíonn tú foghlaimeoirí eile nuair a dhéanann siad earráid / botúin? 

De réir thorthaí taighde Naiman et al. (1978) ar mheon dea-fhoghlaimeoirí i leith 

ceartúchán, ceartaíonn foghlaimeoirí maithe foghlaimeoirí eile.  Ceann de na mórthréithe 

a d’aithin Rubin (1975) ná go dtugann an dea-fhoghlaimeoir teanga a chuid cainte féin 

agus caint daoine eile faoi deara.  

 

25. An ndéanann tú comparáid idir an Ghaeilge agus an Béarla agus tú i mbun 

foghlama?  

Is cuid nádúrtha den fhoghlaim teanga agus den tréimhse idirtheanga ach go háirithe 

comparáid a dhéanamh idir an sprioctheanga agus an mháthairtheanga. Cuirtear le 

feasacht an fhoghlaimeora nuair a aithníonn siad cosúlachtaí agus difríochtaí idir an dá 

theanga. D’áitigh Naiman et al. (1978:68) áfach nach mór don fhoghlaimeoir teanga a 

bheith solúbtha agus réidh le himeacht ón gcéad teanga, le linn fhoghlaim an dara teanga, 

`sé sin a bheith neamhspleách ar an máthairtheanga.  

 

26. I gcás focail nua sa teanga atá á bhfoghlaim agat, cé acu ceann ab fhearr leat? 

An focal a fheiceáil scríofa 

An focal a chloisteáil 

An focal a fheiceáil scríofa agus a chloisteáil 

Eile 
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Mar atá pléite cheana i gcaibidil a dó, tá foghlaimeoirí éagsúla ann ar nós foghlaimeoirí 

amhairc a bhíonn ag brath ar an tsúil agus foghlaimeoirí éistitheacha a bhíonn ag brath ar 

an gcluas. Baineann an dá chinéal foghlaimeoirí úsáid as ionchur teanga a oireann dóibh, 

cur i gcás go gcabhródh bileoga mínithe go mór leis an té amhairc le linn léachta agus go 

gcuirfeadh podchraoladh ar an léacht go mór le tuiscint an fhoghlaimeora éistitigh. Is 

minic a úsáideann foghlaimeoirí rathúla an dá chinéal ionchur, `sé sin amhairc agus 

éistitheach, i mbun foghlama ach is minic a bhíonn claonadh nó bua acu i gcás ceann 

amháin acu. De réir mar a théann an foghlaimeoir in aois, bíonn níos mó seans aige bheith 

rathúil sa teanga mar go mbeidh sé ar a chumas próiseáil a dhéanamh ar an eolas pé slí ina 

gcuirtear i láthair é (Dӧrnyei 2005: 140).  

 

Ba léir go raibh tuiscint ag faisnéiseoirí Naiman et al. (1978) ar na saghasanna 

foghlaimeoirí a bhí iontu. I gcás foghlaimeora amháin, mar shampla, tuairiscíodh an 

tosaíocht foghlama éistitheach a bhí aici: ‘I had to hear something, I would ask for it 

again and again until I was sure of what I was hearing’ (1978: 56). I gcás foghlaimeora 

eile, tuairiscíodh straitéis a cuireadh i bhfeidhm maidir leis an tuiscint seo: ‘It was always 

an aural language. Anything that (I) was writing I had to read it out loud, unless it was on 

a very simple level, in order to hear the sound of it, in order to figure out what was said’ 

(1978: 48). Bhí sé i gceist ag an taighde, mar sin, ní hámháin eolas a fháil ar an tosaíocht 

a bhí ag faisnéiseoirí an taighde ó thaobh cur chuige foghlama de, ach a gcuid feasachta 

ina leith a fhiosrú chomh maith. 

 

27. An dóigh leat gur féidir le daoine foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga? 

I staidéar Wenden agus Rubin (1987), roinneadh trí ghrúpa de réir dearcaidh, iad siúd a 

chuir béim ar úsáid na teanga, iad siúd a chuir béim ar fhoghlaim córasach na teanga agus 

iad siúd a chuir béim ar fhactóirí pearsantachta. Tuairiscíodh i gcás an chéad ghrúpa go 

bhféadfaí foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga tré chleachtadh a dhéanamh san 

fhoghlaim nádúrtha, `sé sin an fhoghlaim neamh-chomhfhiosach. Fuarthas amach gur 

úsáid foghlaimeoirí sa chatagóir seo níos mó straitéisí cumarsáideacha toisc an bhéim a 

chuir siad ar úsáid na teanga le linn cumarsáide. 

 

 



113 
 

28. Ar bhraith tú aon cheann de na mothúcháin seo a leanas riamh agus tú i mbun teanga 

a fhoghlaim? 

Lagmhisneach 

Frustrachas 

Mífhoighne 

Trí na chéile mar gheall ar an tasc teanga (Mearbhall) 

Náire 

Áiféiseach ag labhairt sa sprioctheanga 

Coiscithe (srian / cosc ort) 

Eile 

Bhí an cheist seo ar an gceistneoir d’fhonn factóirí mothúchánacha a mheas. De réir na 

litríochta ar shealbhú an dara teanga, téann suímh dhifriúla fhoghlama i bhfeidhm ar 

fhoghlaimeoirí éagsúla ar bhealaí éagsúla, ag brath ar fhactóirí mothúchánacha. Is cosúil 

go gcaithfidh foghlaimeoirí a bheith saor ó bhuairt chun go mbeidh siad in ann foghlaim 

go héifeachtach (Ellis 1994: 479). Is díol spéise í áfach nach i gcónaí a bhíonn tionchar 

diúltach ag drochmhothúcháin ar an bhfoghlaim. D’fhéadfadh le buairt foghlama cur le 

hiarracht an fhoghlaimeora agus dá bhrí sin, cur le rath foghlama ( Dӧrnyei 2005: 199).  

 

29. Agus tú ag foghlaim, an mbaineann tú úsáid riamh as cleasanna nó teicnící chun 

foghlaim éifeachtach a dhéanamh, mar shampla: 

focal nua a chur in abairt 

buille faoi thuairim a thabhairt faoi bhrí fhocal nach dtuigeann tú 

aird a thabhairt ar na botúin a dhéanann tú  

Ceist oscailte atá anseo faoi úsáid straitéisí foghlama le linn na foghlama teanga. 

Rinneadh a thuilleadh scagtha ar an mír seo le húsáid ionstraim eile sa taighde. Ní raibh i 

gceist anseo ach rannsú intinne a dhéanamh ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag 

foghlaimeoirí na Gaeilge. Ní rabhthas ag súil leis go mbeadh saibhreas eolais ón 

gceistneoir maidir le straitéisí foghlama ach go ndéanfaí forbairt ar thástáil straitéisí 

foghlama le húsaid ionstraim eile sa taighde. Níor éirigh le taighdeoirí Naiman et al. 

(1978:142) an sprioc a bhí acu a bhaint amach, `sé sin tástáil a dhéanamh ar na straitéisí 

foghlama a bhíonn in úsáid ag dea-fhoghlaimeoirí teanga. Molann na húdair gur cheart 
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breathnóireacht a dhéanamh ar an bhfoghlaimeoir i mbun taisc foghlama chun críche na 

sprice seo.  

 

30. Dá mbeadh an t-am agus an deis agat teanga eile a fhoghlaim, cén ráiteas is fearr 

chun cur síos ar an meon ar bheadh agat? 

B’fhuath liom é 

Bheinn scanraithe roimpi 

Bheinn ar nós cuma liom faoi 

Bheinn ag súil go mór leis 

Bheinn sceitimíneach faoi 

Tabhair cúis led’ fhreagra 

Bhíothas ag súil leis go mbeadh léargas san fhreagra seo ar mheon agus inspreagadh na 

bhfaisnéiseoirí mar gheall ar an gcás hipitéiseach atá curtha os a gcomhair amach. Ceann 

de na mórthorthaí ba mhó a bhí ag staidéar Naiman et al. (1978:145) ná an deimhniú gurb 

í an athróg is mó a chuir le foghlaim rathúil an dara teanga ná meon agus inspreagadh.  

  

31. Dá mbéifeá ag tabhairt faoi theanga nua a fhoghlaim, conas mar a rachfá i mbun 

foghlama i dtosach? 

Ranganna / cúrsa a dhéanamh 

Dul chun na tíre / na háite ina labhraítear an teanga sin 

Cúrsa a dhéanamh ar-líne 

Ranganna príobháideacha a dhéanamh 

Dul i dteagmháil le cainteoirí maithe / dúchais 

Meascán de na rudaí thuas 

Eile 

Tabhair cúis led’ fhreagra 

Bhíothas ag súil leis go gcuirfeadh freagra na ceiste seo léargas ar fáil ar an gcur chuige 

foghlama ab ansa le faisnéiseoirí an taighde. 
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32. Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt: 

Aontaím amach is amach  

Aontaím don chuid is mó 

Táim idir dhá chomhairle 

Easaontaím don chuid is mó 

Easaontaím amach is amach 

Thug freagra na ceiste seo léiriú ar mheon na bhfaisnéiseoirí i leith an dátheangachais 

agus i leith an tábhacht a bhaineann leis. Deir Cook (2001: 117) go mbíonn deacrachtaí ag 

foghlaimeoirí an dara teanga a shealbhú nuair a bhíonn meon diúltach acu i leith an  

dátheangachais nó nuair a bhíonn meon aonteangach acu, `sé sin go bhfuil siad den 

tuairim gur leor teanga amháin ach go háirithe más mórtheanga uilíoch ar nós an Bhéarla 

atá i gceist.   

 

33. Má tá an tríú teanga nó an ceathrú teanga agat, an gceapann tú gur chabhraigh an 

taithí a bhí agat ar fhoghlaim an dara teanga leis na tríú nó an ceathrú teanga a 

fhoghlaim? 

Taispeánadh i staidéar Naiman et al. (1978: 26) gur mhór an chabhair é an t-eolas a bhí ag 

na foghlaimeoirí ilteangacha agus iad i mbun teangacha nua a fhoghlaim.  

I gcás fhoghlaim na Gaeilge, rinne Ó Laoire et al. (1999) staidéar ar an tionchar a bhíonn 

ag foghlaim an dara teanga ar fhoghlaim na tríú nó na ceathrú teanga. Fuarthas amach sa 

taighde (1999:57) gur beag idir na straitéisí a bhíonn in úsáid sa T3/T4 is a bhíonn in 

úsáid nó sealbhaithe sa T2.   

 

34. Cad iad na rudaí a thugann spreagadh duit i gcás fhoghlaim na Gaeilge?  

Ba mhaith liom post a fháil 

Mar go dteastaíonn sé ó mo thuismitheoirí go mbeadh teangacha agam 

Chun dul chun cinn a dhéanamh san obair 

Mar go dtaitníonn an teanga liom 

Chun níos mó tuisceanna a fháil ar stair agus ar chultúr na hÉireann 

Mar go bhfuil cumas agam sa teanga 
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Ar mhaithe le cúrsaí oideachais 

Chun bualadh le daoine eile nó chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn an 

teanga 

Brathim gur chóir dom é a dhéanamh 

Brathim go mbeinn níos fearr as dá bharr 

Eile 

Tá samplaí den inspreagadh comhtháite agus uirliseach ag Gardner agus Lambert (1972) 

agus Gardner (1985) anseo chomh maith le teoiric síceolaíochta nuaforbartha ‘the 

possible-selves’ ag Dӧrnyei (2005), Dӧrnyei agus Ushioda (2009).  Baineann dhá 

choincheap leis an teoiric deiridh seo; an ‘ideal self’ a thagraíonn do na tréithe gur bhreá 

linn a bheith againn agus an ‘ought-to self’ a thagraíonn do na rudaí gur chóir dúinn a 

dhéanamh, dar linn féin. Mar atá pléite cheana féin, bíonn inspreagadh uirliseach ag an té 

atá dírithe ar phost nó cáilíocht a bhaint amach agus a mhalairt d’inspreagadh a bhíonn ag 

an “té comhtháite” a bhíonn ag iarraidh fáil isteach i bpobal na sprioctheanga. 

Bhain freagra ilroghnach leis an gceist seo chomh maith, agus níor tuigeadh go rómhaith 

na himpleachtaí a bhain leis seo go dtí go raibh an anailís taighde ar siúl. Go 

hiardhearcach, bheadh sé níos fearr gan rogha ilfreagrach a thabhairt d’fhaisnéiseoirí ach 

iarraidh orthu freagra amháin a roghnú, ionas go n-oirfeadh sé níos fearr don chóras 

staitisticiúil anailíse. Cé gur roghnaíodh an córas staitisticiúil SPSS mar mhodh anailíse 

ag tús an taighde agus gur síleadh ag an am go raibh an ceistneoir leagtha amach in 

oiriúnt don chóras bunaithe ar thástáil thrialach atá molta sa litríocht modheolaíochta le 

déanamh san ullmhúchán agus sa taighde píolótach (Cohen et al. 2000: 77; Dӧrnyei, 

2007: 75), níor soiléiríodh na deacrachtaí a bhainfeadh le ceist 34 thuas go hiomlán go dtí 

gur tosaíodh ar chéimeanna na hanailíse féin. Toisc an earráid seo san ullmhúchán 

taighde, ní dearnadh anailís dhilís chainníochtúil ar an gceist seo faoi mar a theastaigh ón 

taighdeoir ach cinneadh mar réiteach go ndéanfaí anailís cháilíochtúil amháin ar na sonraí 

a bailíodh i dtaobh na ceiste seo sna grúpaí fócais. 

4.3.4 Grúpaí Fócais 

Pléadh thuas an ceistneoir taighde agus an cur chuige struchtúrtha a úsáideadh mar chuid 

de chur chuige na hionstraime. Mar chuid den dara céim, cuireadh grúpaí fócais le cur 
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chuige leathstruchtúrtha ar siúl, ar a ndearnadh plé ar an gceistneoir taighde agus mar ar 

tugadh deis do rannpháirtithe na ngrúpaí fócais plé níos leithne a dhéanamh ar an 

gceistneoir taighde. Cuireadh fáilte roimh ábhair gan choinne a d’eascair ón bplé sna 

grúpaí fócais, chomh fada is gur bhain sé le hábhar an staidéir. Bhí sé seo faoi striúir an 

taighdeora tionscadail.  

Is í an aidhm a bhaineann leis an ngrúpa fócais ná go ndéanann rannpháirtithe an ghrúpa 

comhphlé oscailte agus ransú intinne ar cheisteanna an taighde agus go mbíonn siad ag 

spreagadh a chéile agus ag freagairt dá chéile (Dӧrnyei 2007: 143). Féachadh chuige ar a 

raibh molta ag an litríocht ar an modheolaíocht taighde (Morgan 1997; Edmunds 1999; 

Greenbaum 2000; Berg 2001; Bloor 2001; Dӧrnyei 2007) agus leanadh na moltaí sin sa 

chur chuige a cuireadh i bhfeidhm do na grúpaí fócais. Molann Berg (2001: 111-129), 

mar shampla, gur cheart thart ar seachtar a bheith rannpháirteach sa ghrúpa fócais agus 

gur cheart go hidéalach go mbeadh na rannpháirtithe ag freagairt dá chéile sa phlé, ar a 

thugtar ‘synergistic group effect’ air. Idir 6-10 rannpháirtithe a mholann Dӧrnyei (2007: 

143) ina dtugann sé comhairle go bhféadfadh le níos lú ná 6 bac a chur ar an gcomhphlé 

agus go mbeadh an baol ann le níos mó ná 10 go n-imeodh an plé as smacht.  

Tugann Berg (2001: 111-129) rabhadh, gur féidir le freagraí sa ghrúpa fócais a bheith 

fréamhaithe sa tsochaí agus ní sa duine aonair, cuir i gcás tuairimí i gcás chultúir na 

hÉireann a tháinig chun cinn sa taighde seo. Moltaí eile a tháinig ó Berg maidir le cur 

chuige an ghrúpa fócais ná go gcuirfí ceisteanna oscailte ar na faisnéiseoirí, go gcuirfí 

síos ar an togra ag tús an ghrúpa fócais agus go míneofaí cur chuige an ghrúpa fócais agus 

go mbéifí sásta imeacht ón sceideal gan a bheith ródhílis dó. Maidir le ról an taighdeora, 

mhol Berg tuairimí pearsanta a sheachaint, na faisnéiseoirí ar fad a spreagadh le páirt a 

ghlacadh sa phlé agus nótaí a thógáil ar iompair éagsúla i rith an ghrúpa fócais.  

Soiléiríonn Dӧrnyei (2007: 145) go mbíonn ról an éascaitheora ag an taighdeoir sa ghrúpa 

fócais ina mbíonn sé de dhualgas air smacht a choimeád ar rannpháirtíocht an ghrúpa agus 

an smaointeoireacht chriticiúil a chur chun cinn. Tá an taighdeoir sásta go ndearnadh 

moltaí thuas i dtaobh an ghrúpa fócais a shásamh. Molann Cohen et al. (2000: 288) cúram 

i leith shampláil na ngrúpaí fócais lena bheith cinnte go bhfuil na rannpháirtithe 

ionadaíoch don ábhar taighde; ‘…that every participant is the bearer of the particular 

characteristic required or that the group has homogeneity of background in the required 

area’. Anuas air sin, molann Dӧrnyei (2007: 123) go mbeadh rannpháirtithe an ghrúpa 
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éagsúil le tuairimí difriúla acu chun tuairimí ginéaralta a sheachaint. Cé go molann Cohen 

et al. (2000: 288) nach bhfaighfí an oiread céanna sonraí ón ngrúpaí fócais is a gheobhfaí 

ó agallamh aonair, measadh go mbeadh grúpaí fócais oiriúnach don taighde seo ar dhá 

chúis;  

i) go mbeadh siad praiticiúil ó thaobh sceideal de ach níos tábhachtaí fós  

ii) go mbeadh idirghníomhaíocht idir na faisnéiseoirí a spreagfadh plé agus tuairimí a 

nochtadh ar na ceisteanna taighde.  

Is ar na cúiseanna sin a cinneadh ar ghrúpaí fócais mar ionstraim taighde.  

Mhair gaol idir an dá chéim den taighde, `sé sin an ceistneoir taighde agus na grúpaí 

fócais, go pointe áirithe, toisc go raibh breis eolais á thabhairt ag na rannpháirithe sna 

grúpaí fócais ar a raibh tuairiscithe ar an gceistneoir cheana féin. Tá sé de thuairim ag an 

taighdeoir áfach, gur chuir an cur chuige seo go mór le saibhreas cáilíochtúil na faisnéise. 

Baineann buntáistí áirithe le cur chuige measctha sa taighde faoi mar atá pléite thuas faoi 

mhír 4.3.1.   

4.3.5 Cás-Staidéir 

Ní modh é an cás-staidéar ach straitéis taighde éifeachtach agus aitheanta, dar le Hartley 

(2004: 323). Dá bhrí sin, is mar straitéis taighde a ghlactar leis an gcás-staidéar sa taighde 

seo. Is éard is cás-staidéir ann ná cur chuige modheolaíochta a bhaineann úsáid as teicnící 

éagsúla le sonraí taighde a bhailiú, cuir i gcás, ceistneoir, agallamh aonair, 

breathnadóireacht, tástálacha, trialacha srl. (Berg 2001: 225). Is é seo a leanas a chuireann 

Gerring (2002: 3) chun cinn mar shainmhíniú ar an gcás-staidéar ‘A case study, we shall 

argue, is best understood as an in-depth study of an individual unit where that unit is 

approached as an example of some larger phenomenon’. Sa chás seo, is é an foghlaimeoir 

Gaeilge an t-aonad agus is é foghlaim na Gaeilge sa chóras oideachais an feiminéan 

leathan. 

Go bunúsach, is i bpróifíleanna fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge atá sprioc an 

taighde seo fréamhaithe. Mar sin baineann sé le ciall go mbeadh cás-staidéir mar cheann 

de na hionstraimí taighde a d’úsáidfí mar tar éis an tsaoil, níor mhór don taighde cluas a 

thabhairt d’fhoghlaimeoirí a raibh scéalta suimiúla le n-insint acu faoi thurais fhoghlama 

na Gaeilge acu. Chomh maith leis sin, tá fondúireacht na gcás-staidéar suite laistigh de 

thaighde cáilíochtúil ar an bhfoghlaim teanga i réimse na teangeolaíochta feidhmí le linn 
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na 70aidí agus na 80aidí (Dӧrnyei, 2007: 154).  

Bhí sé mar sprioc ag an taighde riamh tuairisc a chur ar fáil ar phróifíleanna 

fhoghlaimeoirí teanga sholéite agus shothuigthe sa chaoi is go mbeadh sé mar ábhar 

léitheoireachta agus machnaimh ag an té atá i mbun foghlama nó teagaisc na Gaeilge. 

Mar sin, tugadh aghaidh ar an litríocht ar chásanna-staidéar (Yin 1993:1994; Stake 

1995:2000; Cohen et al. 2000: Gerring 2002; Hartley 2004; Dӧrnyei 2007) mar chéad 

chéim i mbailiúchán scéalta nó próilfíleanna fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Deir Cohen et al. 

(2000: 181) go gcuireann an cás-staidéar sampla de chuntais bharántúla ó fhíordhaoine ar 

fáil a chuireann le tuiscint an léitheora maidir le teoiricí téibí a phléitear sa taighde. Is 

féidir leis na sonraí a chuirtear ar fáil sa chás-staidéar níos mó eolais a chur ar fáil ná mar 

a chuirfeadh sonraí cainníochtúla amháin (ibid) toisc go mbaintear úsáid as triantánú i 

mbailiú na faisnéise, `sé sin go mbailítear an t-eolas ag baint úsáide as ionstraimí éagsúla 

taighde. Deir Hartley (2004: 323) go mbíonn an cás-staidéar an-oiriúnach nuair a bhítear 

ag iarraidh tuiscint shonraithe a fháil ar cheisteanna taighde toisc go mbíonn na sonraí a 

bhailítear ó na cás-staidéir thar agus a bheith luachmhar.  Ba cás-staidéir thuairisciúla 

(Yin 1984) a cuireadh i bhfeidhm sa taighde mar sin, óir is ar chuntais inste na gcás-

staidéar a bhí cuspóirí an staidéir dírithe. Faoi mar a mholtar sa litríocht agus de réir mar a 

rinne Naiman et al. (1978), úsáideadh modhanna measctha nó triantánú sna cás staidéir 

tuairisciúla a cuireadh i gcrích chun scéalta na bhfoghlaimeoirí a chur le chéile.   Moltar 

modhanna measctha ar dhá chúis;  

i) gurbh fhearr cur chuige measctha a úsáid má bhaineann an cheist thaighde le feiniméan 

casta nó  

ii) má bhíonn an taighdeoir ag iarraidh féachaint ar an gceist thaighde agus teoiric ó 

dhearcaí éagsúla (triangulation) chun bailíocht na dtorthaí a chinntiú (improved validity).  

                                                                                                          (Hartley, 2004: 324)  

Cuireadh cur chuige leathstruchtúrtha i bhfeidhm sna cás-staidéir, `sé sin gur leagadh 

amach plean a bhí le leanúint ag an taighdeoir ach gur tuigeadh go dtiocfadh rudaí chun 

cinn le linn na gcás-staidéar chomh maith nach raibh an taighdeoir ullmhaithe chuige. ‘A 

case study researcher is likely to be sensitive to opportunistic as well as planned data 

collection’ (ibid). Rinneadh cúram den ghné seo den chás-staidéar sa taighde ina raibh an 

taighdeoir solúbtha agus oscailte d’aon smaointí nó teoiricí nua a bhí ag teacht chun cinn 

sa taighde de bharr modhanna measctha éagsúla a úsáideadh chun tomhas a dhéanamh ar 
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an gceist taighde. Cé gur cuireadh cur chuige leathstruchtúrtha i bhfeidhm sna cás-

staidéar, cuireadh plean cinnte i bhfeidhm ón tús maidir le bailiú faisnéise ó na cás-

staidéir. Rinneadh amhlaidh maidir le moladh Dorynëi (2007: 152) ar mhaithe le rólódáil 

faisnéise a sheachaint. Ar an gcéad dul síos, bhain rannpháirtithe na gcás-staidéar páirt i 

gcéim a haon agus a dó (ceistneoir agus grúpa fócais) den taighde ach chomh maith leis 

sin bhí agallaimh, dialanna foghlama agus trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe 

TAPanna (think aloud protocols) san áireamh sa chás staidéar.  

Tar éis taighde a dhéanamh ar an modheolaíocht a bhaineann leis an gcinéal taighde ar a 

thugtar TAPanna Think Aloud Protocols (Ericsson agus Simon 1984; Lavadenz 2003; 

Lucas agus Ball 2005) agus ar litríocht a bhaineann le cás-staidéir (Gerring 2002; Yin 

1994; Cassell agus Symon 2004), cuireadh plean struchtúrtha taighde le chéile do na cás-

staidéir. Beartaíodh cloí leis an méid céanna de chás-staidéir is a bhí ag Naiman agus a 

chomhghleacaithe, `sé sin triúr le cúlraí éagsúla a léireodh saibhreas eolais sna grúpaí 

fócais. Socraíodh go mbeadh struchtúr na gcás-staidéar difriúil ó cinn Naiman et al.; `sé 

sin go n-iarrfaí ar na rannpháirtithe cuntas dialainne thar thréimhse sé seachtaine a 

choimeád a bheadh dírithe ar an bhfeasacht teanga agus foghlama, go ndéanfaí agallamh 

aonair leo bunaithe ar an gcuntas dialainne, ar an gceistneoir agus ar an ngrúpa fócais ó 

chéim a dó den taighde agus ansin ar deireadh go nglacfaidís páirt sna trialacha 

smaoineamh os ard tascbhunaithe.  

Is í an aidhm a bhaineann leis an agallamh mar chur chuige taighde ná go bhfeicfí an t-

ábhar taighde ó thaobh dhearcadh an fhaisnéiseora de (King 2004: 11). Tá cúlra an 

fhaisnéiseora mar chéadphráinn sa chás-staidéar (Berg 2001: 226) agus d’fhéadfaí sonraí 

eolais luachmhara a bhailiú ón gcás-staidéar i gcás agallaimh fhada amháin nó ó shraith 

d’agallamh a bheadh bunaithe ar chúlra an fhaisnéiseora. Rinneadh cinneadh go 

reachtálfaí agallamh fada amháin i gcás gach aon chás-staidéir bunaithe ar sceideal na 

bhfaisnéiseoirí. 

Chomh maith leis an gcás-staidéar, tá úsáid na ndialann fréamhaithe i ngort na 

teangeolaíochta feidhmí maidir le foghlaim teangacha ó cruthaíodh iad a bheith an-

úsáideach le linn na n-ochtaidí chun cuntais phearsanta ar fhoghlaim teangacha a thaifead 

(Dӧrnyei, 2007: 156). Dar le Dӧrnyei (2007: 157), déanann dialanna an taighde a éascú 

toisc gur bealach neamhthreallúsach é ar shonraí pearsanta a mhealladh ón bhfaisnéiseoir. 

Maidir leis an dialann foghlama, rinneadh machnamh ar na bealaí ab éifeachtaí le heolas a 
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bhailiú tré mheán na ndialanna foghlama ó na cás-staidéir agus conas mar reachtálfaí iad 

sa taighde. Ar mholadh Symon (2004: 100-106), cuireadh na ceisteanna seo san áireamh 

maidir le húsáid na ndialann foghlama mar uirlis le linn thréimhse ullmhúcháin an 

taighde:  

 

 Cad chuige go dteastaíonn an dialann sa taighde?  

 Cad iad na ceisteanna atá le freagairt sa dialann?  

 Cén réimse teanga a úsáidfear leis na ceisteanna a chur?  

 Cé a líonfadh isteach an dialann?  

 Cé chomh minic agus thar cén tréimhse ama a líonfaí isteach í? 

Chuir na ceisteanna thuas lón machnaimh ar fáil don taighdeoir agus rinneadh na cinntí 

seo a leanas bunaithe ar cheisteanna agus ar mholtaí Symon (2004: 98-113). Beartaíodh ar 

an dialann foghlama a úsaid mar mhodh taighde sa chás-staidéar, ionas go bhféadfaí 

tomhas leanúnach a dhéanamh ar chur chuige foghlama na gcás-staidéar. Bhain cuid de na 

ceisteanna céanna leis an dialann is a bhain leis an agallamh, agus, mar sin, cinntíodh 

iontaofacht na dtorthaí tré an cheist chéanna a chur ar bhealaí éagsúla ach a mheall an t-

eolas céanna ó na faisnéiseoirí (Berg 2001: 75). Bhí roinnt de na ceisteanna ann le 

feasacht teanga na bhfoghlaimeoirí: i) a spreagadh roimh an agallamh tré iad a chur i 

mbun machnaimh agus ii) a thomhas don taighde. Cinneadh go mbeadh réimse teanga na 

ndialann ag leibhéal sprioctheanga na bhfaisnéiseoirí agus cinneadh go ndéanfaí gach 

iarracht débhríochas agus téarmaíocht chasta a sheachaint toisc nach raibh sé i gceist go 

mbeadh an taighdeoir i láthair nuair a bheadh na faisnéiseoirí ag líonadh isteach na 

dialanna foghlama. Ba iad na faisnéiseoirí iad féin a líon isteach na dialanna le cuntais 

mhacánta dhílse a chur ar fáil don taighdeoir. Rinneadh cinneadh go n-iarrfaí ar na 

faisnéiseoirí iontrálacha seachtainúla a dhéanamh ina raibh ceist amháin le plé acu in 

aghaidh na seachtaine thar thréimhse sé seachtaine. Tugadh an rogha do na faisnéiseoirí 

an dialann a chur ar fáil go leictreonach i suímh fhíorúla foghlama nó a chur ar fáil ina 

cóip chrua. Is mór an méid ama agus iarrachta a chaith na faisnéiseoirí cás-staidéir ar an 

togra agus mar sin, bhí sé ríthábhachtach go mbeadh gach uile ní faoin taighde, faoi 

chuspóirí an taighde agus faoina gcuid rannpháirtíochta ann soiléir ón tús agus le linn an 

taighde. Bhí sé tábhachtach chomh maith go mbeadh fiúntas sna dialanna dóibh agus dá 

cuid foghlama agus mar sin, cuireadh aiseolas ar fail dóibh ar a gcuid iarrachtaí ina leith 

seo ar fad.      
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Is uirlis cháilíochtúil í an triail smaoineamh os ard tascbhunaithe (TAP) a úsáidtear go 

forleathan sa taighde chun tástáil a dhéanamh ar úsáid straitéisí do réiteach fadhbanna 

(Pottier et al. 2010: 2). Faoi mar a thugann sé le fios sa teideal, is éard is triail 

smaoineamh os ard tascbhunaithe ann ná nuair a thugtar tasc (tasc teanga sa chás seo) 

d’fhoghlaimeoir le déanamh os comhair an taighdeora agus iarradh air tabhairt faoin tasc 

sin faoi mar a dhéanfadh sé de ghnáth ach a bheith ag smaoineamh os ard fad is atá sé i 

mbun an taisc. Déanann an taighdeoir breathnadóireacht ar an bhfoghlaimeoir i mbun 

oibre agus tugann sé straitéisí foghlama agus cur chuige an fhoghlaimeora faoi deara. 

Tháinig an uirlis taighde seo chun solais mar gheall ar na fadhbanna a aithnítear i measc 

taighdeoirí maidir le féintuairisciú iardhearcach ar nós claonadh an fhaisnéiseora agus 

earráidí sa tuairisciú (Hannibal, 2011: 3). Bímíd ag brath go mór ar cumas an 

fhaisnéiseora eolas cruinn a chur ar fáil agus braitheann sé seo go láidir ar dhearcadh agus 

cuimhne an fhaisnéiseora (ibid). Cuireann TAPanna modh comhroghnach nó comhlántach 

ar fáil ar theicnící cáilíochtúla traidisiúnta ar nós an fhéintuairiscithe bhéil (Hannibal, 

2011: 5).  

Pléadh thuas faoi mhír 4.3.1 na fadhbanna a samhlaíodh le taighde Naiman et al. (1978) 

ar  áiríodh féintuairisciú na bhfaisnéiseoirí ann. Tugann Ericsson (2002: 1) cúlra 

siceolaíoch ar éabhlóid na huirlise dúinn a deir gur tosaíodh ar shuim a chur sa choinsias i 

measc síceolaithe i rith an naoú haoise déag, `sé sin suim i smaointe agus taithí 

shuibhiachtúil an duine aonair tré anailís inbhreathnaitheach a dhéanamh. Le himeacht 

aimsire, tháinig modh anailíse eile chun cinn a dhírigh ar bhreathnadóireacht iompair le 

linn taighde in áit cur síos inbhreathnaitheach a dhéanamh ar an bhfaisnéiseoir. Is as na 

forbairtí seo a tháinig TAPanna chun cinn ina iarradh ar fhaisnéiseoirí ‘smaoinamh os 

ard’ agus atá anois mar chroílár na hanailíse prótacail.  

Tá trialacha TAP bunaithe ar an tuiscint gur féidir treoir a chur ar fáil d’fháisnéiseoirí 

conas smaoineamh os ard faoina gcuid smaointe i mbealach nach gcuireann isteach ar 

rithim nádúrtha a gcuid smaointe. Má éiríonn leis an taighde an sprioc seo a chur i gcrích, 

is féidir glacadh le haschur an fhaisnéiseora mar shonraí iontaofa na smaointeoireachta. 

Dar le Ericsson agus Simon (Ericsson 2002: 2), maireann an ceangal is mó idir 

smaointeoireacht agus tuairisciú béil nuair a bhíonn an faisnéiseoir taighde i mbun tasc a 

dhéanamh, rud a ghineann an smaointeoireacht os ard. Déanann na húdair argóint nach 

gcuirfeadh an tasc isteach ar rithim smaointeoireachta an fhaisnéiseora toisc go nglactar 
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leis sa TAP nach n-athraíonn ord smaointe na bhfaisnéiseoirí le linn na smaointe a chur i 

bhfocail. Tugann an t-údar rabhadh áfach bunaithe ar staidéir áirithe go bhféadfadh leis an 

tasc níos mó ama a thógáil le cur i gcrích mar gheall ar nádúr an smaoinimh os ard. 

Pléann Lavadenz (2003) an chaoi inar féidir TAPanna a úsáid ní hámháin mar uirlis 

taighde ar úsáid straitéisí foghlama ach mar mhodh teagaisc ar úsáid straitéisí foghlama i 

gcás scil na léitheoireachta.  

Glacann an staidéar seo le TAPanna mar chuid den triantánú a dhéanfar ar shonraí taighde 

an staidéar, `sé sin tástáil a dhéanamh ar na ceisteanna taighde ag baint úsáide as 

modhanna éagsúla taighde chun osradharc oibiachtúil a fháil ar an ábhar taighde. Meastar 

go gcuirfidh na trialacha TAP sonraí ar fáil nach mbeadh ar chumas an taighde teacht 

orthu murach na TAPanna. Cuntais ar na straitéisí foghlama a tharraingíonn foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge chucu féin le linn an taisc foghlama a bheidh na sonraí a 

chuirfidh na trialacha ar fáil. Ní bheadh bealach ar bith san fhéintuairisciú leis an ngnó 

dílís céanna a dhéanamh.  

Tá an taighde air seo go láidir den tuairim gur uirlis taighde an-úsáideach atá sa chás-

staidéar a ligeann don taighdeoir faisnéis a bhailiú go cáilíochtúil agus go críochnúil, ag 

baint úsáide as ionstraimí éagsúla taighde (ceistneoir, agallamh aonair, grúpa fócais, 

dialanna foghlama, trialacha TAP). Bíonn an fhaisnéis sin saibhir mar gheall ar nádúr an 

chás-staidéir a fhreagraíonn ceisteanna ar nós ‘conas’ agus ‘cén fáth’ seachas ‘cad’ nó ‘cé 

mhéid’ mar a bhíonn sa taighde cainníochtúil (Hartley 2004: 332). Cé go bhfuil an cás-

staidéar éilitheach ó thaobh chúrsaí ama don taighdeoir de agus go hintleachtúil agus go 

mothúchánach don fhaisnéiseoir (Yin 1994: 55), is fiú go mór an iarracht toisc na sonraí 

luachmhara a bhailítear sa chás-staidéar.  

4.4 Na Rannpháirtithe  

4.4.1 Pobal agus Samplaí 

Socraíodh go mbeadh trí chuid sa taighde ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge ó 

thaobh rannpháirithe de. Toisc an taighde a bheith urraithe ag COGG An Comhairle um 

Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, beartaíodh go mbeadh béim ar an dara 

leibhéal oideachais don chéad chuid den staidéar agus go ndírófaí ar an tríú leibhéal agus 

foghlaimeoirí fásta don dara cuid. Rinneadh é seo d’fhonn freastal ionadaíoch a 

dhéanamh ar phobal foghlama na Gaeilge in Éirinn.  
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Rinneadh áis-sampláil (convenience sampling) chun teacht ar rannpháirtithe a bheadh 

oiriúnach don staidéar. Is éard is áis-sampláil ann ná roghnú faisnéiseoirí ionadaíocha a 

bhfuil teacht éasca ag an taighdeoir orthu le páirt a ghlacadh sa taighde. Cuireann Cohen 

et al. (2000: 102) athleagan ar fáil den chinéal samplála seo ar a dtugann siad ‘opportunity 

sampling’. Rinneadh gach cúram de, bunaithe ar an litríocht ar an modheolaíocht taighde 

nach gcuirfeadh an áis-sampláil isteach ar an taighde ach go mbeadh na faisnéiseoirí a 

roghnaíodh oiriúnach agus ionadaíoch (Marshall 1996; O’Leary 2004). Faoi mar a 

thugann Berg (2001: 32) rabhadh, níor cheart áis-sampláil a dhéanamh ar mhaithe le 

háisitheoireacht amháin mar d’fhéadfadh `sé sin cur isteach ar shonraí an taighde. Tá an 

taighdeoir sásta nár chuir an áis-sampláil isteach ar shonraí  an taighde ach gur chuir na 

faisnéiseoirí a roghnaíodh go háisiúil go mór leis an staidéar. Faoi mar a deir Dӧrnyei 

(2007: 125) faoin sampláil i gcás taighde cháilíochtúil, is iad an aidhm agus an ghné is 

tábhachtaí di ná go gcuirtear léargais shaibhre agus éagsúla ar fáil faoin bhfeiniméan ar a 

bhfuil an taighde bunaithe. Tá an taighdeoir sásta go ndearnadh amhlaidh. Ba shampláil 

bhreithiúnais (judgment sampling) a úsáideadh ar an dara leibhéal inar roghnaíodh 

faisnéiseoirí na ngrúpaí fócais tar éis taighde an cheistneora san obair ghoirt a chur i 

gcrích, lena chinntiú go raibh rannpháirtithe le tréithe áirithe san áireamh sa taighde d’aon 

ghnó. Teastaíodh go scaipfí an scéal faoin taighde i measc oideachasóirí agus 

foghlaimeoirí eile ar fud na tíre agus go mbeadh fáil ar an gceistneoir mar an tríú cuid den 

phróiseas. Mar a pléadh thuas faoi mhír 4.3.2, glacadh leis na faisnéiseoirí a líon isteach 

an ceistneoir amháin mar mhórghrúpa sa taighde a chur torthaí ar an meán ar fáil i 

bhfoirm sonraí cainníochtúla, maidir le foghlaim éifeachtach na Gaeilge ar an dara agus ar 

an tríú leibhéal in Éirinn.  

Sa chéad chuid den taighde, rinneadh cinneadh go ndíreofaí ar bhliain a cúig sa 

mheánscoil i scoileanna ionadaíocha, idir scoileanna Béarla cathrach agus tuaithe, 

scoileanna Gaeilge cathrach agus tuaithe agus scoileanna Gaeltachta. Socraíodh go n-

úsáidfí an ceistneoir leis an rang ar fad (mórghrúpa) (Féach mír 4.3.2) agus ansin go 

ndéanfaí grúpa fócais a reáchtáil le grúpa níos lú ón rang céanna le foghlaimeoirí a 

áiríodh mar dhea-fhoghlaimeoirí (pléifear roghnú na rannpháirtithe seo thíos). Faoi mar a 

pléadh thuas, bhí sé i gceist ag an taighde go ndéanfaí forbairt ar an gceistneoir sa ghrúpa 

fócais, go mbeadh deis ag na rannpháirtithe freagraí níos doimhne nó níos forbartha a 

chur ar fáil agus go ndéanfaí taifead agus trascríbhneoireacht ar an méid a pléadh sa 

ghrúpa fócais.  
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Sa dara cuid den taighde, beartaíodh go ndíreofaí ar shainghrúpaí beaga éagsúla ar an tríú 

leibhéal, idir ábhar múinteoirí, céimithe sa Ghaeilge, foghlaimeoirí fásta ag leibhéal an 

dioplóma srl. Sa chuid seo áfach, beartaíodh go mbeadh gach faisnéiseoir a líon isteach an 

ceistneoir ón sainghrúpa beag, rannpháirteach sa ghrúpa fócais. Rinneadh an cinneadh seo 

ar chúpla cúis;  

i) bhí líon na rannpháirtithe sna grúpaí seo beag agus mar sin oiriúnach do ghrupaí 

fócais (Berg 2001: 111) agus líonadh isteach an cheistneoir, 

ii) ba fhoghlaimeoirí iad ar fad sna grúpaí a roghnaigh dul le Gaeilge ar an tríú 

leibhéal agus a raibh cumas acu sa teanga agus dá bhrí sin a bheadh oiriúnach don 

ghrúpa fócais.  

Cinneadh go roghnófaí triúr le cúlraí éagsúla a ghlac páirt sna grúpaí fócais ar an tríú 

leibhéal, le páirt a ghlacadh sna cás-staidéir. Arís b’áis-sampláil a bhí i gceist le roghnú na 

rannpháirtithe do na cás-staidéir. Cuireadh san áireamh na deacrachtaí de réir na litríochta 

ar an modheolaíocht a d’fhéadfadh eascairt as an áis-sampláil agus mar sin cinntíodh go 

raibh na daoine a ghlac páirt sna cás-staidéir ionadaíoch, sásta páirt ghníomhach a 

ghlacadh sa taighde agus gur thuig siad go díreach cad a bhí i gceist leis an staidéar. 

Rinneadh cúram faoi leith de chúrsaí eitice a ghlanadh chomh maith toisc go raibh sonraí 

pearsanta á nochtadh don taighde ag na faisnéiseoirí seo.      

Le spriocanna cuid a trí den taighde a shásamh, beartaíodh go mbeadh fáil ar an 

gceistneoir ar-líne agus cinneadh gurbh é an bealach ab fhearr fearr len é sin a bhaint 

amach ná suíomh idirlín a dhearadh ina mbeadh fáil ar an gceistneoir agus eolas faoin 

taighde agus faoin taighdeoir. Glacadh cuntas proifisiúnta le SurveyMonkey chun an 

ceistneoir dátheangach a dhearadh agus fostaíodh dearthóir suímh idirlín chun an suíomh 

a dhearadh. Seoladh an suíomh idirlín seo beo ar-líne ag an seoladh 

www.foghlaimnagaeilge.com don bhliain acadúil 2010/11.  

Scaipeadh an nasc i measc comhghleacaithe agus comhscoláirí in institiúidí éagsúla ar fud 

na tíre leis an gcuspóir go n-úsáidfí na torthaí chomh maith le torthaí na ranganna 

meánscolaíochta mar ghrúpa striúrtha don taighde, `sé sin na meántorthaí sa tsochaí in 

Éirinn ó thaobh foghlaim na Gaeilge de ag an ardleibhéal dara leibhéal agus in institiuidí 

éagsúla tríú leibhéal.   

 

http://www.foghlaimnagaeilge.com/


126 
 

4.4.2 Roghnú na Rannpháirtithe 

Ceann de na deacrachtaí is mó a bhaineann le taighde den chinéal seo, ná conas dea-

fhoghlaimeoirí a aithint agus sainmhíniú a thabhairt ar ‘cad is dea-fhoghlaimeoir teanga 

ann’. An ionann dea-fhoghlaimeoir agus an té a ghnóthaíonn grád A sna scrúduithe cur i 

gcás? Rinneadh cinneadh ag tús an taighde dul i muinín na múinteoirí, príomhoidí scoile, 

léachtóirí agus teagascóirí a bhíonn de shíor ag plé le foghlaimeoirí, chun teacht ar 

fhaisnéiseoirí oiriúnacha don taighde. Bhí sé beartaithe go mbeadh plé idir na 

hoideachasóirí agus an taighdeoir faoi roghnú na rannpháirtithe a n-áireamh mar dhea-

fhoghlaimeoirí.  Pléadh torthaí scrúduithe, fonn cumarsáide sa rang, idirghníomhaíocht sa 

rang, cumas i dteangacha i gcoitinne. 

Cuireadh na gnéithe seo ar fad san áireamh agus rannpháirtithe á roghnú don taighde: 

1. Cad atá tábhachtach ó thaobh an taighde atá déanta go n-uige seo – cad iad na 

hathróga atá aitheanta cheana féin: 

 Aois 

 Inscne 

 Cúlra teanga 

 Spreagadh 

 Straitéisí foghlama 

 Leibhéal cumais (éirime) 

 Pearsantacht agus tréithe eile 

Tuigeadh go mbeadh impleachtaí ag na hathróga seo ar roghnú na bhfaisnéiseoirí agus 

féachadh ar na hathróga a bhí ag teacht chugainn ón taighde agus a bhí aitheanta ag an 

taighde idirnáisiúnta mar atá léirithe i gcaibidil a dó. Glacadh leis go mbeadh na hathróga 

seo i gceist i gcás cóhort rannpháirtithe ar bith agus rinneadh cúram de na cinn sa 

cheistneoir a pléadh thuas. 

 

2. Roghnaíodh na rannpháirtithe de réir na n-aicmí seo a leanas: 

Mic léinn i nGaelscoileanna – Aicme A 

Mic léinn i scoileanna (meánscoileanna) Béarla – Aicme B 

Aosaigh – Aicme C 

Foghlaimeoirí ar-líne – Aicme D 
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Cinneadh go lorgófaí spleáchadh ar chúlra na rannpháirtithe ó na múinteoirí agus eolas 

maidir le critéir roghnaithe na scoile, `sé sin cúis roghnaithe na rannpháirtithe. Is spéis leis 

an taighde seo tuairimí na múinteoirí maidir le cumas na rannpháirtithe agus na 

bhfoghlaimeoirí a áirítear mar dhea-fhoghlaimeoirí iad.  

Féachadh ar an gcúis go raibh aicmí difriúla uainn don taighde: 

i) ionas go ndéanfaí freastal ar shruth na meánscolaíochta agus na hollscolaíochta, 

ii) ionas go mbeadh freastal ionadaíoch á dhéanamh ar phobal na sprioctheanga mar 

dhara teanga, 

iii) ionas go mbeadh na rannpháirtithe ilghnéitheach ó thaobh cúlra teanga de.  

 

I gcás aicme C agus D, tuigeadh go mbeadh cuspóirí éagsúla ag rannpháirtithe na n-aicmí 

seo agus go mbeadh athróga tábhachtacha bainteach leo ar nós féiníomhá agus cúrsaí 

aoise cur i gcás, a chuirfeadh leis an taighde. Léireodh aicme D cúrsaí inspreagtha mar go 

mbeadh féinrogha i gceist leis an té a ghlacfadh páirt sa chuid seo den taighde.  

3. Bhí líon na scoileanna/rannpháirtithe agus na suímh taighde le sainiú don taighde 

ach soiléiríodh go mbeadh scoil/ollscoil/coláiste oideachais ó gach aicme 

páirteach ann.  

4. Tugadh aird ar pholasaí eitice agus féachadh chuige go bpléifí cúrsaí eitice na 

scoileanna éagsúla le príomhoidí na scoileanna sin agus go gcuirfí ábhair 

oiriúnacha ar fáil (Féach 4.5.1 thíos agus Féach Aguisín 5 agus 6).  

5. Féachadh chuige chomh maith go gcuirfí cur chuige taighde le chéile, go ndéanfaí 

teagmháil le scoileanna/ollscoileanna/coláistí oiliúna ó na haicmí éagsúla, tré 

mheán litreach/ríomhphoist ar dtús agus ar an bhfón mar dhara hiarracht 

teagmhála agus go socrófaí dátaí agus sceideal leis an scoileanna (Féach Aguisín 

5). 

Mar chéad chéim, tugadh cuireadh d’aon scoil déag ar an dara leibhéal, ina raibh coláiste 

samhraidh amháin san áireamh ann, páirt a ghlacadh sa taighde ar thréithe dea-

fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Bhí ceithre scoil Bhéarla cathrach, dhá scoil Bhéarla tuaithe, 

dhá scoil Gaeilge cathrach, scoil Gaeilge tuaithe, scoil chónaithe Gaeltachta agus coláiste 

samhraidh ar liosta na scoileanna. Ghlac seacht scoil leis an gcuireadh ina raibh scoil 

Bhéarla cathrach, dhá scoil Gaeilge cathrach, scoil Bhéarla tuaithe, Scoil Gaeilge Tuaithe, 
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Scoil Gaeltachta agus coláiste samhraidh san áireamh. 

Chloígh an taighdeoir le dea-chleachtas modheolaíochta agus beartaíodh ar thaighde 

píolótach a chur ar siúl sara ndéanfaí an obair ghoirt. Tuigeadh go dtabharfadh taighde 

píolótach deis don taighdeoir tionscadail an modh oibre a mheas agus leasaithe a 

dhéanamh don mhodh dá mbeadh gá leis.  

4.5 An Taighde Píolótach 

Cinneadh an taighde píolótach a reáchtáil i gceann de scoileanna Gaeilge na cathrach, 

toisc dhá  Scoil Gaeilge Cathrach a raibh glactha acu le cuireadh a bheith páirteach sa 

taighde. Cuireadh i gcrích go sásúil é i mí Aibreáin 2010. Líon 20 dalta, cailíní ar fad 

bliain a cúig, amach an ceistneoir agus ghlac triúr daltaí páirt sa ghrúpa fócais ina dhiaidh, 

triúr a áiríodh mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha Gaeilge. 

Fiosraíodh ar dtús faoi chúrsaí eitice na scoile agus cloíodh go beacht leo ina dhiaidh sin 

de réir moltaí na litríochta (Cohen et al. 2000: Dӧrnyei 2007; Miller et al. 2012; 

Silverman 2011). Faoi mar a thugann Dӧrnyei (2007: 63) rabhadh, baineann cúrsaí eitice 

níos mó leis an taighde cáilíochtúil toisc go ndéantar iniúchadh sa chur chuige ar 

thuairimí agus taithí phearsanta an fháisnéiseora. Bhí sé níos leochailí arís sa chás seo mar 

go raibh toiliú feasach (informed consent) de dhíth i measc daltaí an dara leibhéil (Cohen 

et al. 2000: 50). Bhí sé i gceist ag na scoileanna go gcuirfí na daltaí agus a dtuismitheoirí 

ar an eolas faoi cad go díreach a bhí i gceist leis an taighde agus go lórgódh na daltaí cead 

a dtuismitheoirí a bheith páirteach ann. Cuireadh foirm cheada dhátheangaigh amach 

chuig tuismitheoirí / caomhnóirí na ndaltaí a bhí páirteach sa taighde chun cead a lorg 

agus iarradh ar na daltaí an bhileog cheada sínithe a chur ar fáil don mhúinteoir / 

taighdeoir. Míníodh an taighde i mbeagán focal ar an bhfoirm agus deimhníodh ann go 

ndéanfaí cosaint ar aitheantas an dalta agus na scoile. (Féach Aguisín 6). Bhí na 

céimeanna seo bunaithe ar atá molta maidir le cúrsaí eitice i litríocht na modheolaíochta a 

dhéanann cosaint ar chearta agus ar phríobháideachas an fhaisnéiseora.  

Cuireann Cohen et al. (2000: 53) constaicí praiticiúla in iúl, cur i gcás nach bhfuil cead 

isteach i scoileanna de cheart ag taighdeoirí agus tugann siad moltaí maidir leis na 

céimeanna eitice gur cheart don taighdeoir a chur i gcrích chun cead a fháil taighde a 

dhéanamh i scoil ar bith. Is iad na céimeanna sin ná; teagmháil a dhéanamh go luath, litir 
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fhoirmiúil a scríobh chuig an bpríomhoide scoile, míniú a sholáthar ar an taighde, cosaint 

na ndaltaí a chinntiú agus aon bhuntáistí a bheadh ann do na daltaí nó don scoil a 

shoiléiriú.  Molann Berg (2001: 39) gur cheart cúrsaí eitice a leagan amach san 

ullmhúchán taighde agus gur cheart rannpháirtithe a chur ar an eolas faoin a bhfuil i gceist 

leis an taighde. Is fearr a mhaíonn sé, má bhíonn rannpháirtithe toilteanach agus sásta 

páirt a ghlacadh sa taighde. Tugann sé rabhadh a bheith cúramach nuair a bhíonn an 

taighdeoir ag plé le mic léinn dá c(h)uid féin agus a chinntiú nach mbraitheann na 

faisnéiseoirí faoi bhrú a bheith páirteach ann. Chomh maith leis sin, soiléiríonn sé go 

mbíonn deacracht le hainmneacha agus sonraí pearsanta a choimeád faoi rún ach go 

háirithe sa taighde cáilíochtúil agus gur cheart cúram a chur i bhfeidhm chuige seo. Táthar 

sásta go ndearnadh moltaí a rinneadh sa litríocht i gcás cúrsaí eitice a shásamh sa taighde.  

Faoi mar a luadh thuas, tugadh rogha do na faisnéiseoirí ceistneoir Béarla nó Gaeilge a 

líonadh isteach agus ní nach ionadh i scoil lán-Ghaeilge, roghnaigh gach duine acu an 

leagan Gaeilge le cabhair ón leagan Béarla, nós atá cleachtaithe acu i gcás cúrsaí 

scrúdaithe. Thóg sé idir 10 agus 20 noiméad orthu an ceistneoir a líonadh isteach.  

Cuireadh athruithe i bhfeidhm ar an gceistneoir tar éis an taighde phíolótaigh ach go 

háirithe ó thaobh fhoclaíocht an Bhéarla de; bhí deacracht ag na faisnéiseoirí leis an 

leibhéal cumais: proficient – independent – basic (cumasach-neamhspleách-bunúsach). 

Soiléiríodh sa taighde píolótach go raibh gá len é seo a shimpliú ó thaobh foclaíochta de. 

Athraíodh ina dhiaidh sin é ar scála: Excellent – very good – good – fair – basic, (Ar 

fheabhas – an-mhaith – maith – sásúil – bunúsach) agus cuireadh sainmhínithe de réir an 

CEFR (Comhairle na hEorpa) ar fáil (Féach Aguisín 4).  

Rinneadh forbairt sa ghrúpa fócais ar cheisteanna an cheistneora agus i measc na 

gceisteanna is mó a cuireadh, bhí na ceisteanna seo a leanas mar chuid den taighde 

píolótach: 

 An ndéarfá go bhfuil tú go maith ag foghlaim teangacha? Cén fáth? 

 An féidir leat forbairt a dhéanamh ar an bhfáth go bhfuil leibhéal maith / olc 

teanga agat? 

 Cén fáth go ndéarfá go bhfuil / nach bhfuil bua agat i leith fhoghlaim teanga? 

 Conas mar a bhraitheann tú nuair a cheartaíonn duine tú? An bhfeiceann tú feidhm 

le ceartúcháin? 

 An féidir leat insint dom faoi na teicnící a úsáideann tú nuair a thagann tú ar focail 
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nua? 

 An bhfuil an cur chuige céanna agat i leith teangacha eile a fhoghlaim, an 

Fhraincis, an Ghearmáinis mar shampla? 

 Cad a thugann spreagadh duit? 

Cé nach ndearnadh anailís chríochnúil ar an taighde píolótach faoi mar a rinneadh leis an 

obair ghoirt, tháinig roinnt torthaí taighde chun cinn sa taighde píolótach a thug léargas ar 

an hipitéis an taighde agus ar an obair ghoirt. Ar na torthaí ba mhó a soiléiríodh ann bhí 

na cinn seo a leanas: 

 Tionchar tuismitheora – teangacha ag na tuismitheoirí agus fonn orthu go mbeidh 

teangacha ag na páistí, spreagadh cultúrtha ó na tuismitheoirí - béim ar chúrsaí 

cultúrtha sa bhaile 

 Léiríonn na faisnéiseoirí bród go bhfuil cumas acu sa Ghaeilge ach é seo ag teacht 

le hadmháil go bhfuil am, iarracht agus fuinneamh caite acu len í a shealbhú  

 Cuireann na foghlaimeoirí fáilte roimh cheartúcháin ar mhaithe le foghlaim 

éifeachtach a dhéanamh 

 Tá na foghlaimeoirí tiomanta do scrúduithe, do cháilíochtaí agus do ghairmeacha 

– `sé sin go bhfuil inspreagadh uirliseach i gceist   

Níl anseo ach léargas ar na pointí ba mhó a tháinig chun cinn le linn an taighde 

phíolótaigh. Pléifear thíos conas mar a rinneadh anailís ar thorthaí na hoibre goirt chun 

torthaí taighde a bhaint amach go críochnúil agus go hiontaofa.  

4.6 An Obair Ghoirt 

Socraíodh cloí leis an gcur chuige céanna don obair ghoirt tar éis an taighde píolótach a 

chur i gcrích go sásúil. Chuathas i muinín na múinteoirí agus na bpríomhoidí arís don 

roghnú agus glacadh le líon beag ón rang don ghrúpa fócais agus tugadh rogha do na 

foghlaimeoirí idir cheistneoir Gaeilge agus Béarla. Tugadh faoi deara gurb é an leagan 

Gaeilge a roghnaíodh i ngach mór gach aon chás. Rinneadh cinneadh go ndéanfaí taifead 

agus trascríbhneoireacht ar na grúpaí fócais.  

Tabharfar léargas anois ar líon na bhfaisnéiseoirí idir fhireann agus bhaineann a bhí 

rannpháirteach san obair ghoirt le linn na bliana acadúla 2010/11: 
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Aicme Scoile Líon 

na bhFaisnéiseoirí 

Inscne Grúpa Fócais 

Scoil Bhéarla  

Cathrach  

14 Baineannaigh 4 

Scoil Bhéarla 

Tuaithe 

23 Meascaithe 

 

4  

Beirt bhaineannach 

agus beirt 

fhireannach 

Scoil Gaeilge 

Cathrach 

32 Meascaithe 4  

Beirt bhaineannach 

agus beirt 

fhireannach 

Scoil Gaeilge 

Tuaithe 

11 Meascaithe 5  

Beirt bhaineannach 

agus triúr 

fireannach 

Scoil Gaeltachta 

 

29 Baineannaigh 8 

Coláiste 

Samhraidh 

6 Meascaithe 6 

Ceathrar 

baineannach agus 

beirt fhireannach 

Tábla 4.1 Líon na bhFaisnéiseoirí de réir Inscne sna hAicmí Éagsúla Dara Leibhéal 

Sa dara cuid den obair ghoirt a dhíríonn ar an tríú leibhéal agus ar fhoghlaimeoirí fásta, 

tugadh cuireadh do shainghrúpaí éagsúla in institiúidí éagsúla tríú leibhéal a bheith 

páirteach sa taighde. Arís, deimhníodh go gcoiméadfaí sonraí na n-institiúidí agus na 

bhfaisnéiseoirí faoi rún agus nach bhfoilseofaí aon eolas ina leith. Cuireadh ríomhphost 

amach chuig na rannpháirtithe ag déanamh cur síos ar an taighde agus tugadh spleáchadh 

dóibh arís i bhfoirm labhartha roimh an ngrúpa fócais. Arís, is tríd na léachtóirí agus 

teagascóirí sna hinstitiúidí éagsúla a roghnaíodh na rannpháirtithe bunaithe ar thaithí a 

bheith ag plé leo, cur chuige foghlama, feidhmíocht sa rang agus i gcás scrúdaithe, a 

gcuid gníomhaíochta srl. Tugadh cuireadh do sé shainghrúpa in institiúidí éagsúla ar fud 

na tíre agus ghlac trí shainghúpa leis an gcuireadh agus páirt sa taighde.  
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Sainghrúpa Líon  

na bhFaisnéiseoirí 

Inscne 

Ábhar múinteoirí 

sa tríú bliain den 

chéim 

5  Triúr baineannach 

agus beirt 

fhireannach 

Foghlaimeoirí 

fásta a bhain 

dioplóma amach 

sa Ghaeilge 

4 Baineannach 

amháin agus triúr 

fireannach 

Ionadaí ainmnithe 

ollscoile a fuair 

oiliúint sa teanga 

mar chuid d’Acht 

na dTeangacha 

Oifigiúla 2003  

2 Baineannach 

amháin agus 

fireannach amháin 

Tábla 4.2 Líon an bhFaisnéiseoirí de réir Inscne ar an Tríu Leibhéal 

I gcás cuid a trí de struchtúr an taighde, chuathas i muinín comhghleacaithe agus 

comhscoláirí in institiúidí dara agus tríú leibhéal éagsúla ar fud na tíre chun páirt a 

ghlacadh sa taighde. Cuireadh seoladh an tsuímh idirlín agus an nasc chuig Survey 

Monkey ar fáil ionas go mbeidís in ann logáil isteach agus an suirbhé a líonadh amach ina 

gcuid ama féin. Bhíothas ag súil leis go bhféadfadh le hoideachasóirí an suirbhé a úsáid 

mar cheacht feasachta sa rang teanga chomh maith. Líonadh isteach 82 ceistneoir mar 

chuid de chéim a trí den taighde ina raibh 43 de na ceistneoirí sin inghlactha don staidéar, 

toisc an chuid eile a bheith líonta isteach ag cainteoirí T1 na Gaeilge agus an taighde seo a 

bheith dírithe ar fhoghlaimeoirí T2 na Gaeilge.  

4.7 Plé ar na Cás-Staidéir 

Mar atá pléite cheana féin, cé go bhfuil taighde aitheanta Naiman et al. (1978) á úsáid mar 

mhúnla don taighde ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, tugtar suntas do na 

lochtanna a aithnítear leis an taighde i measc na n-údar féin. Tugadh aitheantas don 

fhadhb a bhaineann le béaltuairisciú go hiardhearcach agus tástáil a dhéanamh ar úsáid 

straitéisí foghlama le linn foghlama. Moladh sa taighde go n-iarrfaí ar na faisnéiseoirí i 
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gcás taighde den chinéal seo, tasc a dhéanamh agus go ndéanfadh an taighdeoir 

breathnóireacht agus anailís ar an tasc sin agus ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid 

ag an bhfaisnéiseoir le linn an taisc.  

Faoi mar a pléadh thuas, rinneadh leasuithe ar chur chuige Naiman et al. sa chur chuige a 

cuireadh i bhfeidhm sa staidéar do na cás-staidéir. Leanadh na moltaí maidir le cás-

staidéir a bhí ag teacht chun cinn sa litríocht (Ericsson agus Simon 1984; Yin 1994: 

Gerring 2002; Lavadenz 2003; Cassell agus Symon 2004; Lucas agus Ball 2005) chun 

plean struchtúrtha a chur le chéile. Mar mheabhrú, `séard a bhí le déanamh ag na cás-

staidéir ná:  

i) cuntas dialainne thar thréimhse 6 seachtaine a choiméad a bheadh dírithe ar an 

bhfeasacht teanga agus foghlama,  

ii) agallamh aonair bunaithe ar an gcuntas dialainne, ar an gceistneoir agus ar an 

ngrúpa fócais ó chéim a dó den taighde agus  

iii) trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe ar deireadh. Léireofar iad seo anois 

le samplaí dílse ón taighde:   

Samplaí de Cheisteanna sna Dialanna 

 Cad iad na buanna agus na laigí atá agat mar fhoghlaimeoir teanga? 

 Conas a fhoghlaimíonn tú focail nua? Conas a thagann tú ar bhrí fhocail nach 

dtuigeann tú? 

 Cad iad na hiarrachtaí atá á ndéanamh agat an Ghaeilge a labhairt / a scríobh níos 

cruinne agus níos fearr? 

 Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid agat mar fhoghlaimeoir teanga, 

laistigh agus lasmuigh den seomra ranga? (Úsáid ceisneoir SILL Oxford: 1990 

mar chabhair) 

 Conas mar a fhoghlaimíonn tú gramadach na Gaeilge?  

 Cad iad na straitéisí foghlama atá agat i gcomhair cruinnis?  

 Conas mar a dhéanann tú féinmheasúnú ort féin mar fhoghlaimeoir? 

 Cén saghas plean pearsanta fadtéarmach atá leagtha amach agat chun barr feabhais 

a chur ar do chuid scileanna teanga? 
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Samplaí de Cheisteanna sna hAgallaimh 

 An féidir leat insint dom faoi do chúlra oideachais agus do chuid teagmhála leis an 

nGaeilge mar theanga/ábhar acadúil agus mar theanga lasmuigh den seomra 

ranga? 

 Inis dom faoi do chuid taithí ar fhoghlaim teangacha. Dá mhéid eolais agus is 

féidir. 

 Inis dom faoi do chuid taithí leis an teanga agus na heachtraí is mó a chuir leis an 

taithí nó a bhain ón taithí / a chuir nó nár chuir le rath sa teanga.  

 An ndéanann tú monatóireacht / féinmheasúnú ar do chuid dul chun cinn sa 

Ghaeilge? Inis dom faoi.  

 An féidir leat insint dom faoi na straitéisí foghlama eile a bhíonn in úsáid agat? 

 Cathain ar tharla an buaicphointe foghlama duit? Cathain a bhí a fhios agat go 

raibh an teanga á sealbhú agat? 

 Cén seasamh atá agat i bpobal na teanga? 

 Cad iad na príomhchúiseanna dar leat, le do rath foghlama sa Ghaeilge? 

Socraíodh go mbeadh trí chuid i gceist leis an triail smaoineamh os ard tascbhunaithe: 

1. (a) Go gcuirfí na foghlaimeoirí i mbun machnaimh ar chomhréir na teanga ar dtús 

tré phíosa téacs a thabhairt dóibh le hoibriú amach agus iad ag smaoineamh os ard 

an t-am ar fad ionas go ndéanfaí a gcuid straitéisí ginchumais a mheas: 

            V mé 3na kle le 7n (Bhí mé trí na chéile le seachtain) 

            Ach v 2 ann an8 a # (Ach bhí tú ann anocht a thaisce) 

            7 6 2 mo réalt gan l8 (Agus sé tú mo réalt gan locht) 

 

(b) Go n-iarrfaí orthu mír foclóra le focail Bhéarla agus focail Ghaeilge a        

mheaitseáil lena chéile nó focail Ghaeilge a mheaitseáil le focail Ghaeilge eile ar 

chomhchiall leo. Arís, bheidís ag smaoineamh os ard faoi bhrí na bhfocal chun 

ciall a bhaint astu an t-am ar fad. (Féach Aguisín 7)  

 

2. Cinneadh ansin go roghnófaí píosa dúshlánach léitheoireachta oiriúnach do 

leibhéal na rannpháirtithe agus go mbeadh orthu é a léamh faoi mar a dhéanfaidís 

de ghnáth. Rognaíodh sliocht léitheoireachta ón siollabas nua dara bliain ollscoile 
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www.teagascnagaeilge.ie (Féach Aguisín 7) bunaithe ar fhoghlaim na Fraincise. 

Measadh go raibh an t-alt seo ábhartha ó thaobh teanga agus ábhair de; bhí stór 

saibhir focal ann, bhí scéal á insint faoi fhoghlaim teangacha agus bhí samplaí den 

ilteangachas le fáil ann. Is ón bpíosa seo a tógadh na focail ó 1(b) a bhí le 

meaitseáil ag na foghlaimeoirí.  

 

3. An plean a leagadh amach ná go n-iarrfaí ar na rannpháirtithe achoimre a 

dhéanamh ar an bpíosa léitheoireachta agus go gcuirfí ceisteanna orthu ar nós;  

i) cad iad na rudaí nár thuig tú go rómhaith agus conas ar tháinig tú ar an 

tuiscint tú féin? 

ii) cad a dhéanfá de ghnáth agus píosa mar seo á léamh agat den chéad uair? 

iii) cad iad na rudaí a thugann tú faoi deara sa phíosa sin?  

 

Socraíodh faoi mar atá molta sa litríocht go dtabharfaí cead do na rannpháirtithe 

an smaoineamh os ard a dhéanamh as Gaeilge nó as Béarla, pé teanga a tháinig go 

nádúrtha chucu agus iad i mbun oibre, go ndéanfaí taifead agus 

trascríbhneoireacht ar gach cuid den chás-staidéir agus arís go gcinnteofaí 

príobháideachas agus rúndacht.  

 

Beartaíodh go mbeadh ceisteanna gramadaí le déanamh ag na rannpháirtithe tar 

éis na míre léitheoireachta agus go mbeadh an ghramadach bunaithe ar an mír 

léitheoireachta. Arís, d’iarrfaí ar na rannpháirtithe smaoineamh os ard a dhéanamh 

ar an ngramadach chun teacht ar fhreagra na ceiste nó ar an leagan ceart. Is ar an 

mbealach seo a d’fheicfí straitéisí foghlama ag teacht chun cinn go soiléir ó 

thaobh gramadach a dhíchódú.  

 

4.8 Plé ar na hIonstraimí Taighde 

Chruthaigh na hionstraimí taighde a bheith úsáideach agus rathúil don mhodheolaíocht 

taighde don mhórchuid, cé gur aithníodh fadhbanna beaga leo i rith na hoibre ghoirt agus 

na hanailíse. 

Pléadh ag tús na caibidle cur chuige struchtúrtha an cheistneora agus leathstruchtúrtha na 

ngrúpaí fócais a cuireadh i bhfeidhm don taighde. Soiléiríodh don taighdeoir le linn bailiú 

http://www.teagascnagaeilge.ie/
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faisnéise go cáilíochtúil sna grúpaí fócais agus sna hagallaimh, go raibh an baol ann go 

rachadh na faisnéiseoirí ar strae agus iad ag déanamh plé ar fhoghlaim na Gaeilge. Ar an 

dara leibhéal, is minic a bhí gá le soiléiriú nó céim siar a thógáil nuair is ar chúrsaí 

scrúdaithe amháin a bhí na foghlaimeoirí meanscolaíochta ag caint nó ag tagairt dó. Toisc 

gurb iad na scrúduithe an chloch is mó ar a bpaidrín ag dalta meánscolaíochta na tíre agus 

an nós seo fréamhaithe iontu sa chóras, bhí an taighde ag súil lena leithéid d’fhadhb sa 

tuairisciú go pointe áirithe. Rinneadh gach iarracht, áfach, smacht a choimeád ar an 

bhfadhb seo fad is a bhí an obair ghoirt ar siúl.  

Fadhb eile a aithníodh ag an dara leibhéal ná freagraí inmhianaithe réamhchleachtaithe a 

chur ar fáil. Is mó freagraí a cuireadh ar fáil sna grúpaí fócais ina raibh rian na 

béaltrialach le sonrú orthu. Bhí sé mar phráinn go n-aithneodh an taighdeoir na tréithe seo 

agus go gcuirfí san áireamh é san anailís. Ní ar an dara leibhéal amháin a cuireadh 

freagraí inmhianaithe ar fáil ach ar an tríú leibhéal chomh maith, bhí an baol ann go 

gcuirfeadh faisnéiseoirí freagraí ar fáil a cheap siad go raibh an taighdeoir ag súil leo. Arís 

rinneadh cúram de seo i mbun scagadh ar an bhfaisnéis. 

Tá an taighdeoir in amhras faoi roinnt pointí a bhaineann leis an mbailiú faisnéise a bhí 

mar chuid den taighde. I gcás faisnéise a cuireadh i láthair go hiardhearcach, an féidir linn 

brath ar chuimhne an fhaisnéiseora a bheith iomlán iontaofa? Ní mór dúinn glacadh leis 

an eolas faoi chúlra an fhoghlaimeora agus taithí foghlama teanga ach go háirithe go 

cúramach, óir is tré dhearcadh an fhoghlaimeora féin a thagann an t-eolas anuas chugainn. 

Aithníonn an taighde na trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe (TAPanna) a bheith 

an-úsáideach agus iontaofa toisc go ndéantar tuairisciú ar na straitéisí foghlama agus cur 

chuige foghlama a tharraingíonn foghlaimeoirí chucu féin le linn an taisc. É sin ráite, ní 

bhíonn aon ionstraim gan locht agus níl an taighde iomlán cinnte go ndíreodh an 

faisnéiseoir ar thasc os comhair taighdeora ar an mbealach céanna is a dhéanfadh sé dá 

mbeadh sé ina aonar. Eascraíonn an moladh ón taighde mar sin, go mbeadh dáimhiúlacht 

mhaith idir an faisnéiseoir chás-staidéir agus an taighdeoir ionas go mbeidh an 

faisnéiseoir compordach a bheith i mbun oibre os comhair an taighdeora agus sásta taithí 

a roinnt leis / léi.  

Maidir leis an réimse teanga a cuireadh ar fáil ag faisnéiseoirí mar atá le feiscint sa 

trascríbhneoireacht é, d’fheicfí nach raibh na foghlaimeoirí ‘maithe’ a roghnaíodh don 

taighde iomlán cruinn nó líofa sa chaint tuairiscithe. B’fhéidir go gcruthódh sé seo 
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coimhlint idir ábhar an taighde agus sonraí an taighde sa chás go mbeadh an léitheoir ag 

súil le teanga fhoirfe ó fhaisnéiseoirí an taighde. Mar sin, tá sé ríthábhachtach a chur ina 

luí ar an léitheoir nach raibh an taighde riamh ag lorg faisnéiseoirí an-oillte nó an-léannta 

ar fad ach an gnáthmhac léinn atá ar bhóthar na sealbhaithe teanga. Mar sin, bhéifí ag súil 

leis go mbeadh earráidí teanga agus bearnaí na hidirtheanga le sonrú ar chaint na 

bhfaisnéiseoirí.  

Cé go n-athnaíonn an taighde lochtanna agus bearnaí áirithe leis na hionstraimí a 

úsáideadh don taighde, aithnítear, mar sin féin, go raibh fiúntas le fáil iontu agus gur 

maith ann iad mar huirlis thaighde. Molann an taighde comhtháthú na n-ionstraimí do 

mhórstaidéar den chinéal seo, ach go háirithe staidéar a dhíríonn ar an-chuid athróg 

éagsúil. Cinntíonn éagsúlacht sa mhodheolaíocht iontaofacht na dtorthaí sa chaoi is go 

ndéantar tástáil ar na gnéithe céanna ar bhealaí éagsúla. Chomh maith leis sin, cuireann 

ionstraimí áirithe níos mó eolais agus saibhris ar fáil sna sonraí eolais. Toisc gnéithe den 

chur chuige cainníochtúil agus cáilíochtúil a bheith sa mhórstaidéar seo ar fhoghlaim na 

Gaeilge, bhí sé mar chéadphráinn uirlisí éagsúla (triantánú) a úsáid don taighde leis an dá 

rud a mheas.  

4.9 Conclúid 

Ag tús na caibidle seo ar an modheolaíocht taighde rinneadh na mórcheisteanna agus na 

cuspóirí taighde a mheabhrú don léitheoir arís le tuiscint a athmhúscailt ar cad é atá le 

freagairt sa bhailiú eolais. Tugadh spleáchadh ar cad air a ndéanfadh an taighde tuairisciú, 

`sé sin cad is fiú an t-eolas a bhailiú agus cad nó cé air a ndéanfadh sé freastal. Díríodh 

ansin ar conas mar a dhéanfaí freastal ar an eolas sin a bhailiú. Tosaíodh le cúlra a 

thabhairt ar dhearadh na modheolaíochta agus rinneadh cur síos cuimsitheach ar an 

gceistneoir taighde; cúlra, bunús agus teoiric. Pléadh roghnú na rannpháirithe agus na 

rólanna a bhí acu ag gach céim den taighde. Rinneadh plé ar an modh oibre a chuimsigh 

an taighde píolótach, an obair ghoirt a thit amach ag an dara agus an tríú leibhéal agus na 

cás-staidéir. Léiríodh an modh oibre ag gach céim le samplaí chun cur le tuiscint an 

léitheora agus le treisiú leis an gcaibidil. Ag deireadh na caibidle, caitheadh súil siar ar na 

hionstraimí a úsáideadh don taighde agus pléadh na fiúntais agus na lochtanna a fuarthas 

orthu a bheadh úsáideach don té a bheadh ag tabhairt faoin gcinéal seo taighde amach 

anseo.  
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Caibidil 5: Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge 

ar an Dara Leibhéal: Anailís ar na Sonraí Taighde 

5.1 Réamhrá  

Sa chaibidil seo, féachfar ar an taighde a rinneadh ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge sa 

chóras méanscolaíochta, i scoileanna ionadaíocha na tíre. Míneofar ar dtús modh na 

hanailíse, conas a rinneadh anailís ar na sonraí a bailíodh sa taighde. Déanfar plé ar liosta 

na n-athróg a scrúdaíodh mar aon le cúis roghnaithe na n-athróg sin. Tabharfar léargas ar 

na mórthéamaí a tháinig chun cinn sa taighde ar an dara leibhéal agus a dhéanfar plé orthu 

sa chaibidil.  

Déanfar plé téamúil sa chaibidil, ar dtús báire de réir na minicíochta agus ansin de réir na 

gcomhghaolta a áiríodh mar thorthaí suntasacha cainníochtúla sna ceistneoirí. Ansin 

tabharfar aghaidh ar na sonraí cáilíochtúla a tháinig chun cinn sna grúpaí fócais a 

thacaíonn, a threisíonn agus dár ndóigh a bhréagnaíonn na sonraí a cuireadh ar fáil ó na 

ceistneoirí. Pléifear an dá ghné den obair ghoirt in éineacht agus i gcomhthéacs lena 

chéile, leis an aidhm go gcuirfí a thuilleadh eolais agus breis solais ar thréithe 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge, ar fáil san anailís taighde. Pléifear ina dhiaidh 

sin, an fhianaise thábhachtach a tháinig chun cinn gan choinne le linn anailíse agus pointí 

ábhartha eile nach raibh an taighdeoir ag súil leo. Ag deireadh na caibidle, tabharfar 

breithiúnas ar an taighde agus ar an anailís a rinneadh ar an dara leibhéal ar an iomlán, 

maraon le conclúidí na hanailíse sin.  

An aidhm atá leis seo ar fad ná go dtabharfaidh sé freagra dúinn ar na ceisteanna taighde a 

chuireann an tráchtas seo roimhe;  

1. Cad iad tréithe dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge ó chúlraí éagsúla teanga agus 

oideachais? An bhfuil na tréithe seo ag teacht le tréithe atá aitheanta le fada 

leis an dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta i gcás fhoghlaim 

mórtheangacha domhanda? 

2. Cén bhaint atá ag cúrsaí inniúlachta le rath foghlama na Gaeilge? Cé chomh 

láidir is atá cumas sa teanga mar athróg i gcomparáid le hathróga eile ar nós 

cúrsaí inspreagtha agus meon?  

3. Cad é meon foghlaimeoirí éifeachtacha i leith na teanga? Cén dearcadh atá acu 

i leith botún? Cén seasamh atá ag an dea-fhoghlaimeoir i leith na teanga agus 
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foghlaim na teanga? 

4. Cad a fheidhmíonn mar inspreagadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge? Cé chomh láidir is atá an t-inspreagadh mar athróg i gcás fhoghlaim 

éifeachtach na Gaeilge?  

5. Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin fhoghlama? An mbaineann siad úsáid as cinéalacha 

éagsúla de straitéisí foghlama? An bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide? An 

gcuireann stíleanna foghlama éagsúla le rath foghlama na Gaeilge?  

6. Cén bhaint atá ag tréithe pearsantachta, tréithe mothúchánacha agus fonn 

cumarsáide leis an scéal?   

7. Cén impleacht atá ag cúrsaí aoise agus inscne ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  

 

Déanfar freastal ar na ceisteanna ar fad thuas i gcomhthéacs na méanscolaíochta sa 

chaibidil seo a leanas.  

 

5.2 Modh na hAnailíse 

Rinneadh anailís ar thorthaí taighde an staidéir ar an dara leibhéal ina trí chuid; sa chéad 

áit tugadh faoi anailís chainníochtúil ar thorthaí na gceistneoirí inar baineadh úsáid as an 

gcóras staitisticiúil SPSS le minicíochtaí agus comhghaolta na bhfreagraí ar an gceistneoir 

a thomhas. Rinneadh scagadh cáilíochtúil ar thorthaí/shonraí na gceistneoirí ina dhiaidh 

sin chun treochtaí a bhí ag teacht chun cinn iontu a aithint agus a thaifead. Thug an dá 

ghné seo den taighde ar na ceistneoirí léargas staitisticiúil agus cáilíochtúil ar thorthaí an 

taighde.  

Féachadh chuige mar chuid den tríú céim, go ndearnadh iniúchadh cáilíochtúil níos 

doimhne ar na grúpaí fócais a reachtáladh mar chuid den taighde ar fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge sa chóras méanscolaíochta in Éirinn. Scrúdaíodh an 

trascríbhneoireacht a rinneadh ar agallaimh ghrúpaí fócais a comhlíonadh san obair 

ghoirt, d’fhonn tacú le treochtaí a tháinig chun cinn sna ceistneoirí. Anuas air sin, chuir an 

trascríobh breis léargais ar fáil ar staitisticí a léiríodh sa taighde cainníochtúil SPSS.  
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 Figiúr 5.1 Céimeanna na hAnailíse  

Ní mór a chur san áireamh le linn anailíse, cé gur baineadh úsaid as múnla idirnáisiúnta 

don taighde, gur mhór idir teangacha móra domhanda ar nós an Bhéarla nó na Fraincise 

agus teanga mhionlaigh ar nós na Gaeilge, ar a bhfuil an taighde seo dírithe. Cuir i gcás 

mar shampla, ní bheadh na deiseanna céanna cumarsáide ag foghlaimeoir mionteanga a 

chuirfeadh srian leis an teagmháil a bheadh ag cainteoir nó úsáideoir leis an mionteanga 

sin lasmuigh den seomra ranga. Tá seans ann go mbeadh impleachtaí ag an teorainn 

theangeolaíoch seo i réimse an oideachais ar an sealbhú teanga a thitfeadh amach i 

limistéir na scoile amháin. I bhfocail eile, bheadh srian le deiseanna cumarsáide sa 

sprioctheanga lasmuigh den seomra ranga a d’fhágfadh go mbeadh an sealbhú teanga 

thíos leis. Cuir é seo i gcomparáid le foghlaimeoir atá tumtha sa teanga sa tsochaí ina 

mbeadh níos mó deiseanna cumarsáide ar fáil dó leis an sealbhú teanga a chur chun cinn. 

Bhí an taighde go mór ar an airdeall faoin mórghné theangeolaíoch seo agus mar sin 

tuigeadh go mbeadh gá leis an gceistneoir idirnáisiúnta a chur in oiriúint do chomhthéacs 

na Gaeilge mar mhionteanga.  

Bhí an taighdeoir in amhras faoi cheann de na ceisteanna hipitéise a bhí ag Naiman et al. 

faoi fhoghlaim teanga nua agus oiriúntacht na ceiste d’fhoghlaim na Gaeilge (Féach ceist 

31 thíos). Cé nach luann an cheist seo foghlaim mionteanga go sonrach ach foghlaim 

teangacha go ginearálta, tuigeadh go mbeadh an baol ann go gcaithfeadh foghlaimeoirí 

leis an gceist seo amhail is gur foghlaim mionteanga a bhí i gceist nó go mbeadh an 

freagra acu bunaithe ar thaithí foghlama na mionteanga ar scoil. Mar sin, bhí gá le bheith 

cúramach maidir le sonraí na ceiste toisc an idé-eolaíocht a bhaineann le foghlaim 

teangacha sa limistéir scoile in Éirinn agus taithí an fhoghlaimeora a bheith sáite sa chóras 

Anailís 
chainníochtúil 
na gceistneoirí  

Scagadh 
cáilíochtúil na 

gceistneoirí  

Iniúchadh 
cáilíochtúil níos 
doimhne ar na 
grúpaí fócais 
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oideachais. Mheabhraigh an pointe seo don taighdeoir go mbeadh géarghá le haird a 

thabhairt san anailís taighde, ar fhoghlaim na mionteanga i gcomparáid le foghlaim 

mórtheanga dhomhanda, ina mbeadh taithí ag an bhfoghlaimeoir ar fhoghlaim teangacha i 

dtimpeallacht níos leithne. Toisc nach bhfuil fáil chomh fairsing céanna ag an 

bhfoghlaimeoir teanga ar an nGaeilge sa tír seo ach i limistéirí áirithe den tír, rinneadh 

freastal ar an taithí sin ag foghlaimeoirí tré ‘dul chun na háite ina labhraítear an teanga’ a 

chur leis an gceist: 

31. Dá mbéifeá ag tabhairt faoi teanga nua a fhoghlaim, conas mar a rachfá i mbun 

foghlama i dtosach? 

Ranganna / cúrsa a dhéanamh 

Dul chun na tíre / na háite ina labhraítear an teanga sin 

Cúrsa a dhéanamh ar-líne 

Ranganna príobháideacha a dhéanamh 

Dul i dteagmháil le cainteoirí maithe / dúchais 

Meascán de na rudaí thuas 

Eile 

Tabhair cúis led’ fhreagra 

Faoi mar a pléadh faoi mhír 4.3.3, cuireadh dhá cheist eile leis an gceistneoir tar éis an 

píolótaithe len é a chur in oiriúint do mhionteanga na Gaeilge mar chéad agus mar dhara 

teanga agus chun freastal ar an taithí a bheadh ag foghlaimeoirí T2 na Gaeilge, dul chun 

na Gaeltachta chun an Ghaeilge a fhoghlaim.  

8. Ar tógadh le Gaeilge tú? 

9. Ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh riamh? 

 

Tá ceist 9 ach go háirithe an-tábhachtach don taighde, toisc go mbíonn an tréimhse seo 

cinniúnach don fhoghlaimeoir Gaeilge i sealbhú na teanga lasmuigh den scoil ach fós faoi 

thionchar an chórais oideachais. Toisc an teorainn a bhaineann le deiseanna teagmhála i 

leith na Gaeilge, tá sé de bhuntáiste ag an té a chaitheann tréimhse sa Ghaeltacht go 

gcuirtear deiseanna cainte ar fáil dó agus go gcuirtear lena chuid feasachta teanga chomh 

maith. Is é sin, go samhlaíonn sé úsáid leis an nGaeilge ann ar bhealaí taitneamhacha 
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neamhfhoirmiúla. Aithnítear sa taighde chomh maith nach ar mhaithe leis an nGaeilge a 

fhoghlaim nó a fheabhsú a théann foghlaimeoirí na Gaeilge go dtí an Ghaeltacht i gcónaí 

ach ar chúiseanna eile, cur i gcás saoire a chaitheamh le cairde. Seo é an tuiscint 

choitianta atá ann maidir le tréimhsí Gaeltachta ach cuireann an taighde roimhe imscrúdú 

a dhéanamh ar an gcomhghaolú a mhaireann idir rath foghlama na Gaeilge agus tréimhse 

a chaitheamh sa Ghaeltacht.  

Maidir le tástáil straitéisí foghlama tré bhéaltuairisciú, thug Naiman et al. roinnt samplaí 

de straitéisí chun cuidiú le faisnéiseoirí tógáil ar na samplaí sin. Bhí gá le leasú anseo i 

gcomhthéacs na Gaeilge arís toisc nach mbeadh cuid de na straitéisí oiriúnach mar 

shampla, writing to a pen-pal, by reading popular magazines, through contact with native 

speakers. Cé go bhfuil irisleabhar ar fáil as Gaeilge, ní hionann an teacht a bheadh ag an 

bhfoghlaimeoir Gaeilge ar fhoinsí mór-ráchairte agus ábhar dílis is a bheadh ag an té ag 

foghlaim mórtheanga. Chruthódh sé dúshlán don fhoghlaimeoir Gaeilge i limistéir áirithe 

sa tír teacht ar chainteoir dúchais chomh maith mar ní hionann é agus dul isteach i gcaifé 

san Fhrainc le cupán caife a ordú agus comhrá a bheith agat leis an bhfreastalaí. Bhí gá le 

hathscríobh ar mhaithe le huasdátú pé scéal é i gcásanna áirithe, cur i gcás teagmháil sna 

meáin shóisialta nó blag a scríobh in áit litir a scríobh chuig pen-pal
2
.   

Tugadh cúram faoi leith don mhórghné theangeolaíoch seo, ag gach céim den phróiseas 

ullmhúcháin, mar atá léirithe thuas. San obair ghoirt, is minic a bhí míthuiscint i measc na 

bhfaisnéiseoirí i leith fhoghlaim na Gaeilge agus foghlaim teangacha i gcoitinne agus go 

raibh ar an taighdeoir é seo a shoiléiriú dóibh. Cur i gcás, dá mbeadh plé ar bun maidir le 

foghlaim teangacha eile, bhí sé deacair ar na foghlaimeoirí uaireanta imeacht ó thaithí 

fhoghlaim na Gaeilge agus teangacha eile ar scoil. Ba léir go minic nár imigh a gcuid 

taithí lasmuigh de theorainn na scoile agus gur chruthaigh sé seo dúshlán dóibh sa phlé 

níos leithne ar fhoghlaim teangacha lasmuigh den seomra ranga. I gcásanna áirithe, 

shoiléirigh faisnéiseoirí áirithe go raibh tionchar ag foghlaim na Gaeilge ar fhoghlaim 

mhórtheanga T3/T4 agus go raibh an cur chuige céanna acu i leith fhoghlaim na 

mionteanga T2 agus mórtheanga T3/T4.  I bhfocail eile, toisc go bhfuil a gcuid taithí 

foghlama teanga bunaithe laistigh de theorainn na scoile, caitheann siad le foghlaim 

teangacha i gcoitinne sa tslí chéanna. Is dearcadh an-tábhachtach é seo i leith fhoghlaim 

teangacha i measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an dara leibhéal gur gá a chur san áireamh 

                                                             
2 Glactar leis gur litir chuig cara pinn a bhí i gceist ag Naiman et al. (1978) bunaithe ar an tréimhse a 

foilsíodh an taighde.  
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agus anailís taighde ar siúl ar na sonraí faisnéise. Pléifear na torthaí taighde i gcomhthéacs 

theanga mhionlaigh na Gaeilge sa chaibidil seo.  

Maidir le roghnú na n-athróg, cloíodh don mhórchuid leis na téamaí nó leis na hathróga is 

mó atá in úsáid sa taighde idirnáisiúnta ar an dea-fhoghlaimeoir teanga. Is iad na hathróga 

is mó a eascraíonn sa litríocht idirnáisiúnta ná; cúrsaí inspreagtha agus meoin, éirim, 

úsáid straitéisí foghlama, cur chuige foghlama, cúlra an fhoghlaimeora, tréithe 

pearsantachta agus mothúchánacha, cúrsaí aoise agus insce. Mar a pléadh i gcaibidil a dó, 

cuimsíonn staidéir ar an dea-fhoghlaimeoir teanga na hathróga seo ar fad. Is iomaí 

foilseachán a mhaireann áfach, ina dhírítear ar aon athróg amháin, cur i gcás, díríonn 

saothar Dӧrnyei (2012), Dӧrnyei agus Ushioda (eag.) (2009; 2001) ar chúrsaí inspreagtha 

fad is atá Oxford (1990; 2003) díríthe ar úsaid straitéisí foghlama san fhoghlaim teanga. 

Toisc gur mórstaidéar ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge é an staidéar ar a bhfuil 

an tráchtas seo bunaithe, beartaíodh ó thús an taighde go gcuimseodh an taighde liosta na 

n-athróg a scrúdaigh Rubin agus Naiman et al. ina gcuid staidéar; tréithe pearsantachta an 

fhoghlaimeora, cumas an fhoghlaimeora, na straitéisí foghlama a tharraingíonn an 

foghlaimeoir chuige féin, inspreagtha agus meon an fhoghlaimeora, stíl foghlama an 

fhoghlaimeora, aois agus cúlra an fhoghlaimeora. I ndiaidh scagadh a dhéanamh ar 

thaighde tráthúil Griffiths (2008) Lessons from Good Language Learners, cinneadh ar 

athróg bhreise atá ag tarraing airde phobail na teangeolaíocht fheidhmí faoi láthair, a chur 

leis an liosta, `sé sin cúrsaí inscne. Rinneadh cúram de na hathróga ar fad ar an gceistneoir 

taighde a fiosraíodh go cainníochtúil don chuid is mó, agus rinneadh leathnú ar an bplé ar 

na hathróga sna grúpaí fócais ach go háirithe na cinn seo a leanas a raibh an-bhéim orthu;  

 inspreagadh agus meon,  

 cur chuige foghlama,  

 straitéisí foghlama an fhoghlaimeora éifeachtaí,  

 tréithe pearsantachta agus mothúchánacha agus  

 cumas sa teanga.  

Chuidigh liosta na n-athróg a bhí beartaithe roimh ré bunaithe ar an litríocht idirnáisiúnta 

ar an dea-fhoghlaimeoir teanga go mór le hathróga a roghnú don taighde. Faoi mar a 

pléadh thuas agus atá léirithe i bhfigiúr 5.1, rinneadh scagadh i dtrí chéim sa mhodh 

anailíse; anailís chainníochtúil na gceistneoirí, scagadh cáilíochtúil na gceistneoirí chun 

treochtaí a aithint agus iniúchadh cáilíochtúil na ngrúpaí fócais. Chuir an córas seo le 



144 
 

cumas an taighdeora, na téamaí ba mhó a bhí ag teacht chun cinn sa taighde a aithint. Is ar 

na téamaí sin atá leagan amach na caibidle seo bunaithe, déanfar plé anseo téama ar 

théama ar na torthaí is suntasaí a tháinig chun cinn san anailís taighde. Is iad na téamaí a 

phléifear sa chaibidil seo, i gcomhthéacs an taighde ar an dara leibhéal ná;  

 meon i leith na Gaeilge,  

 mothúcháin dhiúltacha i leith fhoghlaim na Gaeilge,  

 úsáid straitéisí foghlama,  

 cumas teanga,  

 cur chuige an fhoghlaimeora,  

 meon agus úsáid straitéisí i leith ceartúchán,  

 cúrsaí inscne,  

 aicme scoile agus  

 cúrsaí inspreagtha.  

5.3 Na Faisnéiseoirí 

Is é an staidéar ar fhoghlaimeoirí sinsearacha na Gaeilge ar an dara leibhéal, bunchloch an 

taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Tá an líon is airde d’fhaisnéiseoirí an togra sa 

chohórt seo. Mar a fheictear sna staitisticí thíos (Tábla 5.2), titeann an bhéim is mó ar an 

réimse aoise 10-20 sa taighde, `sé sin déagóirí sna blianta sinsearacha meánscoile agus sa 

chéad bhliain agus sa dara bliain ollscoile.
3
  

Anuas air sin, is ar mhaithe le leanúnachas a cuireadh an struchtúr taighde i bhfeidhm, 

imeacht ón dara leibhéal ar aghaidh go dtí foghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal. 

Maireann an hipitéis gur rud é an dea-fhoghlaim a dtagann forbairt uirthi go céimiúlach sa 

chóras oideachais agus is mian leis an taighde an hipitéis sin a thástáil.  

 

 

 

 

                                                             
3
 Toisc go bhfuil an taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge urraithe ag an gComhairle um Oideachas 

Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), bhíothas ag súil leis ón tús go mbeadh béim láidir ar an 

aoisghrúpa seo ach go gcuirfí foghlaimeoirí fásta san áireamh chomh maith ar bhonn taighde cáilíochtúil 

den chuid is mó 
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 Minicíocht Faoin 

gCéad 

Aois 

10-20 140 82.8 

21-40 18 10.7 

41-60 8 4.7 

61+ 3 1.8 

Iomlán 169 100.0 

Tábla 5.1 Aois na bhFaisnéiseoirí Taighde 

Rinneadh gach iarracht sa taighde freastal ionadaíoch a dhéanamh ar phobal 

fhoghlaimeoirí na Gaeilge, idir iad siúd ar an dara agus ar an tríú leibhéal. Mar atá léirithe 

sa tábla thuas (5.2) is iad na haoisghrúpaí is mó a ghlac páirt sa taighde ná iad siúd idir 

10-20, `sé sin iad siúd atá sa chóras meánscolaíochta agus sna blianta luatha tríú leibhéal. 

Toic an taighde a bheith urraithe ag COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta 

agus Gaelscolaíochta) bhí sé ar intinn ag an taighde freastal ar an aoisghrúpa seo go 

príomha. É sin ráite, tugann an staidéar suntas do líon na bhfoghlaimeoirí fásta atá ag 

freastal ar an gcóras oideachais in Éirinn anois ná riamh. Mar sin, cuireadh san áireamh 

na foghlaimeoirí seo sa taighde ar mhaithe le freastal ar an bpobal foghlama i gcoitinne, 

cé nach bhfuil siad chomh líonmhar céanna leis na haoisghrúpaí eile sa taighde:  

 Minicíocht Faoin 

gCéad 

 

Meánscoil 117 69.2 

Ollscoil / Coláiste 49 29.0 

Iarchéim 3 1.8 

Iomlán 169 100.0 

Tábla 5.2 Oideachas na bhFaisnéiseoirí Taighde 

Bhíothas ag súil leis go bhfaighfí pictiúr ginearálta den dara leibhéal agus go ndéanfaí 

tomhas oibiachtúil ar an tríú leibhéal sa tslí is go gcuirfeadh an tomhas seo léargas nó 

pictiúir níos críochnúla ar fáil ar an bhforbairt teanga a thiteann amach agus an 

foghlaimeoir teanga ag imeacht ón dara ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. I bhfocail eile, 

de réir mar a tháinig forbairt ar an taighde ó thaobh an leibhéil oideachais de, díríodh go 

sonrach ar bhonn níos mine ar phointí saibhris a tháinig chun cinn i mbunchloch an 

taighde, amhail is go raibh cur chuige triantánach i gceist: 
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Figiúr 5.2 Cur Chuige Triantánach na Samplaí 

Figiúr 5.3 Iniúchadh de réir na Samplaí  

Tá sé mar aidhm ag an gcaibidil seo díriú ar bhunchloch an taighde, céim a haon thuas, 

`sé sin an taighde cainníochtúil agus cáilíochtúil a comhlíonadh ar an dara leibhéal mar 

chuid den mhórstaidéar ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Pléifear leis an 

staidéar mionsonrach ar an tríú leibhéal sa chéad chaibidil eile, ag tógáil ar an méid a 

léireofar sa chuid seo den tráchtas.  

Is iad na faisnéiseoirí a ghlac páirt i mbunchloch an taighde ná foghlaimeoirí na Gaeilge 

ar an dara leibhéal a áirítear mar dhea-fhoghlaimeoirí Gaeilge. Chuathas i muinín na 

 

3. Na  

Cás-Staidéir 

2. Taighde ar an Tríú 
Leibhéal 

1. Taighde ar an Dara 
Leibhéal 
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múinteoirí agus na bpríomhoidí scoile le teacht ar fhoghlaimeoirí oiriúnacha don taighde 

inar cuireadh critéir áirithe san áireamh sa phróiseas roghnaithe; foghlaimeoirí a bhfuil ag 

éirí go maith leo an Ghaeilge a shealbhú ar scoil, foghlaimeoirí a léiríonn fonn 

cumarsáide sa rang teanga, daoine le cúlraí éagsúla teanga, meascán de chailíní agus 

buachaillí. Roghnaíodh faisnéiseoirí do na grúpaí fócais bunaithe ar na critéir seo chomh 

maith leis na sonraí a chuir siad ar fáil sna ceistneoirí. Ghlac sé scoil ionadaíocha idir 

scoileanna Gaeilge cathrach agus tuaithe, scoileanna Béarla cathrach agus tuaithe, Scoil 

Gaeltachta agus coláiste samhraidh, páirt i mbunchloch an taighde ar an dara leibhéal, ina 

raibh 115 faisnéiseoir bainteach ann, 31 díobh a ghlac páirt sna grúpaí fócais.  

Tá sé ríthábhachtach rangú na bhfaisnéiseoirí a ghlac páirt i mbunchloch an taighde ar an 

dara leibhéal a mheabhrú ag an bpointe seo. Ba fhoghlaimeoirí Gaeilge sinsearacha iad na 

faisnéiseoirí ag déanamh staidéir ar an nGaeilge Ardteiste ardleibhéal. D’fhéadfaí a 

mhaíomh, mar sin, gur fhoghlaimeoirí ‘maithe’ Gaeilge iad na foghlaimeoirí sinsearacha 

ardleibhéal seo ar fad. Glactar leis gur gá cumas sa teanga a bheith ag an té atá ag gábháil 

don ardleibhéal ag leibhéal na hArdteiste. Ní spéis leis an taighde an cumas céimiúil seo 

áfach ach is spéis leis foghlaimeoirí a léiríonn gur éirigh leo an teanga a shealbhú go 

héifeachtach sa chóras oideachais. Aithníonn an staidéar seo go bhfuil a leithéid 

d’fhoghlaimeoirí ann. Roghnaíodh na foghlaimeoirí úd le páirt ghníomhach a ghlacadh sa 

taighde cainníochtúil agus cáilíochtúil agus glacadh leis an rang iomlán a líon isteach an 

ceistneoir amháin, mar mhórghrúpa sa taighde ar an dara leibhéal. Ní rabhthas ag súil leis 

go mbeadh difríochtaí ollmhóra idir an dá ghrúpa, an foghrúpa agus an mórghrúpa, óir tar 

éis an tsaoil, ba fhoghlaimeoirí Gaeilge ardleibhéal ar fad iad. Bhíothas ag súil leis áfach, 

go léireofaí a thuilleadh léargais, forbartha agus saibhris san  fhoghrúpa ar na sonraí a 

bailíodh sna ceistneoirí ag an dá ghrúpa agus ar na tréithe réamhaitheanta ar an 

bhfoghlaimeoir éifeachtach i réimse idirnáisiúnta na teangeolaíochta feidhmí. 

5.4 Torthaí Staitisticiúla an Cheistneora agus Torthaí Cáilíochtúla na 

nGrúpaí Fócais 

Déanfar plé sa chuid seo den chaibidil ar na torthaí cainníochtúla ba mhó a tháinig chun 

solais i sonraí na gceistneoirí taighde agus tacófar leis na figiúirí úd le treochtaí a léiríodh 

iontu i bhfoirm eolais bhreise cháilíochtúil. Is sna grúpaí fócais a rinneadh soiléiriú agus 

forbairt ar a raibh sonraithe sna ceistneoirí le linn an taighde. Sa chaibidil seo, cuirfear 

fianaise cháilíochtúil ar fáil ó thaifid na ngrúpaí fócais a thacaíonn nó fiú a bhreagnaíonn 
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sonraí staitisticiúla agus anailís treochtaí an cheistneora, nó atá léirithe sa taighde i gcás 

fhoghlaim teanga cheana dár ndóigh. Mar a tugadh míniú do thuas, socraíodh ar 

mhórthéamaí an taighde bunaithe ar a bhfuil ar fáil sa taighde idirnáisiúnta, ar struchtúr an 

cheistneora agus na ngrúpaí fócais agus ar na mórphointí a bhí ag eascairt ón 

trascríbhneoireacht. Tá struchtúr na caibidle seo leagtha amach de réir na mórthéamaí sin 

a aithníodh sa taighde agus pléifear iad de réir a chéile tríd síos. Léireofar táblaí 

staitisticiúla agus tagairtí ó chuntais na bhfoghlaimeoirí iad féin nuair is cuí, i 

gcomhthéacs na dtéamaí. 

5.4.1 Meon i leith na Gaeilge 

Scrúdaíodh meon na bhfoghlaimeoirí i leith an dátheangachais i measc na bhfaisnéiseoirí 

dara leibhéil ar fad sa chuid sin den cheistneoir ina raibh orthu tuairim a roghnú faoin 

ráiteas oscailte ‘Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt’. De réir na 

minicíochta, léirítear meon dearfach maidir leis an dátheangachas den chuid is mó sna 

réimsí tuairime ‘Aontaím amach is amach’ agus ‘Aontaím den chuid is mó’:  

“Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt” 

 Minicíocht Faoin 

gCéad 

Bailí 

Aontaím amach is amach 65 56.5 

Aontaím den chuid is mó 26 22.6 

Táim idir dhá chomhairle 16 13.9 

Easaontaím den chuid is mó 4 3.5 

Easaontaím amach is amach 4 3.5 

Iomlán 115 100.0 

Tábla 5.3 Meon i leith an Dátheangachais de réir na Minicíochta 

Níl aon rud sonrach sna staitisticí a thugann le fios go bhfuil meon níos dearfaí i leith an 

dátheangachais ag lucht na nGaelscoileanna ná mar atá ag lucht na scoileanna Béarla. Is é 

an toradh comparáideach céanna a léiríodh i gcás na samplaí, an grúpa taighde agus an 

grúpa striúrtha, `sé sin gur beag an difríocht más aon difríocht atá idir an dá ghrúpa ó 

thaobh meoin de. An ghné is tábhachtaí atá le tuairisciú maidir le meon i leith an 

dátheangachais sa dá ghrúpa agus i measc na n-aicmí scoile ar fad, ná go raibh meon 

dearfach le sonrú sna samplaí ar fad a ceistníodh. Tá an toradh seo ar aon dul lena bhfuil 

tuairiscithe ag taighde eile i ngort na Gaeilge ar mheon agus ar chúrsaí inspreagtha i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge (Murtagh 2003; Ó Cuinneagáin 2006; Ó Duibhir 2009a). Dá bhrí 

sin, bhí an taighde ag súil leis go mbeadh meon dearfach i leith an dátheagachais ag na 
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foghlaimeoirí ach go háirithe i gcás iad siúd a áirítear mar fhoghlaimeoirí maithe Gaeilge. 

Mar a léiríonn na torthaí taighde áfach, maireann meon sláintiúil dearfach i leith an 

dátheangachais i measc na bhfoghlaimeoirí ar fad a bhí bainteach leis an taighde, beag 

beann ar chumas teanga.   

Níl aon amhras faoi, ach oiread, ach go léiríonn na treochtaí thar na haicmí ionadaíocha 

scoile ar fad meon dearfach ní hamháin i leith an dátheangachais ach i leith an 

ilteangachais chomh maith. Seo thíos cuid de na ráitis ó na ceistneoirí is fearr a léiríonn 

an meon sin:  

1. “Is maith liom a bheith ag labhairt i dteangacha difriúla” 

2. “Bainim taitneamh as teangacha” 

3. “Tá sé deas a bheith in ann teangacha eile a fhoghlaim agus tú thar lear” 

4. “Is deis iontach é a bheith ilteangach” 

5. “Osclaíonn sé doraisí (doirse) i do shaol” 

6. “Is aoibhinn liom an dúshlán” (teangacha nua a fhoghlaim) 

7. “Ba mhaith liom a bheith ábalta caint i bhFraincis, Gaeilge agus Spáinnis go líofa” 

8. “Is aoibhinn liom an deis chun teanga nua a labhairt” 

Cé gur léir go bhfuil meon dearfach á léiriú maidir leis an dátheangachas agus leis an 

ilteangachas sna ráitis thuas, ní thugann siad léargais bhreise dúinn ar an meon dearfach 

atá léirithe iontu. Rinneadh tochailt níos doimhne ar an ábhar seo sna grúpaí fócais inar 

tugadh deis do na faisnéiseoirí a gcuid tuairimí maidir leis an dátheangachas agus deis 

teanga nua a fhoghlaim, a nochtadh don taighdeoir tionscadail. I gcásanna áirithe, cosúil 

leis an bplé thíos i measc fhoghlaimeoirí Gaelcholáiste, léiríodh feasacht láidir maidir leis 

an ilteangachas sa chuntas:  

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: Dá mbeadh an t-am agus an deis agat teanga eile a fhoghlaim, cén 

ráiteas is fearr chun cur síos ar an meon a bheadh agat: 

(1) B’fhuath liom é     

(2) Bheinn scanraithe roimpi    

(3) Bheinn ar nós cuma liom faoi   

(4) Bheinn ag súil go mór leis    

(5) Bheinn sceitimíneach faoi 

Faisnéiseoir A: Ah ceapaim bheinn ag súil go mór leis mar ah tar éis leabhar 

amháin, leabhar a dhéanamh i Béarla dúirt sé má bhfuil ach teanga amháin agat tá 

sé cosúil le súil amháin a bheith agat so. Ceapaim go bhfuil na teangacha, an méid 

is mó teangacha agat tá sé is fearr. 

Faisnéiseoir B: Dúirt mé bheinn ag súil go mór leis mar ceapaim tar éis teanga 
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amháin tá sé níos éasca teanga eile a foghlaim. Tá…foghlaim mise dhá teanga so 

tá like ceapaim go mbeidh sé níos éasca an tríú teanga a fhoghlaim freisin. 

Faisnéiseoir C: Bheinn ar nós cuma liom faoi mar tá taithí agam ó thaobh 

teangacha a fhoghlaim agus ceapaim go mbeidh mé (in ann) an taithí sin a chur in 

úsáid arís sa teanga nua agus é a fhoghlaim.  

Faisnéiseoir D: Bheinn sceitimíneach faoi mar is aoibhinn liom teangacha agus 

ceapaim gur é an ábhar is fearr liom agus ceapaim go mbeidh sé níos éasca 

teangacha a meascadh le chéile agus iad a labhairt agus ah beidh mé beagáinín 

mífhoighneach chomh maith mar teastaíonn uaim a bheith líofa tar éis seachtain!  

Taighdeoir: Go raibh maith agaibh. An dóigh libh go bhfuil sé tábhachtach dhá 

theanga a bheith agat?  

Faisnéiseoir A: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach mar is féidir leat níos mó 

postanna a fháil sa todhchaí like múinteoir agus ah ceapaim chun dul isteach san 

ollscoil tá an tríú teanga ag teastáil do chuid den na cúrsanna freisin. 

Faisnéiseoir B: Yeah ceapaim go bhfuil sé deis maith chun teangacha a bheith agat 

mar b’fhéidir má bíonn tú ag iarraidh postanna mar múinteoir nó thar lear tá sé go 

maith chun an teanga a bheith agat.  

Faisnéiseoir C: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach dhá theangacha a bheith agat 

mar tá an…is féidir leat cumarsáid a bheith agat le níos mó daoine má tá níos mó 

teangacha agat agus is féidir leat smaointí na daoine sin a chur i láthair do daoine 

eile agus braitheann tú níos cultúrtha chomh maith. 

Faisnéiseoir D: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach de bharr na cultúr agus ah na 

daoine a bhuaileann tú le agus bíonn deiseanna níos fearr agat chomh maith.  
 

Is léir sa chuntas thuas go bhfuil tionchar ag taithí an fhoghlaimeora i gcás fhoghlaim na 

Gaeilge agus teangacha eile ar an meon dearfach atá acu i leith an dátheangachais. Tá sé 

seo ag teacht le taighde Little agus Singleton i bhfad siar (1990) a léirigh go mbíonn 

tionchar ag réamhthaithí ar fhoghlaim teangacha ar mheon fhoghlaimeoirí teanga. Tá na 

faisnéiseoirí áirithe sa chuntas thuas tiomanta go huirliseach don deis le teangacha eile a 

fhoghlaim, `sé sin go bhfeiceann siad feidhm agus úsáid leis an teanga chun postanna a 

fháil agus dul thar lear, a chuireann le meon dearfach i leith an ilteangachais. Níl aon 

cheist faoin nasc idir foghlaim teangacha agus an cultúr a luadh thuas agus a bhí chun 

tosaigh sa phlé maidir leis an taighde seo ar fhoghlaim na Gaeilge. Pléifear gné an 

chultúir arís tríd an gcaibidil. 

Bhí an plé dírithe ar mheon dearfach i leith teanga na Gaeilge i gcomhthéacs an 

dátheangachais sna hagallaimh agus tháinig go leor pointí spéisiúla suntasacha ó bhéil na 

bhfoghlaimeoirí. Tuairiscíodh sna torthaí agallaimh go mbíonn tionchar nach beag ag 

cúlra an fhoghlaimeora agus ag an timpeallacht foghlama ar dhearcadh an fhaisnéiseora i 

leith na teanga. Cruthaíodh go raibh dearcadh dearfach ón mbaile maidir leis an nGaeilge 

agus gníomhú an tuismitheora san fhoghlaim teanga mar fhactóirí a bhfuil an-tionchar acu 

ar mheon an fhoghlaimeora i leith na teanga. Tá macalla anseo do thorthaí taighde Harris 
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et al. (2006) a leagann béim ar ról an tuismitheora i meon dearfach an fhoghlaimeora. 

Léiríodh chomh maith an tslí ina dtéann meon dearfach an mhúinteora i leith na teanga, 

go mór i bhfeidhm ar mheon an fhoghlaimeora teanga: 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: An déarfadh sibh go bhfuil meon dearfach agaibh i leith na Gaeilge? 

Faisnéiseoir A: Oh tá cinnte tá. 

Taighdeoir: Cad as a dtagann an dearcadh sin? 

Faisnéiseoir A: Tuismitheoirí. 

Taighdeoir: An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? 

Faisnéiseoir A: Tá, chuaigh sé go dtí scoil lánGhaeilge freisin. 

Faisnéiseoir B: Tagann sé ó mhúinteoirí domsa mar níl aon Ghaeilge ag mo 

chlann. Ach tá mo like deirfiúracha óga ag freastal ar Ghaelscoileanna anois so, tá 

sé go maith go bhfuil mé in ann cábhrú leo.  

Faisnéiseoir C: Ceapaim go bhfuil sé, taitníonn an Ghaeilge chomh mór sin liom 

mar gheall ar na múinteoirí a bhí agam agus bhí siad go léir an-spreagthach agus 

ah thaitin an Ghaeilge go mór leo agus chuir sé sin isteach ormsa agus thaitin an 

Ghaeilge…liom dá bharr.  

 

Déanfar plé níos iomláine thíos ar thionchar an mhúinteora ar an bpróiseas foghlama 

teanga i dtreo dheireadh na caibidle.  

Tháinig an phráinn a bhaineann le timpeallacht foghlama teanga go mór chun cinn sna 

grúpaí fócais, nuair a léirigh faisnéiseoirí an tábhacht a bhaineann le bheith sáite nó 

tumtha sa sprioctheanga. Sa chás áirithe seo, is í an Ghaeilge a bhí mar ábhar cainte ag na 

faisnéiseoirí. Go háirithe i measc fhaisnéiseoirí na scoileanna Gaeilge, chuir siad úsáid na 

teanga ar bhonn laethúil go mór chun cinn mar chúis mhór a bhain lena gcuid ratha 

foghlama, mar atá curtha go beacht ag na faisnéiseoirí tumoideachais thíos: 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil Gaeilge mhaith agat? 

Faisnéiseoir B: Ceapaim go bhfuil Gaeilge maith agam, chuaigh mé go dtí 

bunscoil lánGhaeilge agus táim anseo anois le haghaidh ceithre bliain agus tá na 

múinteoirí anseo go maith agus ceapaim go bhfuil Gaeilge maith agam. 

Faisnéiseoir C: Ceapaim go bhfuil Gaeilge d’ardchaighdéan agamsa
4

 mar 

d’fhreastail mé ar scoil lánGhaeilge freisin agus táim caighdéan an-ard ag na 

múinteoirí anseo agus bímid ag labhairt Gaeilge gach lá.  

                                                             
4 Tabhair faoi deara go gcuireann foghlaimeoir C athleagan ar fáil anseo, sé sin nach leannan sé struchtúr 

na ceiste a chur an taighdeoir ach cuireann sé leagan eile atá ar chomhchiall leis an bunleagan sa cheist ar 

fáil. Tá an tréith seo aitheanta ag taighde idirnáisiúnta Rubin (1975) mar straitéis foghlama a bhíonn ag 

dea-fhoghlaimeoirí. Tá sé difriúil sa chás seo áfach, mar níl an t-athleagan á chur ar fáil ag an 

bhfoghlaimeoir mar  nach bhfuil an bhunleagan aige, tá sé á chur ar fáil ar mhaithe le héagsúlacht agus 

stór focal a léiriú. Níl sé sásta athrá a dhéanamh ar struchtúr na ceiste ag an taighdeoir, faoi mar a 

dhéanann foghlaimeoir C, cuireann sé chuige leagan éagsúil a chur ar fáil leis an teachtaireacht chéanna a 

chur in iúl. Tagann an nós seo ó scrúdaithe na hArdteiste b’fhéidir, ina moltar leagan eile den nath cainte 
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Faisnéiseoir D: …mar fuaireamar ár oideachas tré mhéan na Gaeilge don teastas 

sóisearach... 

 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil sibh go maith ag foghlaim na Gaeilge? 

Faisnéiseoir B: Is dóigh liom go gcaithfimid a bheith mar gheall ar an nGaeilge atá 

thart timpeall orainn agus an oideachas atáimid ag fáil.  

……. 

Faisnéiseoir D: Ní bheadh Gaeilge agam muna raibh mé ag freastal ar an scoil so 

just toisc go bhfuil sé timpeall orm an t-am ar fad just piocann tú suas é go 

nádúrtha is dóigh liom.  

……. 

Faisnéiseoir B: Is dóigh liom mar an t-aon slí atá sé againn ná toisc go bhfuil mé i 

scoil lán-Ghaeilge. Ní dóigh liom, táim cinnte nach mbeadh an caighdéan sin 

agam dá mbeadh mé ag freastal ar scoil lán-Bhéarla, ní thuigim fós conas gur 

féidir like, tá cairde agam ag déanamh an Ardteist like agus sure ní féidir leo 

comhrá a bheith acu agus ní thuigim conas, conas go dtarlaíonn sé sin, tá sé 

dochreidthe, a bheith ag foghlaim é  like agus fós nach féidir leo. Tá roinnt daoine 

atá aithne agam orthu agus tá caighdéan níos fearr acu sna teangacha eile mar 

shampla an Fraincis .  

Taighdeoir: Cén saghas comhairle a chuirfeá ar dhaoine mar sin? 

Faisnéiseoir D: Dul go dtí an Ghaeltacht. 

Faisnéiseoir B: Caithfidh sé a bheith timpeall ort an t-am ar fad chun é a phiocadh 

suas agus caithfidh tú a bheith go hiomlán immersed ann.  

 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir A: …bíonn gach duine ag labhairt (as Gaeilge) so tá sé níos éasca 

chun é a phiocadh suas.  

Faisnéiseoir C: Mar táimid ag caint Gaoluinn
5
 an t-am ar fad anso. 

Faisnéiseoir D: Mar go mbíonn Gaeilge á labhairt againn an t-am ar fad. 

Faisnéiseoir A: An t-atmaisféar…bíonn gach duine ag labhairt as Gaeilge agus 

piocann tú suas focail.  

 

Coláiste Samhraidh: 

Taighdeoir: Cén fáth ar tháinig sibh anseo? 

Faisnéiseoir A: Bhuel, ceapaim sa bhunscoil bhí mo Ghaeilge níos fearr ná mar atá 

sé anois mar bhí mé ag caint, ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad sa bhunscoil ach 

anois i meánscoil ní bhím ag labhairt ach tríocha nóiméad gach lá, tháinig mé 

anseo chun feabhsú. 

Faisnéiseoir B: Ceapaim go gcuireann an áit seo craic i Gaeilge arís , bíonn tú ag 

labhairt Gaeilge nuair a bhíonn tú ag imirt spórt agus ag an céilí agus tá fonn ort a 

bhíonn ag labhairt Gaeilge mar tá gach duine ag labhairt Gaeilge, tá sé páirt den 

choláiste you know.  

Faisnéiseoir C: Ah is áit iontach an áit seo, tá na daoine anseo in ann craic a bheith 

acu agus foghlaimíonn siad le caighdéan an-ard Gaeilge, so is áit maith le 

                                                                                                                                                                                   
a chur ar fáil le níos mó marcanna a bhaint amach. Is léir gur chuir an nós seo le raon teanga an 

fhoghlaimeora éifeachtaigh sa chás seo.  

 
5 Cuireann an foghlaimeoir leagan canúnach den fhocal ‘Gaeilge’ ar fáil anseo. 
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foghlaim le craic. 

Faisnéiseoir B: Caithfidh tú déan iarracht  leis an Gaeilge anseo, tá daoine ann 

agus tagann siad agus bíonn siad ah níl sé an-tábhachtach a bheith ag caint as 

Gaeilge you know ach sin é páirt den áit agus sin é an fáth go bhfuil daoine anseo.  

 

Níl aon cheist faoin meon fabhrach a léiríonn na foghlaimeoirí thuas maidir leis an 

tumoideachas a chuireann go mór, dar leo féin, leis an gcaighdéan teanga atá sealbhaithe 

acu sa chóras oideachais in Éirinn. Is amhlaidh a shamhlaíonn lucht na scoileanna Gaeilge 

agus Gaeltachta a gcuid dul chun cinn sa Ghaeilge leis an tumoideachas. Feictear sa 

chuntas ón gcoláiste Samhraidh, tábhacht foghlaim na Gaeilge go neamhfhoirmiúil i 

suíomh taitneamhach do shealbhú na teanga. Le linn na n-agallamh pléadh cúpla uair an 

taitneamh a bhaineann leis an nGaeilge ach go háirithe ina measc siúd a raibh taithí acu ar 

an nGaelscolaíocht le linn tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh. 

Luadh na focail ‘spraoi’ agus ‘craic’ a shamhlaíonn foghlaimeoirí áirithe le sealbhú na 

Gaeilge. Bhí Seachtain na Gaeilge, cluichí spóirt tré mhéan na Gaeilge agus imeachtaí 

cultúrtha le Gaeilge mar ghníomhaíochtaí a pléadh a chuireann le cothú meoin dhearfaigh 

i leith na Gaeilge. 

Léiríodh bród i measc na bhfaisnéiseoirí ina gcumas labhartha Gaeilge ach í a labhairt go 

cumasach: 

Scoil Gaeilge Tuaithe:  

Faisnéiseoir D: …braitheann tú bródúil as toisc go bhfuil tú ábalta do teanga féin a 

labhairt. 

Faisnéiseoir B:Agus a labhairt go maith.   

 

B’fhéidir go mbéifí ag súil lena leithéid ó dhaltaí scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta , ach 

fiú i measc na bhfaisnéiseoirí sna scoileanna Béarla, cuireadh fáilte roimh dheiseanna a 

bheith timpeallaithe ag labhairt na teanga, murab ionann agus torthaí taighde Rubin 

(1975) agus Naiman et al. (1978) a tuairiscíonn go gcuireann an foghlaimeoir maith 

teanga fáilte roimh dheiseanna cumarsáide sa sprioctheanga. Cuireadh fáilte roimh 

ionchur ón múinteoir Gaeilge, `sé sin go n-úsáidfeadh an múinteoir an sprioctheanga sa 

rang teanga agus go dtugann sé, deiseanna labhartha sa seomra ranga i measc 

comhscoláirí eile dóibh. An príomhrud a tháinig chun cinn ná am a chaitheamh sa 

Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh ina léiríodh an-tábhacht ina leith: 
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Scoil Bhéarla Tuaithe:  

Faisnéiseoir A: Yeah ceapaim go bhfuil Gaeilge go maith agam like. Faighim go 

maith sna scrúduithe agus chuaigh mé go dtí like Gaeltachta agus just ar dtús bhí 

sé deacair Gaeilge a labhairt ach tar éis cúpla lá bhí sé éasca so like sin an fáth 

ceapaim go bhfuil caighdeán ard agam. 

Taighdeoir: Mar gheall ar an am a chaith tú sa Ghaeltacht? 

Faisnéiseoir A: Yeah.  

Taighdeoir: Cén fáth?  

Faisnéiseoir A: Bíonn sé éasca like, níl an náire ort ansin like Gaeilge a labhairt 

mar tá like gach duine eile ag déanamh é. Ansin bíonn tú ag smaoineamh as 

Gaeilge freisin so ní bhíonn sé deacair like chun smaoineamh cad a bhfuil tú á rá, 

ní chaithfidh tú like bheith ag smaoineamh i Béarla cad a mbeidh tú á rá, just tá tú 

ábalta díreach é a rá.  

 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Taighdeoir: Maidir leis an leibhéal teanga atá agat féin an ndéarfá gur toradh é an 

leibhéal sin, maith nó olc, good or bad, ar an oideachas a fuair tú, an múinteoir a 

bhí agat, an timpeallacht inar fhoghlaim tú í, an cur chuige staidéir a bhí agat féin, 

na tréithe pearsantachta atá agat fhéin nó eile, cad a roghnaigh sibh ansan?  

Faisnéiseoir B:An múinteoir. 

(comhaontú) 

Taighdeoir: An múinteoir a roghnaigh sibh ar fad? 

(sea ón ngrúpa) 

Cé chomh tábhachtach is atá an múinteoir daoibh mar sin? Cén fáth gur roghnaigh 

sibh é sin? 

Faisnéiseoir B: Tá sí ag caint an t-am ar fad. 
6
 

…….. 

Faisnéiseoir D: Déanaim iarracht an Ghaeilge a labhairt gach lá.  
 

Ar an gcinéal meoin is suntasaí a tuairiscíodh sa taighde, bhí meon fíordhearfach na 

bhfaisnéiseoirí thar na haicmí scoile agus samplaí ar fad, maidir le hoidhreacht agus cultúr 

na hÉireann. Tagann sé seo le torthaí taighde Uí Dhuibhir (2009) a rinne tuairisciú ar 

mheon dearfach i leith na Gaeilge agus na féiniúlachta agus taighde Uí Dhonnabháin 

(2013) a thugann le tuiscint go mbraitheann déagóirí Éireannacha dátheangacha bródúil 

agus dearfach mar gheall ar theanga na Gaeilge agus a gcuid aitheantais ina leith. Bhí na 

faisnéiseoirí sa taighde seo breá oscailte agus sásta a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir 

lena gcuid féiniúlachta teanga agus iad ag trácht ar fhoghlaim na Gaeilge. Cé gur luadh 

cultúr maidir le foghlaim teangacha eile agus meon dearfach ina leith, rinneadh plé 

suntasach ar thábhacht an chultúir maidir le foghlaim na Gaeilge mar mhionteanga sna 

hagallaimh agus ar na mothúcháin dhearfacha a bhraitheann na foghlaimeoirí ina leith, 

                                                             
6 Is é atá i gceist ag faisnéiseoir B anseo, dar leis an anailís, ná go gcuireann an múinteoir Gaeilge 

ranganna ar fáil tré mhéan na sprioctheanga.  
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faoi mar atá curtha go soiléir ag na foghlaimeoirí thíos:  

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Faisnéiseoir C: Tá sé mar chuid den chultúr. 

 

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Faisnéiseoir C: Táim bródúil ag caint as Gaeilge…. 

Faisnéiseoir D: Cosúil le (ainm) (faisnéiseoir C) ceapaim go gcruthaíonn sé 

mothúcháin brodúil astu nuair atá tú ag labhairt mar tá sé mar theanga againn féin. 

Ceapaim nuair a bhíonn tú go maith ann bíonn tú níos dearfacha. 

 

Coláiste Samhraidh: 
Faisnéiseoir A: Mar ceapaim tá sé tábhachtach é a fhoghlaim mar tá sé ár teanga 

dúchais agus náisiúnta.  

Faisnéiseoir B:…tá sé páirt dár stair.  

 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Faisnéiseoir B: Is dóigh liom nuair a théim thar lear agus feicim na daoine eile sna 

tíortha eile ag labhairt a theanga féin agus bíonn fonn orm go mbeadh sé agam, 

toisc go bhfuil sé páirt den chultúir like níl sé ag aon tír eile just like. Is dóigh liom 

go bhfuil an Béarla an-tábhachtach mar tá sé ag na mílte daoine ach an Ghaeilge tá 

sé difriúil mar níl sé ag aon chine eile, sin ár teanga féin like do you know.  

………… 

Taighdeoir: Cad iad na mothúcháin a bhraitheann sibhse faoi sin? (ag freastal ar 

scoil Gaeilge) 

Faisnéiseoir B: Bródúil is dócha mar taispéanann sé do dhaoine gur féidir leat é a 

dhéanamh agus níl sé dodhéanta.  

Faisnéiseoir D: Sea agus bíonn níos mó Gaeilge agat ansin mar bíonn tú ag 

foghlaim focail Gaeilge ó ábhar eile. 

Faisnéiseoir A: Braitheann tú níos cliste freisin mar ceapann daoine go bhfuil sé 

an-deacair. 

(Comhaontú) 

 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir G: Bhuel like tá an Ghaeilge agat le haghaidh an cultúr agus is rud 

maith é go mbíonn sé ag Éireannach.  

Faisnéiseoir F: Níl a lán daoine ann gur féidir leo a rá gur féidir leo Gaeilge a 

labhairt.  

Taighdeoir: Conas mar a bhraitheann tú nuair a deireann tú ‘is féidir liom Gaeilge 

a labhairt’? 

Faisnéiseoir F: Sásta. 

Faisnéiseoir E: Bródúil. 

Taighdeoir: Cén fáth? 

Faisnéiseoir E: Teanga dúchasach.  

 

Tá cuma láidir ar an gcuntas thuas go bhfuil braistint féiniúlachta, cultúrtha, oidhreachta 

agus indibhidiúlachais go mór chun tosaigh i gcaint na bhfaisnéiseoirí maidir le foghlaim 

na Gaeilge. Tugadh na braistintí soiléire seo faoi deara sa taighde ina ndearnadh 
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iniúchadh níos doimhne fós ar ghné an chultúir i bhfoghlaim na Gaeilge. Fuarthas amach, 

ní hamháin go bhfuil meon dearfach i leith na Gaeilge ag na foghlaimeoirí a ceistníodh 

don taighde, ach go raibh mianta láidre iontu an teanga a sheacadadh chuig an chéad 

ghlúin eile.  

Tá sé seo ag teacht arís le torthaí taighde Uí Dhonnabháin (2013: 11) a thuairiscíonn gur 

‘seoid luachmhar’ atá sa Ghaeilge d’fhoghlaimeoirí déagóra an taighde agus go 

mbraitheann siad go bhfuil ‘comhaitheantas’ acu mar dhaoine dátheangacha, `sé sin go 

maireann an dá theanga agus an dá chultúir in éineacht lena chéile sa saol.  

Dhealraigh sé go mbraitheann foghlaimeoirí áirithe na Gaeilge mar mhionteanga 

dhualgais chun an Ghaeilge a chur ar aghaidh / chun cinn agus go mbraitheann siad orthu 

féin mar cheannródaithe na teanga: 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Faisnéiseoir D: Chun é a choimeád beo you know. 

Faisnéiseoir B: Yeah, just féachann tú na daoine nach bhfuil sé acu you know agus 

nuair a bheidh siad fásta suas ní bheidh focal ar bith acu. Coiméadfaimid beo é. 

Taighdeoir: An mbraitheann sibh freagracht as sin a dhéanamh? 

Faisnéiseoir B: Bhuel yeah beagáinín mar caithfidh duine éigin é sin a dhéanamh, 

ní féidir leat a rá like déanfaidh duine eile é mar níl just mé féin ach generation, 

caithfimid é a choimeád suas.  

Faisnéiseoir D: An rud céanna, é a choiméad beo mar níl a lán daoine eile sásta é 

sin a dhéanamh.  

 

Pointe spéisiúil a thagann chun cinn san anailís ar an gcuntas thuas ná go mbraitheann na 

foghlaimeoirí seo gur leosan an teanga. Cé nach cainteoirí dúchais na Gaeilge iad, tá an 

chuma ar an scéal gur chuir an taithí dhearfach a fuair siad ar fhoghlaim na teanga i 

suíomh tumoideachais, go fabhrach le húinéireacht na teanga. Is cinnte nach samhlaíonn 

siad iad féin mar chainteoirí T2 go príomha ach mar ambasadóirí na teanga sa phobal ina 

aithníonn siad an Ghaeilge ann.  

Aithnítear go meastar go bhfuil athbheochan ar siúl i gcás na Gaeilge agus dá bhrí sin go 

bhfuil síceolaíocht ar leith ag baint leis an gcineál inspreagtha atá léirithe anseo sna 

torthaí. Is cosúil ó na torthaí atá léirithe anseo go bhfuil an Ghaeilge á scaipeadh aniar go 

dtí lárionaid labhartha agus úsáide i gcathracha agus i mbailte na tíre agus go bhfuil 

tuiscint ag teacht chun cinn i measc na n-óg a ghlac páirt sa taighde seo ar cad is limistéir 

labhartha na Gaeilge ann agus cé leis an Ghaeilge? 
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Thuigfí agus an plé seo á dhéanamh sna hagallaimh, go mbeadh an baol ann i gcónaí go 

gcuirfeadh na faisnéiseoirí freagraí inmhianaithe ar fáil anseo, `sé sin na freagraí a cheap 

siad b’fhéidir go raibh an taighdeoir ag súil leo. Tá an chuma ar chuid den phlé gur 

bhraith na faisnéiseoirí gur chóir dóibh tábhacht a shamhlú leis an nGaeilge ar bhonn 

cultúrtha. Faoi mar a pléadh i gcaibidil na modheolaíochta, bíonn macalla de chaint na 

béaltrialach le sonrú ar chaint na bhfaisnéiseoirí anois is arís. `sé sin, bíonn siad 

cleachtaithe ar ghiotaí cainte a fhoghlaim de ghlanmheabhair don scrúdú cainte agus is é 

an port céanna a bhíonn á sheinm ag iarratasóirí, beag beann ar a gcuid tuairimí féin. Is é 

seo an réimse teanga labhartha a shealbhaíonn na foghlaimeoirí sa seomra ranga ionas go 

mbainfidh siad amach marcanna arda sa bhéaltriail. Ní nach ionadh, mar sin, gurb é sin an 

teanga a chuir siad ar fáil sna grúpaí fócais chomh maith. Ní mór don taighde an 

mhórghné churaclaim seo a chur san áireamh agus anailís thaighde ar siúl óir is spéis leis 

an taighde seo fíorthuairimí na bhfoghlaimeoirí agus ní giotaí cainte réamhullmhaithe ina 

mbíonn cuma an-snasta orthu agus dearcadh gnáis le sonrú iontu. Tá tionchar teanga na 

béaltrialach le brath go mór ar chuntais áirithe a thug na faisnéiseoirí sna hagallaimh: 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir C: Ah taitníonn an Ghaeilge liom i dtús báire agus ceapaim go bhfuil 

sé an-tábhachtach do teanga  féin a cleachtadh, teanga ár dtír mar tá sé, tá sé 

féachann sé go bhfuil sé ag fáil bháis ach measaim féin go bhfuil athbheochan ar 

siúl mar gheall ar na heagraíochtaí go léir agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach 

an athbheochan sin a tacú  agus an Ghaeilge a chleachtadh. 

Faisnéiseoir D: Tá spreagadh agam don Ghaeilge mar tá a lán tírghrá agam agus 

ceapaim leis na méid daoine ó tíortha eile atá ag teacht go dtí an tír seo tá sé an-

tábhachtach an aitheantas d’Éireann a choimeád agus fiú má tá an mionlach atá i 

gceist a labhrann an Ghaeilge ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach ár teanga féin a 

labhairt agus yeah… 

 

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Taighdeoir: Cén fáth an gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach (an Ghaeilge a 

choimeád beo)?  

Faisnéiseoir A: Mar just like tír gan teanga tír gan anam like just, ceapaim go 

bhfuil sé like tá teanga ag gach tír agus like caithfimid ceann agus like bhí ár 

seantuismitheoirí ag labhairt as Gaeilge so tá sé an-tábhachtach like. 

Pléifear arís leis an ábhar seo nuair a bheidh cúrsaí inspreagtha á bplé níos déanaí sa 

chaibidil mar is cinnte go mbíonn an-tionchar ag an meon a shamhlaíonn tábhacht le 

cultúr agus teanga in inspreagadh na bhfoghlaimeoirí teanga.  

 

 



158 
 

5.4.2. An Comhghaolú idir Meon Dearfach agus Foghlaim Teangacha eile 

Féachadh chuige go ndéanfaí iniúchadh ar an gcomhghaolú idir an meon dearfach a 

léirigh na faisnéiseoirí sna hagallaimh agus an fháilte hipitéiseach a chuirfeadh na 

faisnéiseoirí roimh an deis tabhairt faoi theanga nua a fhoghlaim. Bhí méid áirithe 

fáisnéiseoirí ann a d’aontaigh go raibh sé tábhachtach dhá theanga a bheith ag duine, ach 

nár chuir fáilte roimh an deis teanga nua a fhoghlaim sa cheist hipitéiseach (14.1%). Mar 

sin féin, bhí na torthaí idir mheon dearfach a léiriú maidir leis an dátheangachas agus 

teanga eile a fhoghlaim dearfach don mhórchuid. Dúirt céatadán ard d’fhoghlaimeoirí 

(41.9% sa mhórghrúpa agus 25% san fhoghrúpa) go mbeidís ag súil leis an deis, teanga 

nua a fhoghlaim beag beann ar an dearcadh a léirigh siad i gcás an dátheangachais; fiú i 

gcás iad siúd a dúirt gur easaontaigh siad leis an ráiteas go bhfuil sé tábhachtach dhá 

theanga a labhairt, chuir siad fáilte roimh an deis teanga nua a fhoghlaim.  

 

“Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt” 

Figiúr 5.4 Comhghaolú idir Meon Dearfach agus Foghlaim Teangacha eile  

Ait go leor áfach agus toradh nach rabhthas ag súil leis sa taighde ná, nach raibh mórán de 

dhifríocht le sonrú idir meon i leith an dátheangachais ag an dá shampla (an mórghrúpa 

agus an foghrúpa) agus nár chuir lucht an foghrúpa (grúpa fócais) fáilte níos mó roimh 

deis teanga eile a fhoghlaim. A mhalairt atá le sonrú sna staitisticí ina léiríonn na 

foghlaimeoirí sa mhórghrúpa fáilte níos mó (41.9%) roimh an deis teanga nua a 

fhoghlaim, i gcomparáid le 25% a mhaígh an rud céanna san fhoghrúpa (grúpa fócais). 

D’ardaigh na staitisticí gan choinne seo ceist i leith dearcadh na bhfoghlaimeoirí maidir le 

teangacha eile a fhoghlaim, ach go háirithe i measc na bhfoghlaimeoirí sna ghrúpaí fócais. 
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Rinneadh scagadh níos mine ar na sonraí cáilíochtúla chun breis léirithe a fháil ina leith 

seo.  

Soiléiríodh dhá mhórphointe maidir leis an gceist seo sna treochtaí ceistneora agus sna 

grúpaí fócais. Mar a pléadh thuas, ní raibh aon amhras faoin meon dearfach a nocht na 

faisnéiseoirí i gcás na Gaeilge mar theanga dhúchais na tíre agus an nasc féiniúlachta a 

bhraitheann siad leis an teanga mar aon leis an bhfreagracht í a choiméad beo beathach. I 

gcásanna áirithe, d’aistrigh an meon seo go foghlaim teangacha eile inar léirigh na 

faisnéiseoirí suim i gcultúir eile agus i bhfoghlaim teangacha eile, rud a mbéifí ag súil leis 

i gcás staidéir mar seo ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha teanga.  

Ar an dara féachaint áfach, bhí meon aonteangach i leith na Gaeilge le sonrú sna pobail a 

ceistníodh. Is ionann é sin agus le rá, nár léiríodh mórán suime maidir le foghlaim 

teangacha eile seachas an Ghaeilge. Sonraíodh, don mhórchuid, gur bhraith na 

faisnéiseoirí go raibh cumas nó bua acu sa Ghaeilge amháin agus ní sna teangacha eile a 

bhí á ndéanamh acu ar scoil. Is ceist í seo nach rabhthas ag súil leis san anailís ar an 

taighde, óir is é an tuairim a mhaireann i réimse na teangeolaíochta feidhmí ach go 

háirithe sa taighde a bhaineann le dea-fhoghlaimeoirí teanga, ná go mbeadh an té atá go 

maith ag foghlaim teanga amháin, go maith i mbun teangacha eile a fhoghlaim nó ar a 

laghad go mbeadh an spéis ann tabhairt faoi theangacha eile a fhoghlaim (Rubin 1975; 

Naiman et al. 1978). Pléadh i gcomhthéacs na Gaeilge cheana (3.7.3), go gcuidíonn 

sealbhú an dara teanga leis an tríú nó an ceathrú teanga a shealbhú, cé nach mbíonn an 

fheasacht chun cinn sa phróiseas seo (Ó Laoire 2000; Markey 2007; 2012). Ardaíodh an 

cheist mar thoradh le linn anailíse faoi chás na mionteanga anseo; d’fhéadfaí a rá go 

mbíonn impleacht ag an dualgas a bhraitheann foghlaimeoirí maithe seo na Gaeilge i leith 

na teanga agus na n-iarrachtaí a chaitheann siad léi. Fágann `sé sin nach mbíonn a 

dhóthain spáis ann do theangacha eile amhail is go bhfuil teorainn theangeolaíoch i gceist. 

Pléadh i gcaibidil a dó (Leathanach 50) an plé a dhéanann Cook (2001) i gcomhthéacs an 

dátheangachais agus an chaoi ina gcuireann buairt i leith cailiúint aitheantais sa T1 isteach 

ar fhoghlaim an T2. Sa chás áirithe seo i leith na Gaeilge, d’fhéadfaí a rá go gcuireann 

aitheantas sa T2 isteach ar fhoghlaim an T3/T4.  Ní rachadh an taighde chomh fada lena 

rá go mbraitheann foghlaimeoirí atá tiomanta don Ghaeilge a fhoghlaim agus a chur chun 

cinn dílseacht don teanga sin amháin, ach tá an chosúlacht ar an scéal nach n-athraíonn an 

fheasacht chultúrtha atá curtha in iúl ag foghlaimeoirí an taighde seo go foghlaim 

teangacha eile nó faoi chultúir na dteangacha úd. Ní hamháin nach bhfuil an spéis 
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chéanna léirithe  maidir le cultúir eile ná an grá céanna don teanga féin ach nochtaíodh go 

tréan sa taighde le foghlaimeoirí maithe na Gaeilge, nach mbraitheann fórmhór díobh go 

bhfuil an cumas atá acu ó thaobh na Gaeilge de, acu i gcás fhoghlaim teangacha eile. 

Tháinig an léargas seo chun cinn sna treochtaí ceistneora: 

1. “Níl mé rómhaith ag foghlaim teangacha ach amháin Gaeilge” 

2. “Níl aon suim agam i dteanga eile (seachas an Ghaeilge) agus gan suim ní bheadh 

mé ag foghlaim puinn” 

Tháinig an claonadh seo chun cinn arís sna grúpaí fócais sna scoileanna Béarla:  

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Faisnéiseoir B: Níl má ábalta caint Gearmáinis…ach yeah tá Gaeilge, tá sé go 

maith.  

Taighdeoir: Cén fáth an dóigh leat? 

Faisnéiseoir B: Mar bhí mé ag déanamh Gaeilge as an bunscoil freisin like agus 

thosaigh mé ag déanamh Gearmáinis céad bhliain agus níl mé ábalta Gearmáinis 

caint ar chor ar bith.  

 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Faisnéiseoir C: Is maith liom Gaeilge ach ní maith liom Fraincis. 

 

Scoil Gaeltachta A: 

Faisnéiseoir C: Like tá Gaolainn agam agus táim sásta go bhfuil beagáin Fraincis 

agam freisin ach tá sé sin go breá.  

Níltear cinnte an mar seo a bhraithfeadh daltaí nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu chomh 

maith céanna áfach, mar nár lig don taighde an cheist seo a fhiosrú. Cuireann an anailís 

taighde an cheist chun cinn áfach: an é toisc go mbíonn Gaeilge ar a dtoil ag na 

foghlaimeoirí seo go mbíonn comparáid ar siúl acu idir an caighdéan ard Gaeilge atá 

bainte amach acu sna blianta scoile bunoideachais agus iar-bhunoideachais agus an 

caighdéan níos ísle a bheadh acu i dteangacha eile mar fhoghlaimeoirí Ab Initio 

(glantosaitheoirí). Seans nach ndéanfadh an té ar bheagán Gaeilge an t-idirdhealú seo mar 

nach mbeadh an slat chéanna tomhais aige.  

Caithfear chomh maith aitheantas a thabhairt do shainchúinsí sochtheangeolaíocha na 

Gaeilge sa phlé seo agus easpa taithí na rannpháirtithe ar chomhthéacsanna ilteangacha a 

thabhairt san áireamh. Ní foghlaimeoirí teanga iad seo a bheadh cleachtaithe ar an 

ilteangachas sa phobal nó ar ardú feasachta i leith an ilteangachais ar churaclaim scoile. 

Mar sin, in ainneoin atá sonraithe sa litríocht maidir le cothú sealbhaithe an T3/T4 

bunaithe ar thaithí foghlama an T2, léiríonn na torthaí anseo sonraí luachmhara maidir leis 
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an gceist seo go sochtheangeolaíoch. Cé nár cheart iontas a dhéanamh de seo, léiríonn sé 

nach bhfuil na torthaí ag teacht le torthaí an taighde idirnáisiúnta ar an trítheangachas. 

Cuireann na torthaí lón machnaimh ar fáil maidir leis an impleacht a bhíonn ag 

sainchúinsí sochtheangeolaíocha na Gaeilge ar fhoghlaim teangacha, ar mheon i leith an 

ilteangachais agus ar thaithí ar an ilteangachas lasmuigh den seomra ranga. Faoi mar a 

pléadh cheana sa tráchtas (lch. 90), léiríonn taighde Uí Chasaide agus Regan (2010) an 

taithí éagsúil a bhí ag déagfhoghlaimeoirí teangacha na hÉireann agus ar fhoghlaim na 

Gaeilge sa suíomh scoile in Éirinn ar lámh amháin agus ar fhoghlaim na Fraincise sa 

Fhrainc ar an lámh eile. Tá fianaise le fáil sa taighde go bhfuil na líonraí Gaeilge agus 

Béarla an-chóngarach dá chéile agus foghlaimeoirí ag tabhairt faoin nGaeilge a fhoghlaim 

in Éirinn, ach nuair a cuireadh an deis ar fáil dóibh an Fhraincis a fhoghlaim san Fhrainc 

gur beag an tionchar a bhí ag a máthairtheanga (an Béarla) ar an gcuid foghlama. Tugann 

an taighde aitheantas don tábhacht a bhaineann leis an teagmháil idir an Ghaeilge agus an 

Béarla sa tír seo. Is ceist í seo atá fíorthábhachtach don dea-chleachtas foghlama teanga sa 

seomra ranga in Éirinn, d’fhéidearthachtaí deiseanna úsáide teanga a chruthú lasmuigh 

den seomra ranga agus don fheasacht chultúrtha a neartú i gcuraclaim scoile maidir leis an 

ilteangachas.   

Tá sé spéisiúil go bhfuil torthaí gan choinne leo ag teacht chun cinn sa taighde toisc 

b’fhéidir an staidéar a bheith dírithe ar theanga mhionlaigh. 

An dara gné gan choinne a soiléiríodh sa taighde ná an dua a shamhlaíonn na 

foghlaimeoirí maithe seo le foghlaim na Gaeilge mar theanga T2. Ní raibh sé i gceist ag 

an staidéar riamh an ghné seo a scrúdú sa taighde ach de réir mar a bhí an obair ghoirt 

agus an anailís ag dul ar aghaidh, dealraíodh an cheist maidir le “bua i gcodarsnacht le 

dua” i gcás fhoghlaim na Gaeilge. Bhíothas ag súil leis ón tús go scrúdófaí an bua i gcás 

fhoghlaim teangacha agus foghlaim na Gaeilge sa taighde agus bhí ceist ann féin maidir 

leis sin ar an gceistneoir. Faoi mar a pléadh i gcaibidil a dó, meastar an inniúlacht teanga 

a bheith ar cheann de na hathróga indibhidiúla is mó san fhoghlaim teanga éifeachtach 

(Skehan 1989; Ehrman agus Oxford 1995; Dӧrnyei 2005). Is iad na faisnéiseoirí a chuir 

an cheist maidir le dua teanga chun cinn sa taighde áfach nuair a tugadh faoi deara go 

raibh dua i leith foghlaim teangacha agus foghlaim na Gaeilge ag teacht chun cinn sna 

treochtaí taighde. D’fhéadfadh leis an dua seo, a bhraitheann foghlaimeoirí, míniú a 

sholáthar maidir le meon agus suim aonteangach na Gaeilge, sa tslí is go bhfuil an dua a 

shamhlaíonn na foghlaimeoirí le foghlaim na Gaeilge ag cur leisce orthu teangacha eile a 
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fhoghlaim, i gcásanna áirithe. D’fhéadfaí a rá ar bhealach go mbréagnaíonn an plé seo 

maidir le dua i gcás foghlaim teangacha, na staitisticí a soiléiríodh sna ceistneoirí maidir 

le fáilte a chur roimh an deis teanga nua a fhoghlaim, a pléadh thuas.  

Samplaí ó na ceistneoirí: 

1. “Tá a lán obair i gceist”. 

2. “Ní bheadh fonn orm ceann (teanga) eile a fhoghlaim” 

3. “Bíonn orm alán am agus fuinneamh a chaitheamh chun líofacht a fháil” 

4. “Ní theastaíonn uaim a bheith ag tógaint suas an iomad obair don féin agus mé ag 

tabhairt faoi scrúdaithe” 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir C: Dúirt mé go mbeinn scanraithe roimpi (teanga eile a fhoghlaim) mar is 

dócha an ualach oibre leis like le gramadach agus rudaí.  

Ní fhéadfaí a rá go bhfuil sé seo fíor i gcás na bhfoghlaimeoirí ar fad, áfach, toisc gur 

léirigh roinnt mhaith foghlaimeoirí an taitneamh a bhaineann siad as foghlaim teangacha 

agus mealltacht na dteangacha ar chúiseanna éagsúla aeistéitiúla agus fuaimniúla. Is éard 

atá á tabhairt le fios anseo ná nach scéal dubh agus bán é go mbeadh an té atá ina 

fhoghlaimeoir maith teanga fáilteach roimh an deis go leor teangacha a fhoghlaim. Sa 

chás áirithe seo, dealraíonn sé nach mbíonn an fonn céanna ar gach foghlaimeoir maith 

mar gheall ar an dua a bhaineann leis an bhfoghlaim teanga T2/T3 bunaithe ar a gcuid 

taithí féin.   

5.4.3 Mothúcháin Dhiúltacha i leith Fhoghlaim na Gaeilge 

Cé nach féidir meon dearfach i leith na Gaeilge a pléadh thuas a shéanadh, tháinig go leor 

mothúchán diúltach i leith fhoghlaim na teanga chun cinn sna staitisticí, treochtaí 

ceistneora agus grúpaí fócais maidir le braistint mhothúchán diúltacha san fhoghlaim 

teanga. De réir na staitisticí is iad na mothúcháin dhiúltacha is mó a bhraitheann 

foghlaimeoirí na Gaeilge i mbun foghlama ná frustrachas agus a bheith trí na chéile faoi 

thasc teanga a dhéanamh: 
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 Minicíocht Faoin 

gCéad 

Bailí 

Níor 

bhraith 
39 33.9 

Bhraith 75 65.2 

Iomlán  114 99.1 

Tábla 5.4 Mothúchán: Frustrachas de réir Minicíochta 

 

 Minicíocht Faoin 

gCéad 

Bailí 

Níor 

bhraith 
56 48.7 

Bhraith 59 51.3 

Iomlán 115 100.0 

Tábla 5.5 Mothúchán: Trí na chéile de réir Minicíochta 

Ar fhéachaint níos giorra dúinn ar na sonraí cáilíochtúla a cuireadh ar fáil sna ceistneoirí 

agus ar an tuairisciú béil a rinneadh le linn na ngrúpaí fócais; fuarthas soiléiriú agus breis 

léargais ar na mothúcháin seo agus ar a raibh taobh thiar díobh. Áiríodh fadhbanna 

foghraíochta, drochmharcanna i scrúduithe, an dua a bhaineann le teangacha a fhoghlaim, 

gramadach na Gaeilge, deacrachtaí iad féin a chur in iúl, míthuiscintí, ag déanamh botún 

“amaideacha” agus cumas na bhfoghlaimeoirí eile sa rang ar na rudaí is mó a chuireann le 

cothú mothúchán diúltacha i measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge a ceistníodh sa suirbhé. Tá 

míniú tugtha air seo ar fad ag na foghlaimeoirí thíos ina bhfocail féin: 

1. “Daoine eile sa rang atá níos fearr ag an teanga” 

2. “Braitheann tú go bhfuil gach duine ag faire ort”  

Rinneadh a thuilleadh soiléirithe air seo sna grúpaí fócais ina raibh an deis ag na 

faisnéiseoirí labhairt go hoscailte faoina gcuid mothúchán diúltach i leith fhoghlaim na 

Gaeilge. Dealraíonn sé sa soiléiriú go mbaineann mothúcháin dhiúltacha na 

bhfaisnéiseoirí le castacht chruinnis na Gaeilge, deacrachtaí foghraíochta na teanga agus 

dúshláin iad féin a chur in iúl sa sprioctheanga: 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: Ceist 28, baineann sé le mothúcháin. Ar bhraith tú aon cheann de na 

mothúcháin seo a leanas riamh agus tú i mbun teanga a fhoghlaim? 

Lagmhisneach, frustrachas, mífhoighne, bheith trí na chéile mar gheall ar an tasc 

teanga, náirithe, áiféiseach ag labhairt sa spriocteanga, coiscithe….Ar bhraith sibh 

aon cheann de na mothúcháin sin riamh? 

Faisnéiseoir A: Sea, trí na chéile mar gheall ar an tasc teanga, leis an Ghaeilge, na 
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briathra agus na briathra neamhrialta just tá rialacha ann agus ní thuigeann cúpla 

daoine iad agus just caithfidh tú iad a ghreamú isteach i do cheann like. 

Taighdeoir: Conas mar a théann tú i ngleic leis an mothúchán sin? Conas mar a 

dheileálann tú leis?  

Faisnéiseoir A: Déanaim obair a thugann na múinteoirí agus tar éis tamaill beidh 

sé greamaithe ionam.  

Faisnéiseoir B: Faighim mífhoighneach muna féidir liom briathar nó riail a 

foghlaim i mo teanga.  

Taighdeoir: Agus arís conas mar a théann tú i ngleic leis? 

Faisnéiseoir B: Athrá i mo cheann. 

Faisnéiseoir C: Ah brathim lagmhisneach agus frustrachas sna ranganna Gaeilge 

nuair a bhíos ag déanamh an tuiseal ginideach mar i dtús báire níor thuig mé na 

díochlaontaí agus cad is brí leis agus cén fáth go ndéantar an tuiseal ginideach ach 

anois is féidir, táim compórdach le díochlaonadh a haon go dtí a ceathair, níl an 

cúigiú ceann déanta againn go fóill.  

…….. 

Faisnéiseoir C: Caithfidh mé suí síos agus foghlaimím na rialacha agus conas mar 

a úsáidtear iad. 

Taighdeoir: Conas mar a fhoghlaimíonn tú iad? 

Faisnéiseoir C: Ah léim na rialacha agus ansin tá saghas líon na bearnaí agus 

abairtí sa leabhar agus déanaim iad sin.  

Faisnéiseoir D: Uaireanta brathim mífhoighneach mar gheall ar na rudaí agus na 

teicnící sin chomh maith, mar shampla an tuiseal ginideach agus ag foghlaim rud 

nua, ceapaim má raibh  iontráil againn sa bunscoil b’fhéidir go raibh sé níos éasca 

anois chun é a fhoghlaim…  

Taighdeoir: Agus conas mar a théann tú i ngleic leis na mothúcháin sin? 

Faisnéiseoir D: Bhuel am déanaim iarracht níos mó leis an teanga a fhoghlaim 

agus ah nuair a faigheann tú grádanna maithe sna scrúduithe bíonn sé níos fearr 

ansin. 

 

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Faisnéiseoir C: …tá sé an-deacair an Ghaeilge agus tá sé an-frustrachas…tá sé i 

do cheann agus níl tú ábalta é a deir. 

 

 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Faisnéiseoir B: Náirithe, bíonn náirithe orm, bíonn náire orm nuair a dúirt mé an 

rud mícheart. 

Faisnéiseoir A: I said ah áiféiseach ag labhairt mar tá na fuaimeanna deacair.  

 

 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir D: Náiríre, like nuair a bhí mé ag tosnú sa scoil seo ní raibh mé in ann 

Gaeilge a labhairt agus bhí sé ag daoine eile sa rang, bhí náire orm like mar ní 

raibh tú in ann aon rud a rá, bhí daoine ag féachaint ort like.  

Faisnéisneoir C: Yeah just like áiféiseach ag labhairt sa sprioctheanga chomh 

maith mar nuair nach deireann tú an focal i gceart bím sórt náire ort.  

Faisnéiseoir A: Bhuel ah dúirt mé trí na chéile mar gheall ar an tasc teanga mar 

uaireanta bíonn sé deacair a thuiscint… 

Taighdeoir: Agus cad a dhéanann tú chun dul i ngleic leis? 



165 
 

Faisnéiseoir A: Cuir ceist ar an múinteoir chun cabhrú...  

Díríodh ar conas mar a théann na faisnéiseoirí i ngleic le mothúcháin dhiúltacha sna 

hagallaimh mar gur tuigeadh gur dearcadh coitianta é an dearcadh go bhfuil daoine eile sa 

rang níos cumasaí sa teanga ná mar atá an foghlaimeoir féin, rud a chuireann isteach go 

mór ar an-chuid foghlaimeoirí. Léiríodh go bhfuil feasacht teanga ag na foghlaimeoirí a 

bhí rannpháirteach sa taighde maidir leis na deacrachtaí a bhíonn acu le linn foghlama, 

ach theastaigh ón taighde féachaint ar na bealaí ina bpléann siad leis na deacrachtaí seo. 

Ceist níos tábhachtaí fós a scrúdaíodh ná an impleacht a bhíonn ag na mothúcháin 

dhiúltacha seo ó thaobh inspreagtha de, mar ní i gcónaí a bhíonn toradh diúltach ag an 

mothúchán diúltach ar an bhfoghlaim teanga. I gcás mothúchán diúltach na 

bhfaisnéiseoirí, is cosúil go raibh siad ag tagairt siar do mhothúcháin dhiúltacha a bhraith 

siad san am atá thart. D’fhéadfaí a rá sa chás sin go mb’fhéidir go raibh tionchar dearfach 

ag an mothúchán diúltach san fhoghlaim teanga a chuir le hinspreagadh an 

fhoghlaimeora. Tá sé soiléir sna cuntais thuas go gcuireann na foghlaimeoirí rompu díriú 

ar an obair nó ar mhír éigin den teanga mar gheall ar an mothúchán diúltach. Léiríonn sé 

seo iarracht an fhoghlaimeora dul i ngleic leis an mothúchán agus le spreagadh chun 

oibre. Luadh cúpla straitéis foghlama thuas chomh maith ar nós athrá agus cur chuige i 

gcás fhoghlaim na gramadaí, a léiríonn conas mar a théann na faisnéiseoirí i ngleic le 

mothúcháin dhiúltacha a bhraitheann siad i dtaobh fhoghlaim na gramadaí.  

5.4.4 Anailís ar Úsáid Straitéisí Foghlama 

Is ar bhonn féintuairiscithe a rinneadh tástáil ar úsáid straitéisí foghlama sa cheistneoir 

taighde, cé gur tháinig a thuilleadh eolais chun cinn maidir lena n-úsáid sna grúpaí fócais. 

Mar sin féin, is tuairisc ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí go 

comhfhiosach atá i gceist sa taighde. Déanfar plé i gcaibidil a seacht den tráchtas ar chur 

chuige taighde eile maidir le tástáil straitéisí foghlama ar baineadh úsáid aisti sa staidéar, 

ach ní mór a chur san áireamh sa chaibidil seo, gur ar fhéintuairisciú maidir le húsáid 

straitéisí foghlama go coinsiasach atá an plé bunaithe.  

Ó thaobh fhigiúrí an ghrúpa striúrtha de, cé gur tuairiscíodh go gcreideann 60.9% de na 

faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde, gur chabhraigh an dara teanga leo leis an tríú nó an 

ceathrú teanga a fhoghlaim, níor léiríodh aon rud suntasach sa taighde maidir le húsáid 

straitéisí foghlama agus eolas ar theangacha áirithe. Bhéifí ag súil lena leithéad de thoradh 

b’fhéidir bunaithe ar an tuiscint a mhaireann sa teangeolaíocht fheidhmeach go 
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mbainfeadh an té le níos mó teangacha níos mó úsáide as straitéisí foghlama. Is fiú a chur 

san áireamh go bhfuil níos mó ná dhá theanga ag gach foghlaimeoir a ghlac páirt sa 

taighde ar an dara leibhéal agus go bhfuil úsáid straitéisí foghlama ard de réir na 

gceistneoirí. Cé nár tháinig na torthaí a raibh an staidéar ag súil leo chun cinn san anailís 

taighde, léiríodh ann go mbaineann níos mó foghlaimeoirí i ngach aicme scoile úsáid as 

straitéisí foghlama ná iad siúd nach mbaineann, de réir féintuairiscithe. Tá an toradh seo 

tábhachtach ann féin gan trácht ar an gcomhghaolú a bheadh ag an úsáid sin le líon na 

dteangacha, feasacht teanga nó cinéal foghlaimeora. Luíonn an toradh seo leis an méid a 

pléadh i gcaibidil a dó maidir leis an bhféinrialúchán (self-regulation) san fhoghlaim 

teanga a deireann gurb é an rud is tábhachtaí i gcás úsáid straitéisí foghlama san 

fhoghlaim teanga ná go mbaintear úsáid ghníomhach astu sa phróiseas foghlama (Dӧrnyei 

2005:190).  

 

Figiúr 5.5 Úsáid a bhaint as Straitéisí Foghlama  

 

Toradh a rabhthas ag súil leis sa taighde agus a léiríodh sna ceisteoirí ná go mbaineann 

ceadatán níos airde d’fhoghlaimeoirí san fhoghrúpa úsáid as straitéisí foghlama ná iad 

siúd sa mhórghrúpa nó fiú go maíonn siad é sin, mar atá léirithe sa tábla thíos. Cé go 

bhfuil ardcheatadán a bhaineann úsáid as straitéisí foghlama soiléir ar an gceistneoir go 

ginearálta, maíonn 26/28, `sé sin 92.9% de fhaisnéiseoirí a ghlac páirt sna grúpaí fócais 

(foghrúpa), go mbaineann siad úsáid as straitéisí foghlama. Tá an ceadatán seo an-ard 

agus suntasach: 
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Samplaí * Straitéisí Foghlama: Comhghaolú 

 Straitéisí foghlama Iomlán 

Ní bhainim 

úsáid as 

straitéisí 

foghlama 

Baimim úsáid 

as straitéisí 

foghlama 

Sampla 

Ceistneoir 
Uimhir 27 60 87 

% Sampla 31.0% 69.0% 100.0% 

Grúpa fócais 
Uimhir 2 26 28 

% Sampla 7.1% 92.9% 100.0% 

 

Iomlán 

 

Uimhir 

 

29 

 

86 

 

115 

% Sampla 25.2% 74.8% 100.0% 

    

Tábla 5.6 Comhghaolú idir na Samplaí agus Úsáid Straitéisí Foghlama  

Socraíodh féachaint an raibh ceangal éigin idir úsáid straitéisí foghlama agus tréimhse a 

chaitheamh sa Ghaeltacht, go staitisticiúil. De réir na gceistneoirí, chaith níos mó ná leath 

de na faisnéiseoirí a ceistíodh sa taighde, tréimhse sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh. 

Bhí an taighde ag súil leis go mbeadh na foghlaimeoirí úd chun cinn ar na foghlaimeoirí 

nár fhreastail ar chúrsa Gaeltachta nó cúrsa samhraidh le Gaeilge ó thaobh úsáid straitéisí 

foghlama de, ach go háirithe straitéisí sóisialta. Ní mar sin a bhí sna torthaí taighde áfach 

agus níor léiríodh aon difríocht maidir leis an gceist seo. Tá an chuma ar an scéal go 

bhfuil úsáid straitéisí foghlama ard beag beann ar thréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht 

nó i gcoláiste samhraidh. Ní raibh sé seo ag teacht leis na cuntais cháilíochtúla a tugadh le 

linn na ngrúpaí fócais, áfach, inar leag na faisnéiseoirí a chaith tréimhse sa Ghaeltacht nó 

i gcoláiste samhraidh an-bhéim ar úsáid na teanga go cumarsáideach. Léirigh siad meon 

fíordhearfach maidir le freastal ar chúrsa Gaeltachta / samhraidh chun crích na 

cumarsáide. Ardaíodh an cheist mar sin san anailís; an samhlaíonn foghlaimeoirí dara 

leibhéal na Gaeilge úsáid straitéisí foghlama leis an bhfoghlaim fhoirmiúil amháin? Is é 

sin, an bhféadfadh le foghlaimeoir teanga seal a chaitheamh sa Ghaeltacht nó ar chúrsa 

samhraidh ag sealbhú straitéisí foghlama sóisialta, ach gan tuairisciú a dhéanamh air sin 

toisc nach samhlaíonn siad an úsáid seo leis an bhfoghlaim teanga? Scrúdaíodh an cheist 

seo a thuilleadh san anailís ar threochtaí agus thorthaí cáilíochtúla na ngrúpaí fócais.  

Maidir le treochtaí cáilíochtúla na gceistneoirí, nochtaíodh go feiceálach an oiread sin 

béime a cuireadh ar an bhfocal scríofa agus ar an athrá mar na straitéisí foghlama ba mhó 

agus ba mhinice úsáide ag foghlaimeoirí na Gaeilge. Caithfear a bheith cúramach anseo 

gan an grá as cuimse don fhocal scríofa a mhíthuiscint mar chur chuige amhairc a bhíonn 
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ag foghlaimeoirí áirithe, mar a thugann Dӧrnyei (2005:140) rabhadh. Is léir sa taighde gur 

bhain an straitéis foghlama seo go láidir le scríobh an fhocail, `sé sin an foghlaimeoir féin 

bheith i mbun pinn. An tríú straitéis is mó úsáide a tuairiscíodh sna ceistneoirí ná úsáid a 

bhaint as an bhfoclóir chun teacht ar bhrí an fhocail sa mháthairtheanga. Léiríodh 

spleáchas an-ard ar an bhfoclóir san fhoghlaim teanga sna ceistneoirí taighde. I measc na 

straitéisí foghlama eile a soiléiríodh don taighdeoir sna ceistneoirí, bhí na cinn seo a 

leanas atá leagtha amach de réir chatagóirithe straitéisí Oxford (1990):  

Straitéisí Cognaíocha 

1. Úsáid an fhocail nua in aiste / sa chaint  

2. An focal a scríobh in abairtí éagsúla  

3. Botúin a cheartú láithreach 

4. Focal nó frása nua a úsáid láithreach nó le linn tréimhse ama gearr 

5. Brí an fhocail a scríobh amach in aice leis an bhfocal seachas aistriú an fhocail go 

Béarla 

6. Cleachtaí gramadaí 

7. An focal a litriú 

8. An focal a bhriseadh síos chun teacht ar an mbrí 

9. Ag scríobh amach foghraíocht an fhocail 

10. Athscríobh 

11. Ag léamh os ard 

12. Nathanna cainte a fhoghlaim sa sprioctheanga 

13. Dul siar ar ghramadach 

Straitéisí Meiteachognaíocha 

1. Anagram a úsáid mar chleachtadh foclóra  

2. Pictiúir a tharraingt 

3. Liosta focail a choimeád (ar nós dialann foclóra) 

4. An freagra a chlúdach (féintástáil a dhéanamh) 

5. Buile faoi thuairim a thabhairt ag brath ar an gcomhthéacs  

6. Ag déanamh féinscrúduithe 

7. Ag éisteacht le taifid ar an ipod 

8. Botúin a cheartú i ndiaidh aiseolas a fháil  

9. Ceisteanna a chur  

10. Pointí a chur ar chartaí 
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11. Cluichí a imirt sa sprioctheanga 

12. Dán a chumadh 

13. Leabhar a léamh 

14. Irisí a léamh 

Straitéisí Sóisialta 

1. Gaeilge a labhairt 

2. An frása nua a chur sa ghnáthchaint 

3. Focail nua a úsáid go laethúil 

4. Féachaint ar TG4 

5. Éisteacht le Raidió na Gaeltachta 

6. Féachaint ar scannáin as Gaeilge 

7. Éisteacht le ceol as Gaeilge 

Straitéisí Cuimhne 

1. Ag canadh 

2. Foghlaim de ghlanmheabhair 

 

Mar is léir ó na straitéisí foghlama thuasluaite, is líonmhaire iad na straitéisí cognaíocha 

agus meiteachognaíocha maidir le féintuairisciú úsáid straitéisí foghlama i measc 

fhoghlaimeoirí dara leibhéal na Gaeilge mar ábhar scoile. Rinneadh an rangú ar na 

cinéalacha éagsúla straitéisí foghlama don anailís agus do na torthaí amháin agus, níor 

léiríodh aon fheasacht i measc na bhfaisnéiseoirí féin maidir le cineálacha éagsúla 

straitéisí foghlama. Mar sin féin, tá saibhreas le sonrú sna straitéisí foghlama a luadh sa 

mhórghrúpa arbh foghlaimeoirí ardleibhéal ardeiste ar fad iad. Ar an toradh is spéisiula ar 

fad, léiríodh ardúsáid straitéisí meiteachognaíocha a léiríonn, i ngan fhios dóibh féin, go 

bhfuil feasacht ard acu ó thaobh na foghlama teanga éifeachtaí de. Tá an toradh seo ag 

teacht le torthaí taighde O’Malley et al. (1985a) a rinne tuairisciú ar úsáid straitéisí 

meiteachognaíocha ard i measc dea-fhoghlaimeoirí teanga.  

Rinneadh a thuilleadh iniúchta ar an gceist seo maidir le húsáid straitéisí foghlama sna 

grúpaí fócais ar bhonn taighde cáilíochtúil. Cuireadh go leor samplaí spéisiúla de straitéisí 

foghlama ar fáil sna hagallaimh mheánscoile ina raibh tionchar an mhúinteora níos 

soiléire iontu ná mar a bhí sna ceistneoirí amháin; i bhfocail eile gur shealbhaigh na 

foghlaimeoirí meánscoile na straitéisí foghlama sa chéad áit ón múinteoir agus d’úsáid 

siad na straitéisí sin i gcomhthéacsanna eile as a stuaim féin, mar a tharla sa chuntas thíos: 
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Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir A: ….bhí na múinteoirí sa bhunscoil an-chabhrach agus thaispeáin 

siad slite difriúla chun an teanga a foghlaim agus d’oibreodh sé sin don tríú teanga 

freisin.  

……….. 

Faisnéiseoir B: Sea ceapaim go bhfuil bua ag daoine áirithe ag foghlaim teangacha 

mar bhí mise freisin ag foghlaim Gaeilge ó bhí mé ceathair. Taispeánann na 

múinteoirí na slíonna conas é a foghlaim, ceapaim go bhfuil sé níos éasca mar 

tá…bhí muid ag foghlaim teanga roimhe seo so ní raibh sé ár céad uair ag 

foghlaim agus bhí muid níos óige agus níos tuiscint so… 

Taighdeoir: Agus luaigh tusa slite foghlama chomh maith? 

Faisnéiseoir B: Yeah, á rá é i mo cheann. Cabhraíonn sé go mór liom. 

Taighdeoir: Ní deir tú os ord é? 

Faisnéiseoir B: No, i mo cheann go dtí go dtuigim é. 

Taighdeoir: Cé mhéad uair? 

Faisnéiseoir B: Thart ar trí nó ceithre… 

Taighdeoir: Go raibh maith agat.  

Faisnéiseoir C: Am ceapaim go bhfuil bua agam sna teangacha mar táim ag 

labhairt Gaeilge ó bhíos ceithre bliana d’aois freisin agus ah táim fós ag cur 

feabhas ar mo chuid Gaeilge lá in aghaidh lae agus thug sé an-chabhair dom, 

déanaim Fraincis agus thug sé sin an-chabhair dom é a fhoghlaim, tá slite difriúla 

agamsa freisin ó thaobh saghas anagram nó ag labhairt os ard.   

Taighdeoir: An féidir leat míniú a thabhairt air sin? 

Faisnéiseoir C: Bhuel, na briathra, sa bhunscoil thug siad saghas rhymes dúinn, 

like na briathra neamhrialta as Gaeilge…agus déanaim é sin sa Fraincis freisin 

chun cuimhneamh ar na briathra, briathra a thógann être (mr. tramps red van) 

agus is féidir liom cuimhneamh orthu de réir sin. 

Taighdeoir: Agus ar mhúin múinteoir é sin duit nó ar dhein tú é sin tú féin? 

Faisnéiseoir C: Mhúin múinteoir na cinn, na briathra neamhrialta as Gaeilge dúinn 

agus ansin is féidir liom an teicníc sin a thógaint ar aghaidh go dtí an Fraincis .  

Faisnéiseoir D: Ceapaim go dtugann an Ghaeilge an-chabhair dom ag foghlaim 

teangacha eile, am rinne mé an Spáinnis agus an Fraincis don Teastas Sóisearach 

chomh maith leis an Gaeilge agus an Béarla agus ceapaim go bhfuil sé i bhfad 

níos éasca teangacha eile a fhoghlaim nuair a bhíonn an Ghaeilge agat. Tá a fhios 

agam go bhfuil na teangacha an-difriúil ach tugann sé cabhair duit leis na briathra 

agus just an slí ina fhoghlaimíonn tú teanga leis an struchtúr de bharr na briathra 

agus foclóir nua agus rudaí mar sin.  

 

I gcás na bhfoghlaimeoirí teanga thuas, tá ionchur ón múinteoir maidir leis an straitéis 

cuimhne atá luaite go ríshoiléir ach is soiléire fós an inaistritheacht a fheiceann an 

foghlaimeoir le straitéis na cuimhne. Soláthraíonn na samplaí thuas míniú maidir le líon 

na straitéisí meiteachognaíocha a sonraíodh ó shonraí na gceistneoirí, `sé sin, sealbhaíonn 

foghlaimeoirí maithe teanga straitéisí foghlama óna gcuid múinteoirí ar dtús ach ansin, 

cuireann siad na straitéisí céanna in úsáid iad féin go neamhspleách ar an múinteoir mar 

straitéisí meiteachognaíocha.  
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Léiríodh an fheasacht teanga ba láidre sna sonraí cáilíochtúla san aicme scoile seo, `sé sin 

Scoil Gaeilge Cathrach, thar aon aicme eile, ina ndearna na faisnéiseoirí go leor tagairtí 

don dul chun cinn agus don fhorbairt a dhéanann siad sa teanga: 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: …..cathain a bhí an leibhéal ab airde agat? An féidir libh a rá liom cad 

atá roghnaithe agaibh ansin agus cén fáth? 

Faisnéiseoir A: Roghnaigh mé an meánscoil agus ceapaim sin mar tá sé an…mo 

dara bliain déag ag foghlaim an Ghaeilge agus tá sé just ag dul, ag forbairt gach 

bliain.  

Faisnéiseoir B: Ah ceapaim an meánscoil a bhfuil an caighdeán ab airde agam sa 

Ghaeilge mar téann an múinteoir isteach ar eolas an-dian agus foghlaimid go dtí 

go dtuigimid go léir, tá sé like mo dá…dódhéag bliain le Gaeilge freisin so 

ceapaim go bhfuil sé…an t-am seo ab airde agam freisin. 

Faisnéiseoir C: Ah ceapaim go bhfuil an leibhéal ab airde agam sa meánscoil mar 

tá an Ghaeilge anseo an-teicniciúil agus bíonn béim ollmhór ar rudaí ar nós an 

tuiseal ginideach agus an modh coinníollach agus cuireann sé sin feabhas ar do 

chuid Gaeilge gach lá.  

Taighdeoir: An bhfuil sé sin tábhachtach? 

Faisnéiseoir C: Tá sé tábhachtach ó thaobh scrúdú scríofa, tá na nósanna agat trí, 

bhuel tá na nósanna agat leis an Ghaeilge agus labhraíonn tú Gaeilge ar nós na 

múinteoirí, tré éisteacht leo agus tá an Ghaeilge ceart acu.  

……… 

Faisnéiseoir D:  Dúirt mé meánscoil chomh maith mar bíonn a lán frásaí agus 

focail nua á fhoghlaim i ngach ábhar agus ansin bíonn an foclóir á fhorbairt dá 

bharr.  

Taighdeoir: An bhfuil sé sin tábhachtach duitse? 

Faisnéiseoir D: Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach. 

Taighdeoir: Cén fáth? 

Faisnéiseoir D: Mar tá na focail úsáideach agus bíonn tú ag déanamh forbairt ar an 

dteanga atá agat agus bíonn tú in ann focail nua a abairt agus cumarsáid níos 

forbartha a labhairt. 

Cuireann na foghlaimeoirí thuas in iúl sa chuntas sin uathu ní hámháin go bhfuil an 

fhorbairt a dhéanann siad ríthábhachtach dóibh mar fhoghlaimeoirí teanga ó aois an-óg 

ach go bhfuil an féinmheasúnú a dhéanann siad ar an bhforbairt sin an-tábhachtach chomh 

maith. Déanann siad tagairt do shonraithe na forbartha bunaithe ar chur chuige an dul 

chun cinn mar aon leis an gcúis go bhfuil an cur chuige sin tábhachtach dóibh.  

Dealraíodh a thuilleadh samplaí den fheidhm inaistritheach ó theanga amháin go teanga 

eile maidir le straitéisí foghlama agus cur chuige foghlama: 

Coláiste Samhraidh: 

Faisnéiseoir A: Labhraím,  i Gaeilge labhraím na focail os ard agus aiste agus 

déanaim an rud ceanann céanna sa Fraincis agus freisin bím ag féachaint ar clár  

teilifíse Gaeilge ar TG4 cosúil le Aifric agus cosúil leis sin bíonn scannáin ar siúl i 
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Fraincis, cosúil le Amile. 

 

Léiríodh tionchar an mhúinteora i gcásanna áirithe maidir le húsáid straitéisí foghlama 

agus le hinaistritheacht cur chuige foghlama ó theanga amháin go teanga eile. Sa chéad dá 

shampla thíos, feictear an claonadh atá le húsáid na teanga agus an fheidhm a fheiceann 

na foghlaimeoirí le focail agus gramadach. Is léir go bhfuil tuiscint ar spriocanna ag na 

foghlaimeoirí seo chomh maith sa chaoi ina leagann siad amach cuspóirí réalaíocha dóibh 

féin san fhoghlaim teanga. Feictear arís sa dara sampla an nós atá ag foghlaimeoirí úsáid a 

bhaint as an mír foclóra chun a gcuid féin a dhéanamh den teanga tar éis ionchur an 

chainteora dhúchais / mhaithe. Léirítear sa tríú sampla an bealach inar féidir le 

foghlaimeoirí cur chuige an mhúinteora sa T2 a úsáid i gcás T3 a fhoghlaim, fiú má tá cur 

chuigí difriúla ag an mbeirt mhúinteoirí teanga. Léiríonn sé seo neamhspleáchas i gcás na 

bhfoghlaimeoirí teanga tar éis spreagadh a fháil ón múinteoir T2: 

Scoil Gaeilge Cathrach:  

Faisnéiseoir A: An bhliain seo caite san Ghaeilge bhíomar ag déanamh an modh 

coinníollach, díreach just dul siar roimh an Teastas Sóisearach agus ah bhí 

críochnú ag an múinteoir againn ah -fainn -fá -fadh -faimis -fadh -faidís agus tá sé 

níos éasca é a dhéanamh….like sin na críoch a chuireann tú ar na briathra. 

Taighdeoir: Ar chabhraigh é sin leat? 

Faisnéiseoir A: Chabhraigh sé yeah. 

Taighdeoir: Ar úsáid tú é sin in aon bhealach eile, in aon ghné eile den teanga? 

Faisnéiseoir A: Bhuel táimid ag déanamh dul siar arís ar an modh coinníollach 

anois agus sa rang deireann na múinteoirí, deireann an múinteoir chun na briathra 

a scríobh amach ah cuimhním ar na críochanna sin agus cabhraíonn sé. 

Faisnéiseoir B: Tá an freagra céanna agamsa mar bhí muid in san rang Gaeilge 

céanna.  

Taighdeoir: Go raibh maith agat.  

Faisnéiseoir C: Fós ceapaim go bhfuil na rannta is fearr domsa, ah tuiscint níos 

fearr agat den focal má féachann tú suas an brí, scríobhaim síos cad is brí leis agus 

tá sé níos éasca iad a fhoghlaim agus tuiscint a bheith agat conas a úsáidtear na 

focail sin….Ah téim ar ais go dtí an sliocht nó an abairt ina raibh sé agus féachaim 

ar an comhthéacs agus ansin táim in ann úsáid a bhaint as an focal sin arís.  

Faisnéiseoir D: Ceapaim tá sé an-éasca focal nua a fhoghlaim má tá an focal á 

úsáid ag an múinteoir i rith cumarsáid sa ranga nó just caint agus má úsáideann tú 

an focal céanna tá sé níos éasca cuimhneamh air. Chomh maith leis sin, ceapaim 

nuair atá like léamhthuiscintí á dhéanamh just focal nó dhó in ionad gach uile 

fhocal a dhéanamh, cur line faoi, just cúpla a thógáil ag an am in ionad a lán cinn.  

Taighdeoir: An dá fhocal san nó an grúpa beag d’fhocail a fhoghlaim seachas gach 

focal in ea? 

Faisnéiseoir D: Sea, sea, sea. 

Taighdeoir: So cad a dhéanann tú nuair a chuireann tú line faoi na focail sin? 

Faisnéiseoir D: Déanaim é a athscríobh é sa chóipleabhar crua agus iarracht é a 

úsáid in aiste nó rud éigin nó i gcumarsáid nó rud éigin mar sin.  

 



173 
 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir A: Bíonn gach duine ag labhairt as Gaeilge agus piocann tú suas 

focail. 

Taighdeoir: Conas mar a phiocann tú suas rudaí? 

Faisnéiseoir A: Like má deireann duine focal ná cloisfidh tú riamh just deireann tú 

cad is brí leis an focal sin agus cabhraíonn sé like. 

Taighdeoir: Agus cad a dhéanann tú leis an eolas sin ansan? 

Faisnéiseoir A: N’fheadar just bíonn sé i d’aigne  

Taighdeoir: Bíonn sé agat i ndiaidh duit ceist a chur ar dhuine cad is brí leis? An 

gcuimhníonn tú air?  

Faisnéiseoir A: Sea agus ansin úsáideann tú é. 

….. 

Faisnéiseoir B:…..beidh a fhios agat cén tslí é a rá agus beidh a fhios agat conas a 

deireann tú an focal. 

 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Faisnéiseoir B: Like the way I learn in Irish I do it the same way in French and I 

find it easier when I do it that way in French, even though the teacher doesn’t 

teach it to us that way.  

 

Tugadh a thuilleadh léargais sna grúpaí fócais ar na straitéisí foghlama a tuairiscíodh go 

cáilíochtúil sna ceistneoirí, mar atá léirithe sa chuntas seo a leanas. Tá an t-eolas seo 

luachmhar sa tslí is go gcuireann sé breis eolais ar fáil maidir le húsáid straitéisí foghlama 

agus na cúiseanna taobh thiar díobh ach leagann sé béim ar an ngníomh mar straitéis 

cuimhne nó straitéis shóisialta, rud nár tháinig chun cinn chomh soiléir céanna sna 

ceistneoirí: 

Scoil Gaeltachta: 

Faisnéiseoir C: Buille faoi thuairim. Cabhraíonn sé leat like rudaí nua a phiocadh 

suas. Just leisciúlacht breathnú san fhoclóir.  

Faisnéiseoir E: Uaireanta nuair a féachann tú rud éigin suas tá sé níos éasca 

smaoineamh ar agus é a rá. 

Taighdeoir: Nuair a fhéachann tú suas focail, an bhfanann sé leat nó an gá duit rud 

éigin eile a dhéanamh ionas go bhfanfaidh sé leat? 

Faisnéiseoir E: Fanann sé liom. 

Faisnéiseoir B: Rudaí a fhoghlaim de ghlanmheabhair mar just tá sé i do cheann. 

Tá sé níos éasca. 

Faisnéiseoir E: Éisteacht leis an teanga á labhairt.  Éistím le dlúthdhiosca. 

Taighdeoir: Cén saghas dlúthdhioscaí a n-éisteann tú leo? 

Faisnéiseoir E: Cinn ón Teastas Sóisearach. 

Taighdeoir: Cad a dhéanann tú leis an méid a chloiseann tú? 

Faisnéiseoir E: Athrá b’fhéidir ar an slí ina labhrann siad.  

Faisnéiseoir D: Nuair atá focal in abairt ní thuigeann tú, má léann tú an abairt arís 

b’fhéidir go mbeidh níos mó tuairim agat cad is brí leis.  

 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Faisnéiseoir D: Déanaim iarracht chun Gaeilge a labhairt gach lá.  
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Taighdeoir: Cé hiad na daoine a labhrann tú Gaeilge leo? 

Faisnéiseoir D: Mo chairde nó mo deartháir.  

Taighdeoir: An mbíonn Gaeilge á labhairt agaibh… 

Faisnéiseoir D: Uaireanta. 

Faisnéiseoir A: Táim ag labhairt as Gaeilge sa bhaile agus le mo chairde.  

Faisnéiseoir B: Uaireanta seolfaidh mé téacs chuig mo chara as Gaeilge.  

 

 

Léiríonn an plé thuas, ní hamháin go mbaineann foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge 

úsáid as straitéisí foghlama le linn foghlama ach go bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide 

chomh maith. Is minic a chuirfeadh an téarma ‘straitéis foghlama’ scanradh ar 

fhoghlaimeoirí ach bhí faisnéiseoirí an taighde breá ábalta plé cumasach a dhéanamh ar na 

cleasanna foghlama ba ghnách leo a úsáid san fhoghlaim teanga. Is fíor go raibh tionchar 

an mhúinteora le sonrú san úsáid a bhaineann na foghlaimeoirí as straitéisí foghlama ach 

dar leis an taighde, is cuid de phróiseas na foghlama é sin agus an foghlaimeoir á chothú 

agus á neartú ag an múinteoir ar an mbóthar le bheith ina úsáideoir neamhspleách teanga.   

 

5.4.5 Gráid agus Cumais sna Scileanna Teanga 

Arís is de réir an fhéintuairiscithe a tugadh fianaise ar ghráid agus ar chumais sna 

scileanna teanga ó thaobh na Gaeilge de. I bhfocail eile, is iad na faisnéiseoirí iad féin a 

roghnaigh an ráiteas ab fhearr le cur síos a dhéanamh ar a gcuid cumais sna scileanna 

gabhchumais agus ginchumais teanga: labhairt, scríobh, éisteacht agus léamh. An 

buntáiste a bhaineann leis an gcur chuige seo ná go gcuireann sé léargas ar fáil maidir le 

féintástáil na bhfoghlaimeoirí agus a gcuid braistintí mar gheall ar a gcuid cumas sa 

teanga. Baineann locht leis an bhféintuairisciú, áfach, sa chaoi is go mbíonn impleachtaí 

ag tréithe mothúchánacha an fhoghlaimeora leis, cur i gcás, féiníomhá agus féinmhuinín 

an fhoghlaimeora. Ní tástáil éirime a bhí i gceist agus ní raibh san fhéintástáil mar sin ach 

fiosrúchán ar an gcuid tuairimí mar gheall ar a gcumais sa Ghaeilge. Tháinig torthaí 

spéisiúla chun cinn anseo nuair a rinne faisnéiseoirí an taighde féintástáil ar scileanna 

teanga faoi na ráitis: ar fheabhas, an-mhaith, go maith, réasúnta maith, bunúsach.  

Is é an réimse ‘an-mhaith’ ab airde a sonraíodh i gcás gach scil teanga, i measc na 

bhfoghlaimeoirí méanscolaíochta a ghlac páirt sa taighde. Spéisiúil go leor, maíonn líon 

beag 7.9% go bhfuil siad ‘ar fheabhas’ ag an scríbhneoireacht atá i bhfad níos lú ná mar 

atá sna scileanna eile – léitheoireacht (21.1%), éisteacht (29.8%), labhairt (21.9%). Is ait 

an rud é sin toisc an bhéim atá ar scil na scríbhneoireachta sna scrúduithe stáit. Cinneadh 
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go lorgófaí a thuilleadh léargais maidir leis seo san anailís ar na grúpaí fócais.  

Maidir le scil na scríbhneoireachta i leith an dá ghrúpa, níor cheap aon duine sa ghrúpa 

fócais go raibh siad ‘ar fheabhas’ ó thaobh na scríbhneoireachta de. Níor tháinig aon rud 

suntasach chun cinn sna cumais a tuairiscíodh sa dá ghrúpa (mórghrúpa agus foghrúpa) 

ach oiread, `sé sin nach raibh aon difríochtaí le sonrú eatarthu ó thaobh féintástáil 

scileanna de. Spéisiúil go leor, áfach, nuair a cuireadh an cheist orthu ar bhealach eile, `sé 

sin ar cheap siad go raibh bua acu i gcás foghlaim teangacha, mhaígh 67.9% de na 

faisnéiseoirí san fhoghrúpa (grúpa fócais) go raibh bua acu san fhoghlaim teanga. Bhí 

difríocht bheag le sonrú sa chéatadán sin san fhoghrúpa (grúpa fócais) agus 40.2% sa 

mhórghrúpa, `sé sin na foghlaimeoirí a líon isteach an cheistneoir amháin (Tábla 5.7). Cé 

nach bhfuil ann ach difríocht bheag, tá sé ann mar sin féin, agus faoi mar a pléadh ag tús 

na caibidle; ní raibh an taighde ag súil ach le difríocht imeallach idir an foghrúpa agus an 

mórghrúpa. Tharla sé seo toisc gur foghlaimeoirí ardleibhéil iad ar fad ach go n-áirítear na 

foghlaimeoirí sa ghrúpa fócais mar fhoghlaimeoirí níos éifeachtaí i gcás sealbhú na 

Gaeilge. Is spéis leis an taighde na gnéithe a dhealaíonn an dá ghrúpa óna chéile.  

 

Iomlán 

 

Uimhir 

 

54 

 

43 

 

18 

 

115 

% Sampla 47.0% 37.4% 15.7% 100.0% 

     

Tábla 5.7 Comhghaolú idir na Samplaí agus Bua i leith Fhoghlaim Teangacha  

Lorgaíodh tuilleadh soilsithe ar an ábhar seo sna grúpaí fócais inar taispéanadh go bhfuil 

féintástálacha na bhfoghlaimeoirí bunaithe ar dhá rud go príomha; an t-aiseolas a 

fhaigheann siad ó mhúinteoirí maidir le tascanna teanga an churaclaim agus na torthaí 

scrúdaithe a ghnóthaíonn siad ar scoil. Tháinig sé chun solais sa phlé go bhfeidhmíonn 

gráid mar shlat tomhais ar conas mar atá ag éirí leo sa teanga, i gcásanna áirithe is é sin an 

t-aon nó an príomh-aiseolas a fhaigheann siad, a thugann léargas dóibh ar a gcuid dul 

chun cinn sa teanga. Tá an chuma ar an scéal gurb iad na scrúduithe an t-aon fhoinse 

Sampla * Bua i bhFoghlaim Teangacha: Comhghaolú 

 Bua i bhfoghlaim teangacha Iomlán 

Déarfainn 

go bhfuil 

bua agam 

Ní dhéarfainn 

go bhfuil bua 

agam 

Déarfainn go 

bhfuil 

gnáthchumas 

agam 

Sampla 

Ceistneoir 
Uimhir 35 37 15 87 

% Sampla 40.2% 42.5% 17.2% 100.0% 

Grúpa fócais 
Uimhir 19 6 3 28 

% Sampla 67.9% 21.4% 10.7% 100.0% 
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eolais a bhíonn acu ar an bhforbairt a dhéanann siad, a chuireann spreagadh ar fáil dóibh 

má éiríonn go maith leo iontu. Dá bhrí sin, tá an t-aiseolas a fhaigheann siad ar a gcuid 

oibre riachtanach dóibh mar go dtugann sé tuiscint dóibh ar a gcumas sa teanga: 

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Faisnéiseoir A: Mar like tá mé go maith ag Gaeilge ar dtús…is maith liom 

é…agus faighim marcanna maith.  

 

Coláiste Samhraidh: 
Faisnéiseoir F: Táim sásta le mo leibhéal mar táim ag freastal ar scoil ach fuair mé 

grád A sa Teastas Sóisearach agus táim ábalta caint as Gaeilge le mo chlann sa 

bhaile ach ba mhaith liom a bheith níos fearr do mo teastas sinsearach. 

Taighdeoir: An bhfuil Gaeilge sa bhaile? 

Faisnéiseoir F: Sea, beagáinín. Mo dheirfiúr, bhí sí ag múineadh so tá sí go maith. 

Taighdeoir: An dóigh le héinne agaibh go bhfuil bua agaibh ag foghlaim 

teangacha? An bhfuil go leor teangacha ag éinne agaibh nó an bhfuil bua ag éinne 

agaibh an dóigh libh? 

Faisnéiseoir A: Saghas.  

Faisnéiseoir B: Ceapaim mar déanaim Gaeilge, Béarla agus Fraincis ar scoil agus 

faighim grád maith sna teangacha, tá siad níos fearr ná mata nó tíreolaíocht nó 

rudaí mar sin mar tá siad níos úsáideach chun dul go dtí áit difriúil agus chun a 

bheith ag caint le na daoine ón áit sin. 

…………… 

Faisnéiseoir A: Ceapaim go bhfuil siad go maith mar tá siad [ceartúcháin] ag 

cabhrú leat grád níos fearr a fháil i do scrúdaithe.  

Braitheadh go láidir sa taighde nuair a bhí plé á dhéanamh ar cheartúcháin go raibh 

tuairimí na bhfoghlaimeoirí dírithe ar sprioc na scríbhneoireachta. Fiú san eolas a 

cuireadh ar fáil maidir le haiseolas ó mhúinteoirí, is ar an aiseolas scríofa bunaithe ar an 

tasc teanga scríofa a bhí an chaint bunaithe. I gcás nó dhó, stiúraigh an taighdeoir 

tionscadail an plé chun béim a leagan ar an bhfocal labhartha agus ceartúcháin a fháil le 

linn cainte toisc an tsoiléireacht a bhain leis an mbéim ar an obair scíofa go príomha sna 

hagallaimh.  

D’fhéadfaí a rá mar sin, go raibh na foghlaimeoirí níos déine orthu féin san fhéintuairisciú 

maidir le scil na scríbhneoireachta, mar gheall ar an mbéim ar an bhfocal scríofa sa chur 

chuige ranga agus sna scrúduithe. Toisc go bhfaigheann siad fórmhór a gcuid aiseolais tré 

mhéan na scríbhneoireachta bunaithe ar thascanna teanga scríofa, tá gach seans ann go 

samhlaíonn siad botúin agus deacracht le scil na scríbhneoireachta nach samhlaíonn siad 

leis na scileanna eile, toisc nach bhfaigheann siad an oiread sin aiseolais orthu. Tacaíonn 

an plé seo agus an plé a rinneadh thuas ar an deacracht a shamhlaíonn foghlaimeoirí le 

cruinneas na teanga, lena léiríodh sna staitisicí  maidir le scil na scíbhneoireachta.  
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5.4.6 Cur Chuige an Fhoghlaimeora 

Scrúdaíodh féintuairisciú an fhoghlaimeora féachaint an raibh cur chuige gníomhach nó 

éighníomhach le tabhairt faoi deara ann. Cuireadh ann chomh maith ceist a dhéanfadh 

iniúchadh ar chur chuige roghnaithe an fhoghlaimeora as an dá chur chuige sin. Nuair a 

rinneadh scagadh ar an dá ghrúpa, bhí cothromaíocht le sonrú idir méid na 

bhfoghlaimeoirí gníomhacha agus éighníomhacha ar an iomlán. Bhain an dara ceist ar 

chur chuige foghlama leis an gcur chuige a roghnódh na foghlaimeoirí  agus iad ag 

tabhairt faoi theanga nua a fhoghlaim. Is ansin sa cheist hipitéiseach atá an difríocht le 

sonrú maidir le cur chuige roghnaithe a luíonn go fabhrach leis an gcur chuige 

gníomhach: 

 Minicíocht Faoin 

gCéad 

Bailí 

Gníomhach 80 69.6 

Éighníomhach 33 28.7 

Iomlán 113 98.3 

Ar iarraidh  2 1.7 

Iomlán 115 100.0 

Tábla 5.8 Cur Chuige Roghnaithe Foghlama 

De réir na hanailíse, ardaíonn sé seo ceist an-spéisiúil maidir le meon na bhfoghlaimeoirí i 

leith an chur chuige foghlama is fearr leo, idir ghníomhach agus éighníomhach. Is cosúil 

go gceapann na faisnéiseoirí gurb é an cur chuige gníomhach rogha na coitiantachta, fiú 

muna bhfuil an cur chuige sin curtha i bhfeidhm acu féin san fhoghlaim teanga cheana 

féin. Tá an fhéidearthacht ann chomh maith go bhfuil cuid den inspreagadh idéalach nó an 

ideal-self, atá curtha chun cinn ag Dӧrnyei agus Ushioda (2009: 6), i gceist anseo ina 

samhlaíonn foghlaimeoirí éighníomhacha iad féin i mbun foghlama gníomhaí toisc gurb 

iad sin na seasaimh idéalacha atá acu i leith na teanga, `sé sin gur bhreá leo dá mbeadh 

siad níos gníomhaí i gcás foghlaim teangacha.  

Faoi mar a chonaiceamar cheana, léirigh na foghlaimeoirí claonadh le húsáid na teanga 

agus leis an timpeallacht foghlama teanga atá fíorthábhachtach dóibh mar fhoghlaimeoirí 

teanga. Cleachtaíonn siad labhairt na teanga nuair is féidir leo, rud a léiríodh sna straitéisí 

foghlama a tharraingíonn siad chucu chun críche cumarsáide rud atá ar aon dul leis an 

taighde idirnáisiúnta ar an dea-fhoghlaimeoir teanga (Rubin 1975; Stern 1975; Naiman et 

al. 1978). Taitníonn sé leo foghlaim faoi rudaí gur féidir leo úsáid a bhaint astu, stór focal 

nó nathanna cainte gur féidir leo úsáid in aistí cur i gcás. Luíonn na gnéithe seo ar fad den 

chur chuige foghlama a léiríodh sna grúpaí fócais le cur chuige gníomhach foghlama.  
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Ar an láimh eile, léiríodh an tábhacht a bhaineann le suí siar agus an teanga a shú isteach 

leis, inar leag faisnéiseoirí béim ar éisteacht le cainteoirí maithe. Tháinig sé chun cinn go 

mbraitheann foghlaimeoirí teanga níos muiníne as a gcuid aschur teanga tar éis dóibh 

ionchur teanga an chainteora dúchais / mhaith a phróiseáil. Is léir ó na sonraí cáilíochtúla 

go samhlaíonn foghlaimeoirí scil na héisteachta leis an bhfoghlaim éighníomhach, fiú más 

ar mhaithe leis an teanga a chur i ngnímh iad féin atá siad i mbun éisteachta. Cé acu ceann 

gníomach nó éighníomach a roghnaigh na faisnéiseoirí sa cheistneoir, leagadh béim ar 

thábhacht an dá chur chuige sna hagallaimh:  

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Faisnéiseoir A: ….bímid páirteach like….I Gaeilge bímid ag suí siar agus ag 

éisteacht níos mó ná a bheith ag déanamh, a bheith gníomhach like, níos mó ná a 

bheith ag scríobh agus rudaí bímid ag éisteacht. 

Taighdeoir: Agus an gcabhraíonn é sin? 

Faisnéiseoir D: Yeah cabhraíonn. 

Faisnéiseoir A: Sea. 

Taighdeoir: Cén fáth? 

Faisnéiseoir A: Má bíonn tú ag éisteacht leis agus do you know muna bíonn tú ag 

éisteacht like níl fhios agat conas a fhuaimíonn sé.  

Faisnéiseoir D: Yeah mar níl, tá Gaeilge is fearr ag na múinteoirí so is fiú éisteacht 

leo mar phioc tú suas na rudaí beaga atá tábhachtach don Ghaeilge, tá sé 

tábhachtach go mbíonn tú ag labhairt é freisin mar caithfidh tú cleachtadh a fháil. 

5.4.7 Meon agus Úsáid Straitéisí i leith an Cheartúcháin  

Is léir ó na torthaí staitisticiúla suntasacha a bhaineann le meon i leith ceartúchán le linn 

na foghlama teanga, go gcuireann fórmhór na bhfaisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde fáilte 

roimh cheartúcháin i gcomparáid leo siúd a deir go gcuireann ceartúcháin isteach orthu. 

Tá an toradh seo ar aon dul le toradh Rubin (1975) a chéadrinne taighde ar an dea-

fhoghlaimeoir teanga. Tá sé le tabhairt faoi deara, áfach, go maíonn 100% de na 

faisnéiseoirí a ghlac páirt sna grúpaí fócais go gcuireann siad fáilte roimh cheartúcháin: 

Sampla * Ceartúcháin: Comhghaolú 

 Ceartúcháin Iomlán 

(a) (b) 

Sampla 

Ceistneoir 
Uimhir 80 7 87 

% Sampla 92.0% 8.0% 100.0% 

 

Grúpa fócais 

Uimhir 28 0 28 

% Sampla 100.0% 0.0% 100.0% 

 

Iomlán 

 

Uimhir 

 

108 

 

7 

 

115 

% Sampla 93.9% 6.1% 100.0% 

    

Tábla 5.9 Comhghaolú idir na Samplaí agus Meon i leith Ceartúchán 
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22. An foghlaimeoir tú (a) a chuireann fáilte roimh cheartúcháin ó do mhúinteoir / ó 

chainteoir dúchais / ó chainteoir maith nó (b) an gcuireann sé isteach ort nuair a 

cheartaíonn duine tú? 

 

Mar a pléadh thuas, is ar cheartúcháin i leith na scríbhneoireachta a bhí intinn na 

bhfaisnéiseoirí dírithe den chuid is mó nuair a tháinig an cheist chun cinn sa taighde, ach 

gur stiúraigh an taighdeoir an plé ar earráidí agus bhotúin ceartaithe sa teanga labhartha 

chomh maith. Nuair a cuireadh ceist ar na foghlaimeoirí faoina ndéanann siad leis an 

gceartúchán a fhaigheann siad i gcás na cainte agus na scríbhneoireachta, luadh an-chuid 

straitéisí éagsúla ar a n-áirítear na cinn seo a leanas ar na cinn is ábhartha agus suntasaí:  

 

 Minicíocht Faoin gCéad 

Bailí 

Na ceartúcháin a scríobh síos 53 46.1 

Nótaí cuimhne a thógáil 3 2.6 

Déanaim athrá 23 20.0 

Níos mó eolais a fháil faoin mbotún 2 1.7 

Éisteacht leis 1 .9 

Athdhéanamh i mo cheann 7 6.1 

Iarracht a dhéanamh an focal a 

úsáid 
2 1.7 

Dath a chur ar an gceartúchán 1 .9 

Taifead a choimeád de bhotúin 1 .9 

Breathnú ar an mbotún 1 .9 

Iarracht a dhéanamh gan an botún a 

dhéanamh arís 
1 .9 

   

Tábla 5.10  Mar a ghlactar leis an gCeartúchán de réir Minicíochta  

Arís ag teacht leis an méid a pléadh cheana maidir le húsáid straitéisí foghlama san 

fhoghlaim teanga, léiríonn na staitisticí thuas an luí atá ag an bhfoghlaimeoir teanga leis 

an bhfocal scríofa sa chéad áit agus le háthrá a dhéanamh mar straitéisí cognaíocha nó 

cuimhne sa dara háit. Is straitéisí cognaíocha na straitéisí is mó úsáide sna straitéisí eile a 

luadh, mar shampla, “athdhéanamh i mo cheann”, ach is cosúil go mbaineann 

foghlaimeoirí áirithe úsáid as straitéisí cuimhne agus meiteachognaíocha chomh maith. 

Mar atá léirithe i dtábla 5.10, níl úsáid na straitéisí meiteachognaíocha ar nós, dath a chur 

ar an gceartúchán nó straitéisí cuimhne ar nós, nótaí cuimhne a thógáil, chomh hard 

céanna go staitisticiúil. Mar sin féin, is spéisiúil iad líon na straitéisí meiteachognaíocha a 

tháinig chun cinn sa taighde ceistneora a luíonn leis an méid a tháinig chun cinn i leith 
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úsáid straitéisí foghlama go ginearálta, ach a léiríonn pointe an-suntasach i leith na 

foghlama teanga. Is é sin go bhfuil feasacht léirithe ag cuid de na foghlaimeoirí seo i leith 

na foghlama teanga sa chaoi is go bhfuil iarracht á caitheamh acu le straitéisí a spreagann 

an fhoghlaim mhachnamhach agus fhadbhunaithe. 

Straiteisí Tuairiscithe, de réir Catagóirí Oxford:  

Straitéisí Cognaíocha 

 Na ceartúcháin a scríobh síos 

 Déanaim athrá 

 Éisteacht leis 

 Athdhéanamh i mo cheann 

 Breathnú ar an mbotún 

 

Straitéisí Cuimhne 

 Nótaí cuimhne a thógáil 

 Déanaim athrá 

 

Straitéisí Meiteachognaíocha 

 Níos mó eolais a fháil faoin mbotún 

 Iarracht a dhéanamh an focal a úsáid (d’fhéadfaí glacadh leis an straitéis seo mar 

straitéis sóisialta ag brath ar chomhthéacs na húsáide) 

 Dath a chur ar an gceartúchán 

 Taifead a choimeád de bhotúin 

 Iarracht a dhéanamh gan an botún a dhéanamh arís 

Nuair a rinneadh breis eolais a lorg sna grúpaí fócais maidir le ceartúchán agus an 

fheidhm a bhaineann leo san fhoghlaim teanga, soiléiríodh roinnt pointí saibhre a 

chuireann go mór leis na staitisticí a tháinig chun cinn sna ceistneoirí. Dar leis na 

faisnéiseoirí a roghnaíodh le páirt a ghlacadh sna grúpaí fócais, cuireann siad fáilte mhór 

roimh cheartúcháin san fhoghlaim teanga toisc go mbíonn siad dírithe ar spriocanna chun 

dul chun cinn a dhéanamh sa teanga: 

Scoil Gaeltachta:  

Taighdeoir: An bhfeiceann sibh feidhm le ceartúcháin? 

Faisnéiseoir C: Cuireann sé feabhas ar an teanga like cuireann sé snas ar an 
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teanga.  

 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Taighdeoir: Cad faoi cheartúcháin, nuair a fhaigheann sibh ceartúcháin nó aiseolas 

ón múinteoir conas mar a bhraitheann sibh faoi sin? 

……………….. 

Faisnéiseoir D: Yeah like do you know, uaireanta braitheann sé nuair a bhíonn rud 

éigin le rá agat agus ní féidir (leat) é a rá cuireann sé isteach orm ach má tá tú say 

ag cleachtadh i gcomhair rud éigin like ag cleachtadh i gcomhair an scrúdú cainte 

nó rud éigin mar sin then is fiú na ceartúcháin a fháil. 

 

Scoil Gaeilge Cathrach:  

Faisnéiseoir C: Bíonn áthas orm nuair a cheartaíonn duine botún a dhéanaim mar 

léiríonn sé go bhfuil suim ag duine eile sa teanga chomh maith leatsa agus tá suim 

acu do Ghaeilge nó Fhraincis a fheabhsú ar mhaitheas duit féin agus ar mhaitheas 

na teanga so ceapaim is rud maith é agus má dhéanann gach duine é leis an 

Ghaeilge beidh an Ghaeilge ag feabhsú lá i ndiaidh lae sa scoil.  

 

Coláiste Samhraidh: 

Faisnéiseoir A: Ceapaim go bhfuil sé níos fearr mar tá siad ag cabhrú leat grád 

níos fearr a fháil i do scrúduithe.  

……………… 

Faisnéiseoir D: Nuair a dhéanann siad é (ceartú), is maith liom é mar táimid ábalta 

é a dhéanamh níos fearr ag caint agus ag úsáid na teanga.  

 

Tá an chuma ar an gcéad dá chuntas thuas ó bhéal na bhfaisnéiseoirí, go bhfuil meon 

uirliseach á léiriú acu i leith na teanga, `sé sin chun feabhas a chur ar a gcumas teanga nó 

chun an t-aiseolas a úsáid le dul chun cinn a dhéanamh sna scrúduithe teanga. Meon eile 

ar fad atá léirithe sa tríú cuntas thuas a chuireann meon comhtháite teanga in iúl, `sé sin 

go bhfuil an foghlaimeoir seo dírithe ar sprioc na teanga mar indibhid agus mar bhall de 

phobal na teanga chomh maith. Léirítear suim sa teanga agus bá dá lucht labhartha ag an 

bhfoghlaimeoir seo, a thugann le fios go bhfuil meon comhtháite chun tosaigh ag an 

bhfoghlaimeoir. Tá meascán den dá mheon le sonrú sa cheathrú cuntas i gcás 

fhoghlaimeoirí ó choláiste samhraidh. Pé meon a léiríonn na foghlaimeoirí, uirliseach nó 

comhtháite, tá an chuma go láidir ar an scéal go nglacann na foghlaimeoirí a bhí páirteach 

sa taighde cáilíochtúil, go fonnmhar le haiseolas agus critic.  

Is díol spéise an fheasacht teanga a léirigh na faisnéiseoirí maidir le botúin a sheachaint sa 

todhchaí. Bhíothas ag súil leis an toradh  go mbeadh na foghlaimeoirí maithe a roghnófaí 

sásta glacadh le haiseolas, maith nó olc agus go ndéanfaidís iarracht a gcuid botún a chur 

ina gceart fiú dá mbeadh dua i gceist leis sin. An ghné a tháinig chun solais go soiléir, 

anuas ar na hionchais torthaí taighde, ná an fheidhm fhadradharcadh a shamhlaíonn na 
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foghlaimeoirí teanga a ghlac páirt sna grúpaí fócais leis an gceartúchán teanga. Glacadh 

leis go mbeidís airdeallach roimh bhotúin, ach tháinig sé chun cinn, sa bhreis air sin, go 

gcuireann siad an-fháilte roimh cheartúcháin ionas nach mbeidh na botúin chéanna á 

ndéanamh acu arís ar an mbóthar foghlama teanga atá rompu: 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Taighdeoir: Cad faoi cheartúcháin, nuair a fhaigheann sibh ceartúcháin nó aiseolas 

ón múinteoir conas mar a bhraitheann sibh faoi sin? 

Faisnéiseoir A: Go maith mar is féidir leat sheiceáil an rinne tú botún agus is féidir 

leat é a cheartú like. 

Taighdeoir: Sin an scríbhneoireacht atá i gceist agat? 

Faisnéiseoir A: Yeah má dhéanann tú botún sa scríbhneoireacht like ceartaíonn an 

múinteoir é agus tá sé rud maith mar muna cheartaíonn tú é bíonn tú ag déanamh 

an botún céanna “arís is arís agus ní féidir leat obair ar like. 

 

Ar an gcéad iarracht an cheist a fhreagairt is cosúil go bhfuil luí gearrthéarmach ag an 

bhfoghlaimeoir leis an gceartúchán; ach ar thochailt níos doimhne, léiríonn an 

foghlaimeoir go bhfeiceann sé feidhm fhadtéarmach leis an gceartúchán agus go bhfuil sé 

ag iarraidh tógáil air. 

I gcásanna áirithe, léirigh na faisnéiseoirí céanna feasacht láidir i leith ceartúchán agus 

tábhacht an mhínithe maidir leis an gceartúchán, `sé sin gur spéis leo an fáth go 

ndearnadh an ceartúchán. Dar ndóigh, is ar an múinteoir a bhíonn na foghlaimeoirí ag 

brath leis an aiseolas seo a sholáthar. Chuir faisnéiseoirí áirithe an taighde in iúl go bhfuil 

sé fíorthábhachtach dóibh sonraí a gcuid oibre mar aon le gráid a fháil ón múinteoir a 

fheidhmíonn mar chomhartha dóibh ar conas mar atá ag éirí leo sa teanga agus conas go 

bhféadfaí feabhas a chur ar mhíreanna áirithe na teanga.  

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Taighdeoir: Cad faoi cheartúcháin? An maith libh ceartúcháin a fháil nó an 

gcuireann sé isteach oraibh?  

Faisnéiseoir A: Tá sé go maith, is maith liom é. No like tá sé tábhachtach mar tá 

fhios agat an caighdéan ansin agus má fhaigheann tú drochmharc i scrúdú amháin 

agus marc níos fearr i scrúdú eile tá a fhios agat go bhfuil tú ag feabhsú agus go 

bhfuil tú ag staidéar ansin agus tá tú ag foghlaim ansin. Like ceapaim go bhfuil 

like marcanna an-tábhachtach like ag tabhairt ar ais go dtí like daltaí agus tá sé 

tábhachtach like an múinteoir píosa eolais agus pointí a thabhairt duit ar ais agus 

conas feabhsú oibre.  

 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir D: Tá mé ceart go leor na ceartúcháin a chloisint ach uaireanta 

cuireann sé isteach orm nuair atá tú ag iarraidh labhairt agus bíonn an múinteoir ag 

cur isteach ort agus ní bhíonn an deis agat an rud a rá agus bíonn tú i gcónaí, bíonn 
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tú buartha faoina botún gramadach atá á ndéanamh agat nach mbíonn tú in ann an 

abairt a dhéanamh i gceart. Ach i gcás aistí agus rudaí mar sin ceapaim go bhfuil 

sé níos fearr like fáth a chur leis an botún seachas just líne a chur faoi mar tá sé an-

deacair na botún a fháil i leabhar nó rud éigin agus ní bhíonn a fhios agat cad é an 

fhadhb leis an rud atá á rá agat.  

Taighdeoir: An gcuireann é sin isteach ort nuair nach mbíonn a fhios agat? 

Faisnéiseoir D: Yeah cuireann sé isteach go mór orm. 

Taighdeoir: Agus cad a dhéanann tú ansin leis an aiseolas a fhaigheann tú? 

Faisnéiseoir D: Scríobhaim é uaireanta agus uaireanta nuair atá mé ag scríobh 

aiste nó rud éigin scríobhaim é in peann luaidhe ag barr an leathanach ionas nach 

ndéanfaidh mé arís é agus sin é. 

 

Maidir le straiteisí foghlama, tháinig cúpla cuntas ó thaobh straitéisí i leith ceartúchán 

chun cinn sna grúpaí fócais, a thacaíonn leis na straitéisí a tuairiscíodh sna ceistneoirí 

taighde. I gcás nó dhó, rinneadh plé ar an ábhar seo a chuir breis saibhris agus feasachta 

ar fáil ach guth mionlaigh a bhí anseo faraor, `sé sin nach tuairim choitianta a bhí ann sna 

grúpaí fócais ach go raibh sé ann mar sin féin:   

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: An bhfuil aon slite agatsa chun deaileáil leis an gceartúchán? 

Faisnéiseoir C: Scríobh é amach arís agus é a chur i mo cheann. Bhí ceann agam, 

bhíos i gcónaí ag cur séimhiú le ‘na’ agus cheartaigh an múinteoir mé timpeall sé 

nó seacht n-uaire agus anois tá sé ceart go leor tar éis é a scríobh amach.  

 

Don mhórchuid, ní raibh aon difríocht bheag nó mhór le tabhairt faoi deara sna sonraí 

cáilíochtúla idir na straitéisí ginearálta a tharraingíonn foghlaimeoirí chucu féin le linn 

foghlama, de réir na féintairiscithe agus na straitéisí a mhaíonn siad go n-úsáideann siad i 

leith ceartúchán. Is í an bhéim ar an bhfocal scríofa agus áthrá is mó a bhí le sonrú arís sa 

chás seo.  

5.4.8 Cúrsaí Inscne 

Rinneadh taighde ar chúrsaí inscne tríd an gceistneoir agus, mar sin, pléifear inscne mar 

athróg ar bhonn staitisticiúil amháin anseo. Scrúdaíodh cúrsaí inscne ar roinnt bealaí 

comhghaolaithe san anailís taighde; ar an gcéad dul síos, féachadh chuige ceist a chur faoi 

dhifríocht ar bith a bheadh le sonrú idir úsáid straitéisí foghlama i measc cailíní agus 

buachaillí de réir na gcuntas a chur siad féin ar fáil. Níor tuairiscíodh aon rud suntasach sa 

chomhghaolú, áfach, maidir le húsáid straitéisí foghlama i measc cailíní agus buachaillí. 

Bréagnaíonn an toradh sin a raibh an taighde ag súil leis, go dtarraingeodh cailíní níos mó 

straitéisí foghlama chucu féin le linn foghlama teanga ná mar a dhéanfadh a 

macashamhail fireann.  
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De réir na bhféintuairiscí maidir le cumas nó bua sa teanga, bhí na cailíní beagáinín chun 

cinn ar na buachaillí ceart go leor, cé nach bhfuil le sonrú ach miondifríocht: 

 “Déarfainn go 

bhfuil bua 

agam” 

“Ní dhéarfainn 

go bhfuil bua 

agam” 

“Déarfainn go 

bhfuil 

gnáthchumas 

agam” 

 

Inscne 

Baineann 
Uimhir 40 28 12 

% Inscne 50.0% 35.0% 15.0% 

Fireann 
Uimhir 14 15 6 

% Inscne 40.0% 42.9% 17.1% 

 

Iomlán 

 

Uimhir 

 

54 

 

43 

 

18 

% Inscne 47.0% 37.4% 15.7% 

    

Tábla 5.11 Comhghaolú idir Inscne agus Bua i bhFoghlaim Teangacha  

 

Tuairiscíodh chomh maith go bhfuil píosa beag níos mó neamhspleáchais ag cailíní ná 

mar atá ag buachaillí a bhíonn ag brath píosa beag níos mó ar an múinteoir agus chomh 

maith leis sin go mbíonn cailíní níos gníomhaí sa phóiseas foghlama. 

 

Tábla 5.12 Comhghaolú idir Inscne agus Anailís a dhéanamh ar an Teanga  

Inscne * Cinéal Foghlaimeora: Comhghaolú 

 Cinéal Foghlaimeora Iomlán 

Gníomhach Éighníomhach 

Inscne 

Baineann 
Uimhir 43 37 80 

% Inscne 53.8% 46.2% 100.0% 

Fireann 

Uimhir 13 21 34 

% Inscne 38.2% 61.8% 100.0% 

    

Iomlán 

Uimhir 56 58 114 

% Inscne 49.1% 50.9% 100.0% 

    

Tábla 5.13 Comhghaolú idir Inscne agus Cinéal Foghlaimeora 

Inscne * Anailís ar an Teanga: Comhghaolú 

 Anailís ar an Teanga Iomlán 

0 Mé féin An múinteoir 

Inscne 

Baineann 
Uimhir 1 31 47 79 

% Inscne 1.3% 39.2% 59.5% 100.0% 

Fireann 
Uimhir 0 9 25 34 

% Inscne 0.0% 26.5% 73.5% 100.0% 

Iomlán 

 

Uimhir 

 

1 

 

40 

 

72 

 

113 

% Inscne 0.9% 35.4% 63.7% 100.0% 
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Cé go léiríonn na torthaí taighde go bhfuil cailíní pas beag chun tosaigh ar bhuachaillí 

maidir le cumas teanga agus neamhspleáchas san fhoghlaim teanga, níl eatarthu ach 

difríocht imeallach. Déanann an toradh seo bréagnú ar an tuairim choitianta a mhaireann 

bunaithe ar fhianaise starógach go bhfuil cailíní i bhfad níos fearr ná buachaillí san 

fhoghlaim teanga.   

5.4.9 Aicme Scoile 

Pléifear leis an athróg ‘aicme scoile’ ar bhonn staitisticiúil anuas ar an méid atá pléite sa 

chaibidil seo cheana féin. Rinneadh iniúchadh sna sonraí staitisticiúla ar an gcomhghaolú 

a d’fhéadfadh a bheith ann de réir na n-aicmí scoile a ghlac páirt ionadaíoch sa staidéar. 

Scrúdaíodh go staitisticiúil athróga éagsúla an taighde ar a raibh úsáid straitéisí foghlama, 

meon i leith teangacha, spleáchas i leith na foghlama, sásamh leis an leibhéal teanga atá 

bainte amach ag na foghlaimeoirí agus an fhéidearthacht conas smaoineamh sa dara 

teanga, curtha san áireamh ann. Níor thángathas ar chomhghaolú ach i gcás roinnt de na 

hathróga a scrúdaíodh san anailís áfach. Mar a pléadh cheana, bhí úsáid straitéisí 

foghlama de réir na bhféintuairiscithe ard thar na n-aicmí scoile ar fad a ceistníodh, 

chomh maith le meon dearfach i leith na teanga agus mar sin ní raibh aon rud suntasach le 

tabhairt faoi deara i gcás na n-athróg sin. Tabharfar spleáchadh anois ar na hathróga a 

raibh comhghaolú, suntasach nó neamhshuntasach le sonrú iontu maidir leis an aicme 

scoile.  

Maidir le hanailís a dhéanamh ar an teanga, cruthaíodh sna ceistneoirí go raibh 

neamhspleáchas foghlama níos airde ag baint le lucht an Ghaeloideachais ná lucht na 

scoileanna Béarla, ach amháin nach bhfuil an Gaelcholáiste faoin tuath chomh hard 

céanna lena phiaraí. Ceistíodh na faisnéiseoirí  maidir le hanailís a dhéanamh ar an teanga 

agus an tosaíocht a bheadh acu ina leith, `sé sin anailís a dhéanamh iad féin nó brath ar an 

múinteoir len í a dhéanamh ar a son. Sonraíodh na figiúirí is airde ag na scoileanna Béalra 

agus Gaelcholáiste amháin i gcás spleáchais ar an múinteoir, mar atá léirithe i dtábla 5.14:  
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Tábla 5.14 Comhghaolú idir Aicme Scoile agus Anailís a dhéanamh ar an Teanga 

 

Ó thaobh sásaimh maidir leis an leibhéal teanga atá bainte amach ag na foghlaimeoirí de, 

tharla sé go bhfuil an sásamh is mó ó thaobh leibhéil teanga bainte amach ag lucht na 

scoileanna Gaeilge / Gaeltachta. Tá an léibhéal is lú ag an scoil Bhéarla tuaithe ina 

ndeireann ceatadán ard 73.9% nach bhfuil siad sásta leis an leibhéal teanga atá bainte 

amach acu ach ba mhaith leo leibhéal níos airde a bhaint amach. Nuair a rinneadh scrúdú 

níos mine ar an gceist seo leis an aicme scoile ‘Scoil Bhéarla Tuaithe’, dhealraigh sé go 

raibh na foghlaimeoirí éifeachtacha a roghnaíodh don ghrúpa fócais sásta leis an leibhéal 

acu don dara leibhéal mar nach mbeidh siad ag déanamh Gaeilge ar an tríú leibhéal. Fiú, i 

measc na bhfoghlaimeoirí maithe a mhaígh seo áfach, léirigh siad suim agus fonn forbairt 

a dhéanamh ar a gcaighdéan teanga agus léirigh siad inspreagadh idéalach an ideal-self sa 

mhéid seo a leanas a dúirt siad:  

Aicme Scoile * Anailís ar an Teanga: Comhghaolú 

 Anailís ar an Teanga Iomlán 

0 Mé féin An 

múinteoir 

Aicme 

scoile 

Scoil Bhéarla 

Cathrach 

Uimhir 0 3 13 16 

% Aicme scoile 0.0% 18.8% 81.2% 100.0% 

     

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Uimhir 1 4 18 23 

% Aicme scoile 4.3% 17.4% 78.3% 100.0% 

     

Gaelcholáiste sa 

chathair 

Uimhir 0 14 18 32 

% Aicme scoile 0.0% 43.8% 56.2% 100.0% 

     

Gaelcholáiste faoin 

tuath (baile) 

Uimhir 0 2 8 10 

% Aicme scoile 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 

     

Scoil Gaeltachta 

Uimhir 0 14 12 26 

% Aicme scoile 0.0% 53.8% 46.2% 100.0% 

     

Coláiste Samhraidh 

Uimhir 0 3 3 6 

% Aicme scoile 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

     

Iomlán 

Uimhir 1 40 72 113 

% Aicme scoile 0.9% 35.4% 63.7% 100.0% 
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Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Faisnéiseoir C: Ah ní bheidh ag déanamh é san ollscoil ach ba mhaith liom a 

bheith ábalta caint as Gaeilge go líofa agus ag dul go dtí an Ghaeltacht agus tá sé 

tábhachtach freisin like. 

Taighdeoir: Dul go dtí an Ghaeltacht chun Gaeilge a labhairt? 

Faisnéiseoir C: Yeah like ba mhaith liom like a bheith ábalta caint like, níl a fhios 

agam conas a déarfá like… 

Taighdeoir: Í a úsáid. 

Faisnéiseoir C: Yeah like gach lá like, mar teanga like níl a fhios agam ach like 

cosúil le like ag dul chuig an Spáinn agus like a bheith ábalta caint i Spáinnis.  

 

Tábla 5.15 Comhghaolú idir Aicme Scoile agus Sásamh leis an Leibhéal Teanga  

 

Maidir leis an gceist, foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga, bhí na haicmí scoile ar 

fad dearfach maidir leis an bhféidearthacht a bheadh ann smaoineamh as Gaeilge. Tabhair 

faoi deara, áfach, gurb í an scoil Bhéarla cathrach an t-aon scoil a bhí iomlán aontaithe i 

measc na bhfoghlaimeoirí maidir leis seo:  

 

 

Aicme scoile * Sásamh leis an Leibhéal Teanga: Comhghaolú 

 Sásamh leis an Leibhéal 

Teanga 

Iomlán 

Tá Níl Eile 

Aicme 

scoile 

Scoil Bhéarla Cathrach 

Uimhir 7 8 1 16 

% Aicme scoile 43.8% 50.0% 6.2% 100.0% 

     

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Uimhir 6 17 0 23 

% Aicme scoile 26.1% 73.9% 0.0% 100.0% 

     

Gaelcholáiste sa 

chathair 

Uimhir 16 15 1 32 

% Aicme scoile 50.0% 46.9% 3.1% 100.0% 

     

Gaelcholáiste faoin 

tuath (baile) 

Uimhir 8 3 0 11 

% Aicme scoile 72.7% 27.3% 0.0% 100.0% 

     

Scoil Gaeltachta 

Uimhir 14 10 3 27 

% Aicme scoile 51.9% 37.0% 11.1% 100.0% 

     

Coláiste Samhraidh 

Uimhir 3 3 0 6 

% Aicme scoile 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

     

 

Iomlán 

Uimhir 54 56 5 115 

% Aicme scoile 47.0% 48.7% 4.3% 100.0% 
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Aicme Scoile * Smaoineamh sa Dara Teanga: Comhghaolú 

 Smaoineamh sa Dara 

Teanga 

Iomlán 

Is dóigh 

liom é 

Ní dóigh 

liom é 

Aicme 

scoile 

Scoil Bhéarla Cathrach 

Uimhir 16 0 16 

%  Aicme scoile 100.0% 0.0% 100.0% 

    

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Uimhir 17 6 23 

%  Aicme scoile 73.9% 26.1% 100.0% 

    

Gaelcholáiste sa 

chathair 

Uimhir 26 6 32 

%  Aicme scoile 81.2% 18.8% 100.0% 

    

Gaelcholáiste faoin 

tuath (baile) 

Uimhir 10 1 11 

%  Aicme scoile 90.9% 9.1% 100.0% 

    

Scoil Gaeltachta 

Uimhir 26 1 27 

%  Aicme scoile 96.3% 3.7% 100.0% 

    

Coláiste Samhraidh 

Uimhir 5 1 6 

%  Aicme scoile 83.3% 16.7% 100.0% 

    

 

Iomlán 

Uimhir 100 15 115 

%  Aicme scoile 87.0% 13.0% 100.0% 

    

Tábla 5.16 Comhghaolú idir Aicme Scoile agus Foghlaim conas Smaoineamh sa 

Dara Teanga 

 

Is pointe spéisiúil é gurb í an aicme scoile céanna ina raibh na figiúirí is lú le sonrú i 

dtaobh na ceiste ‘an mbíonn tú ag brath ar do chluas agus teangacha á foghlaim agat?’  
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Aicme Scoile * Ag brath ar an gCluas: Comhghaolú 

 

Tábla 5.17 Comhghaolú idir Aicme Scoile agus ag brath ar an gCluas san Fhoghlaim 

Teanga  

 

Ó thaobh na hanailíse de, tacaíonn an méid a tháinig chun cinn sa ghrúpa fócais leis an 

aicme scoile áirithe seo leis an tuairim gurb é tionchar an mhúinteora ranga faoi deara seo, 

`sé sin is é an cur chuige a shealbhaigh na foghlaimeoirí ón múinteoir agus iad ar scoil a 

chuireann lena gcuid tuairimí go bhfuil sé indéanta foghlaim conas smaoineamh sa dara 

teanga: 

 

Scoil Bhéarla Tuaithe: 

Taighdeoir: An dóigh libh gur féidir le daoine foghlaim conas smaoineamh sa dara 

teanga?  

Faisnéiseoir B: Is dóigh liom. 

Taighdeoir: Cén fáth? 

Faisnéiseoir B: Mo mhúinteoir, deireann sí rudaí as Gaeilge agus as Béarla agus ní 

bhíonn sí ag smaoineamh faoi.  

 Ag brath ar an gCluas Iomlán 

Bíonn Ní bhíonn 

Aicme scoile 

Scoil Bhéarla Cathrach 

Uimhir 6 10 16 

%  Aicme scoile 37.5% 62.5% 100.0% 

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Uimhir 19 4 23 

%  Aicme scoile 82.6% 17.4% 100.0% 

    

Gaelcholáiste sa chathair 

Uimhir 24 8 32 

%  Aicme scoile 75.0% 25.0% 100.0% 

    

Gaelcholáiste faoin tuath 

(baile) 

Uimhir 8 3 11 

%  Aicme scoile 72.7% 27.3% 100.0% 

    

Scoil Gaeltachta 

Uimhir 23 4 27 

%  Aicme scoile 85.2% 14.8% 100.0% 

    

Coláiste Samhraidh 

Uimhir 6 0 6 

%  Aicme scoile 100.0% 0.0% 100.0% 

    

Iomlán 

Uimhir 86 29 115 

%  Aicme scoile 74.8% 25.2% 100.0% 
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5.4.10 Inspreagadh 

Bhíothas ag súil leis ó thús an taighde go mbeadh an-tionchar ag cúrsaí inspreagtha ar an 

staidéar seo ar dhea-foghlaimeoirí na Gaeilge. Cuireadh ceist faoi chúrsaí inspreagtha ar 

an  gceistneoir leis an athróg seo a thomhas go cainníochtúil sa taighde. 

34. Cad iad na rudaí a thugann spreagadh duit i gcás fhoghlaim na Gaeilge?  

a) Ba mhaith liom post a fháil 

b) Mar go dteastaíonn sé ó mo thuismitheoirí go mbeadh teangacha agam 

c) Chun dul chun cinn a dhéanamh san obair 

d) Mar go dtaitníonn an teanga liom 

e) Chun níos mó tuisceana a fháil ar stair agus ar chultúr na hÉireann 

f) Mar go bhfuil cumas agam sa teanga 

g) Ar mhaithe le cúrsaí oideachais 

h) Chun bualadh le daoine eile nó chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn an 

teanga 

i) Brathim gur chóir dom é a dhéanamh 

j) Brathim go mbeinn níos fearr as dá bharr 

k) Eile 

Mar a tharla, níor oir an cheist seo don chóras staitisticiúil a úsáideadh don taighde toisc 

an rogha a bheith ag faisnéiseoirí níos mó ná freagra amháin a roghnú. Dhealraigh sé go 

mbeadh sé róchasta na roghanna ar fad a chur isteach sa chóras SPSS, cuir i gcás, dá 

roghnódh faisnéiseoir amháin a) agus i) ach go mbeadh comhcheangail éagsúil ag na 

faisnéiseoirí eile.  Mar sin rinneadh cinneadh go bpléifear le cúrsaí inspreagtha ar bhonn 

cáilíochtúil amháin le linn anailíse agus soláthrú torthaí taighde.  

Ar dtús féachadh ar na sonraí cáilíochtúla a tháinig chun cinn sna ceistneoirí taighde agus 

fuarthas amach ansin go raibh an chosúlacht ann go bhfuil an t-inspreagadh uirliseach 

chun cinn i leith fhoghlaim na Gaeilge; pointí maithe a fháil san Ardteist agus cúrsa 

ollscoile a bhaint amach ina mbeadh Gaeilge ag an ardleibhéal mar réamhriachtanas ann. 

Maidir le foinse an inspreagtha, bhí na tionchair an-soiléir ar fad mar dhealraigh sé ó na 

ceistneoirí gurbh iad na múinteoirí teanga mar aon le cúrsaí Gaeilge / Gaeltachta i rith an 

tSamhraidh is mó a spreagann na foghlaimeoirí ó thaobh na Gaeilge de.  
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I gcás na ngrúpaí fócais, léiríodh idir theoiric Gardner, an t-inspreagadh uirliseach agus an 

ought-to-self a chuir Dӧrnyei agus Ushioda (2009) chun cinn don mhórchuid. Arís, cosúil 

leis na treochtaí a soiléiríodh sna ceistneoirí, cuireadh an-bhéim sna sonraí agallaimh ar 

phointí ardteiste a ghnóthú ach anuas air sin, áiríodh dul chun cinn a dhéanamh sa teanga 

ar mhaithe le scrúduithe agus postanna a fháil mar mheán inspreagtha uirliseach chomh 

maith. Faoi mar a pléadh cheana i gcás cúrsaí meoin mar athróg taighde, tháinig seasamh 

cultúrtha na Gaeilge aníos arís is arís eile sa teanga ach sa chomhthéacs seo, agus 

cuireadh an-bhéim ina leith ar bhonn an inspreagtha de. Pléadh sna hagallaimh, braistintí 

féiniúlachta, tábhacht i leith an chultúir agus an fhreagracht a bhraitheann foghlaimeoirí 

áirithe an Ghaeilge a choiméad beo mar mheán an inspreagtha ought-to-self. Is ionann é 

sin is le rá, gur foinse inspreagtha é an dualgas a shamhlaíonn foghlaimeoirí na Gaeilge 

leis an teanga nó an bhraistint gur cheart dóibh X a dhéanamh ionas nach dtarlóidh Y; sa 

chás seo, gur chóir dóibh iarracht a chaitheamh leis an nGaeilge ionas nach gcaillfear í, sa 

chás ina mbeadh impleacht ag seo ar oidhreacht na tíre agus ar fhéiniúlacht na ndaoine.  

I gcásanna eile, tháinig gnéithe den inspreagadh comhtháite chun cinn i gcuntais na 

bhfaisnéiseoirí a léirigh go mbaineann siad taitneamh as an teanga, go dtaitníonn an 

teanga leo agus go bhfuil cumas sa teanga acu, mar fhoinsí inspreagtha. Ar an mbealach 

céanna, tháinig an ideal-self chun solais sa tslí is go samhlaíonn na foghlaimeoirí iad féin 

ag labhairt na Gaeilge mar chainteoirí dúchais / maithe na teanga nó chomh maith lena 

gcuid múinteora a fheidhmíonn mar shlat tomhais dóibh. Mar a chonaiceamar cheana, 

d’admhaigh na foghlaimeoirí in áiteanna gur bhreá leo a bheith in ann an Ghaeilge a úsáid 

go líofa sa Ghaeltacht faoi mar a dhéanfadh an té a bheadh ag foghlaim na Spáinnise sa 

Spáinn, toisc gurb é sin an seasamh idéalach atá acu i leith na teanga: 

Uirliseach 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir A: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach mar is féidir leat níos mó 

postanna a fháil sa todhchaí like múinteoir agus ah ceapaim chun dul isteach san 

ollscoil tá an tríú teanga ag teastáil do chuid den na cúrsanna freisin. 

Faisnéiseoir B: Yeah ceapaim go bhfuil sé deis maith chun teangacha a bheith agat 

mar b’fhéidir má bíonn tú ag iarraidh postanna mar múinteoir nó thar lear tá sé go 

maith chun an teanga a bheith agat.  

 

Ought-to-self 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Faisnéiseoir C: Tá sé agat like agus tá sé go maith chun rud éigin difriúil agus 
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breise a bheith agat like, tá sé like braitheann tú go maith chun is féidir leat a rá go 

foghlaim tú Gaeilge agus rud éigin difriúil like. Braitheann tú níos fearr astu féin. 

 

Comhtháite: 

Scoil Bhéarla Cathrach: 

Taighdeoir: Cad iad na rudaí a spreagann sibh chun an Ghaeilge a fhoghlaim? 

Faisnéiseoir A: Taitníonn an teanga liom. 

….. 

Faisnéiseoir D: Dúirt mé chun níos mó tuisceana a fháil ar chultúr na hÉireann, is 

aoibhinn liom an cultúr agus an teanga freisin agus cheap mé go raibh sé 

tábhachtach chun foghlaim faoin cultúr.  

Faisnéiseoir C: Mar go dtaitníonn an teanga liom agus chun níos mó tuisceana a 

fháil agus tá cumas agam sa teanga.  

 

Ideal-self 

Scoil Gaeltachta Faisnéiseoir A: 

Faisnéiseoir G: Tá mo thuismitheoirí ag iarraidh go labhróidh mé Gaeilge. 

Scoil Bhéarla Tuaithe:  

Faisnéiseoir C: Ah ní bheidh ag déanamh é san ollscoil ach ba mhaith liom a 

bheith ábalta caint as Gaeilge go líofa agus ag dul go dtí an Ghaeltacht agus tá sé 

tábhachtach freisin like. 

Taighdeoir: Dul go dtí an Ghaeltacht chun Gaeilge a labhairt an ea? 

Faisnéiseoir C: Yeah like ba mhaith liom like a bheith ábalta caint like, níl a fhios 

agam conas a déarfá like… 

Taighdeoir: Í a úsáid. 

Faisnéiseoir C: Yeah like gach lá like, mar teanga like níl a fhios agam ach like 

cosúil le like ag dul chuig an Spáinn agus like a bheith ábalta caint i Spáinnis.  

 

Ní mór a mheabhrú arís gur ar theanga mhionlaigh atá an staidéar ar dhea-fhoghlaimeoirí 

na Gaeilge dírithe agus mar sin go n-ardaíonn sé sin ceisteanna nár pléadh cheana i gcás 

taighde ar fhoghlaimeoirí éifeachta na mórtheangacha domhanda. I measc na gceisteanna 

sin, tá ceist faoin inspreagadh comhtháite i gcás teanga mhionlaigh ar nós na Gaeilge toisc 

go samhlaíonn daoine éagsúla ‘an pobal teanga’ mar ghrúpaí éagsúla sa tsochaí. Is léir ó 

na sonraí staitisticiúla agus ach go háirithe na cinn cháilíochtúla a bailíodh sa taighde, go 

mbraitheann na foghlaimeoirí a ghlac páirt sa staidéar go bhfuil siad comhtháite cheana 

féin i bpobal na sprioctheanga sa chomhthéacs oideachais agus san ionad saoire 

Gaeltachta, toisc gurb iad sin na comhthéacsanna ina samhlaíonn siad an Ghaeilge leo 

agus ar a bhfuil a gcuid taithí bunaithe. D’fhreastail 65.2% de na faisnéiseoirí ceistneora 

ar chúrsa Gaeilge / Gaeltachta agus, mar a pléadh cheana, déanann siad ceangal an-

dearfach idir an tréimhse sin agus a gcuid forbartha agus meon i leith na Gaeilge. Níor 

léiríodh aon mhianta i leith na bhfoghlaimeoirí dara leibhéal a ghlac páirt sa taighde, a 

bheith comhtháite i bpobal na sprioctheanga lasmuigh de na pobail sin a shamhlaíonn siad 
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an teanga leo agus ar a bhfuil a gcuid taithí fréamhaithe.  

5.5 Fianaise gan choinne ag eascairt as an Taighde 

Cé gur iomaí athróg a cuireadh san áireamh don taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge; aois, inscne, cúlra, cumas, inspreagadh agus meon, bhí an fhéidearthacht ann i 

gcónaí go dtiocfadh fianaisí tábhachtacha chun cinn le linn anailíse sa bhreis ar na 

hathróga sin nach raibh an taighdeoir ag súil leo.  

Níor leagadh mórán béime sa cheistneoir taighde ar ról an mhúinteora sa phróiseas 

foghlama teanga toisc gur spéis leis an taighdeoir an foghlaimeoir teanga aonair. Bhí 

tagairt don mhúinteoir teanga i gcás ceann de na ceisteanna ar an gceistneoir taighde 

áfach, maidir leis an leibhéal teanga agus tionchar an mhúinteora ann mar rogha amháin: 

Maidir leis an leibhéal teanga atá agat féin, an ndéarfá gur toradh é an 

leibhéal sin (maith nó olc…) ar an… 

(Is féidir leat níos mó ná ceann amháin a roghnú) 

□ Oideachas a fuair tú 

□ An múinteoir a bhí agat 

□ An timpeallacht inar fhoghlaim tú í 

□ An chur chuige staidéir a bhí agat féin 

□ Na tréithe pearsantachta atá agat féin 

Toisc go raibh na foghlaimeoirí in ann níos mó ná cúis amháin a roghnú mar fhreagra na 

ceiste, ní raibh sé oiriúnach don anailís staitisticiúil agus mar sin, cinneadh go ndéanfaí 

plé ar an gceist de réir mar a tháinig sé chun cinn go treochtúil agus go cáilíochtúil san 

anailís taighde. Ag féachaint go hiardhearcach air, is srian ar an gceistneoir taighde é go 

raibh rogha ilfhreagrach ag na foghlaimeoirí don cheist seo ach faraor bhí sé ródhéanach 

faoin am go raibh an anailís taighde curtha sa tsiúl.  

Tá an baol ann i gcás ceisteanna ilroghnacha go roghnódh faisnéiseoirí na roghanna go 

léir atá curtha ar fáil dóibh agus b’shin go díreach a tharla den chuid is mó i gceistneoirí 

an taighde. Sna cásanna inar roghnaíodh freagra nó dhó áfach, bhí an chosúlacht ann gurb 

iad an t-oideachas a fuair na foghlaimeoirí agus an múinteoir a bhí acu na tionchair ba 

mhó a roghnaigh siad faoi deara a gcuid ratha foghlama. Cé go rabhthas ag súil leis sa 

taighde go mbeadh plé ar ról an mhúinteora agus na scoile go pointe áirithe, ní rabhthas 
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ag súil leis an méid béime a cuireadh sna hagallaimh ar ról an mhúinteora san fhoghlaim 

teanga, rud a bhí an-suntasach ar fad.  

Ní raibh sé mar aidhm sa taighde díriú an iomarca ar ról an mhúinteora sa phróiseas 

foghlama teanga ach go mbeadh an plé dírithe ar an bhfoghlaimeoir teanga sa phróiseas.  

Dhealraigh sé, áfach, nach raibh aon éalú ón bplé ar thionchar an mhúinteora i gcásanna 

áirithe toisc an tábhacht ollmhór a shamhlaíonn an foghlaimeoir teanga leis an múinteoir. 

Bhí an ghné seo ríshoiléir san anailís taighde i gcuntais na bhfaisnéiseoirí inar tháinig an-

chuid pointí suimiúla chun cinn nach raibh an taighde ag súil leo, maidir leis an múinteoir 

teanga. Tugadh go mór le fios i sonraí cáilíochtúla na ngrúpaí fócais go bhfuil 

foghlaimeoirí maithe na Gaeilge a roghnaíodh don taighde seo, spleách ar an múinteoir 

teanga, in ainneoin a tuairiscíodh sna figiúirí staitisticiúla maidir le spleáchas / 

neamhspleáchas san fhoghlaim. Ní hé sin amháin ach tugadh faoi deara go láidir an chaoi 

ina mbíonn na foghlaimeoirí ag brath ar an múinteoir mar thobar eolais. Léiríodh feasacht 

i leith chaighdeáin an mhúinteora agus cuireadh in iúl an ríthábhacht ó thaobh na 

bhfoghlaimeoirí de, go mbeadh sé ar chumas na múinteoirí freagraí a sholáthar ar a gcuid 

ceisteanna. Ní mór a mheabhrú arís an impleacht a bhaineann le stádas na teanga 

mionlaigh sa chomhthéacs seo ina bhfeidhmíonn an múinteoir Gaeilge mar fhoinse teanga 

aonair i gcásanna áirithe do an-chuid foghlaimeoirí. Cé go mbíonn an-chuid tagartha do 

TG4 agus Raidió na Gaeltachta mar fhoinsí tacaíochta teanga, níl iontu ach sin agus cheal 

múinteoir teanga éifeachtach ní leor na foinsí seachtracha amháin leis an bhfoghlaim 

teanga rathúil a spreagadh. Is é an múinteoir teanga an fhoinse eolais is tábhachtaí 

d’fhoghlaimeoirí teanga agus sa chás seo, d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge, mar a 

chonaiceamar cheana fiú i gcás gníomhaíochtaí neamhspleácha ar an múinteoir teanga ar 

nós úsáid straitéisí foghlama, is é tionchar an mhúinteora teanga faoi deara sin sa chéad 

áit.  

Scoil Bhéarla Cathrach:  

Taighdeoir: Leanfaimid ar aghaidh go dtí ceist 15 mar sin, maidir leis an leibhéal 

teanga atá agat féin an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin, maith nó olc, good or 

bad, ar an oideachas a fuair tú, an múinteoir a bhí agat, an timpeallacht inar 

fhoghlaim tú í, an cur chuige staidéir a bhí agat féin, na tréithe pearsantachta atá 

agat fhéin nó eile, cad a roghnaigh sibh ansan?  

Faisnéiseoir B:An múinteoir. 

(comhaontú) 

Taighdeoir: An múinteoir a roghnaigh sibh ar fad? 

(sea ón ngrúpa) 

Taighdeoir: Cé chomh tábhachtach is atá an múinteoir daoibh mar sin? Cén fáth 
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gur roghnaigh sibh é sin? 

Faisnéiseoir B: Tá sí ag caint an t-am ar fad.  

Taighdeoir: An maith libh a bheith ag éisteacht leis an teanga? An maith libh nuair 

a bhíonn an teanga á labhairt ag an múinteoir? An gcabhraíonn sé? 

(comhaontú ón ngrúpa) 

Taighdeoir: Aon rud eile faoin múinteoir, cad atá tábhachtach mar gheall ar an 

múinteoir?  

Faisnéiseoir C: Tá sí foighneach. 

Faisnéiseoir A: Tá a nótaí an-mhaith.  

 

Scoil Bhéarla Tuaithe:  

Taighdeoir: Océ ceist a 15 agus a 16 chomh maith cén fáth go ndéarfá go bhfuil 

bua agat i leith fhoghlaim teangacha, so tá liosta agaibh ansin, an t-oideachas a 

fuair tú, an múinteoir a bhí agat, an timpeallacht inár fhoghlaim tú í, an cur chuige 

staidéir atá agat féin nó na tréithe pearsantachta atá agat féin. Cad is dóigh libh tá 

cúpla ceann ansin agat duine A…. 

Faisnéiseoir A: Bhuel ah ceapaim go bhfuil an oideachas a fuair mé an-

tábhachtach agus ah go háirithe sa rang a cúig agus a sé bhí múinteoir an-mhaith 

againn ag déanamh na briathra agus an gramadach cosúil leis sin so bhí mé bhí mé 

ábalta gach briathra a rá nó a scríobh síos so bhí sé sin an-tábhachtach. Agus ansin 

an múinteoir a bhí agam freisin agus freisin sa meánscoil bhí múinteoir an-mhaith 

againn nó agam. Ah an timpeallacht inár foghlaim mé mar sa Ghaeltacht bhí just 

like an Ghaeilge á labhairt an t-am ar fad so bhí sé éasca a foghlaim i Gaeilge agus 

ag labhairt Gaeilge agus sa scoil freisin. Níl aon like cur chuige staidéir agam just 

like agus mo tréithedúirt mé go raibh mo tréithe pearsantachta tábhachtach mar tá 

go maith just ag rudaí a foghlaim, tá mé, tá sé éasca dom like níl sé éasca do duine 

eile ceapaim go bhfuil mé go maith ag foghlaim so. 

Taighdeoir: Océ agus bhí tú ag caint mar gheall ar na briathra agus an ghramadach 

sa bhunscoil? 

Faisnéiseoir A: Yeah. 

Taighdeoir: An gceapann tú go bhfuil sé sin an-tábhachtach ó thaobh teangacha 

de? 

Faisnéiseoir A: Yeah bhí sé, tá sé an-tábhachtach like mar ag tús an bliana seo 

bhíomar ag déanamh gramadach agus bhíomar ag déanamh briathra agus sin sa 

cúig bliain i meánscoil , bhí fadhbanna ag cúpla duine sa rang mar ní rinne siad 

iad sa bunscoil ach rinne mé agus ní raibh orm staidéar a dhéanamh don scrúdú. 

Faisnéiseoir B: Cosúil le A ceapaim go bhfuil gramadach tábhachtach ach like tá 

sé an-leadránach sa rang agus ceapaim go bhfuil an oideachas a fuair tú agus an 

múinteoir a bhí agat, bíonn an múinteoir ag déanamh a lán scríbhneoireacht like tá 

sé go dona, tá sé go hainnis like leadránach gach lá ach nuair a bíonn tú ag caint 

like té sé go maith like agus níl gach duine ina codalta sa suí.  

Taighdeoir: So is maith leat úsáid a bhaint as an teanga labhartha. 

Faisnéiseoir B: Sea. A bheith ag labhairt Gaeilge agus whatever.  

 

Sna cuntais ó na scoileanna Béarla thuas, feictear go mbíonn ionchur ón múinteoir 

bunscoile tábhachtach, ní hamháin ag leibhéal na bunscoile ach don fhoghlaim ar an dara 

leibhéal chomh maith. Tá an tábhacht a bhaineann le labhairt na teanga soiléir ar dhá 
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bhealach; ionchur labhartha an mhúinteora sa sprioctheanga agus deis labhartha na 

bhfoghlaimeoirí sa rang teanga. Maidir leis an dara cuntas thuas, léirítear ionchur na 

tréimhse Gaeltachta ar thaithí teanga an fhoghlaimeora leis i gcás na ndeiseanna cainte a 

chuirtear ar fáil d’fhoghlaimeoirí ann. 

I gcás an Ghaeloideachais, bhí ról an mhúinteora mar aon le ról na scoile agus an 

tumoideachais le sonrú sna cuntais ó na grúpaí fócais. Léiríodh iontu na hionchais a 

bhíonn ag foghlaimeoirí tumoideachais maidir le caighdéan Gaeilge na múinteoirí ina 

bhfeidhmíonn an múinteoir mar shlat tomhais dóibh. Taispeánadh sna hagallaimh go 

bhfuil muinín ag na foghlaimeoirí tumoideachais as caighdéan a gcuid múinteoirí agus as 

Gaeilge na scoile ina raibh siad ag freastal. Bíonn na foghlaimeoirí úd ag brath ar eolas an 

mhúinteora ar struchtúir na teanga á bhfoghlaim acu; `sé sin go mbeadh sé ar chumas an 

mhúinteora, agus struchtúir chasta ghramadaí a mhíniú agus léirigh siad feasacht maidir 

leis an gcumas seo ag an múinteoir. Is éascaitheoir é an múinteoir teanga d’fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha mar iad, a bhíonn in ann na struchtúir teanga a chur i bhfeidhm go 

neamhspleách iad féin i ndiaidh áisitheoireacht an mhúinteora, atá ríthábhachtach mar 

bhonnchloch sa phróiseas foghlama.  

Coláiste Samhraidh: 

Taighdeoir: Ceist amháin eile mar sin agus scaoilfidh mé libh. Dá mbeadh rud 

amháin le rá agaibh mar chúis go bhfuil caighdéan maith Gaeilge agaibh? Dá 

mbeadh rud amháin le rá agaibh chun tacú leis an gcaighdéan atá agaibh, cad a 

déarfadh sibh? 

Faisnéiseoir A: Chuaigh mé go dtí Gaelscoil. 

Faisnéiseoir E: Bhí mé ag caint as Gaeilge ó bhí mé óg…. 

Faisnéiseoir C: Bhuel bím i gcónaí ag caint as Gaeilge sa scoil ach is dóigh liom 

múinteoir spreagúil, múinteoir maith an rud is tábhachtach. 

Faisnéiseoir D: Tá mo mham ina múinteoir agus uaireanta bíonn sí ag labhairt as 

Gaeilge, ar scoil ní maith liom na teangacha eile, is fearr liom an Ghaeilge, 

ceapaim go bhfuil sé níos fearr ná na teangacha eile.  

Faisnéiseoir F: Bíonn mo dheirfiúr ag labhairt as Gaeilge sa bhaile agus múinteoir 

an-mhaith sa mheánscoil. 

Faisnéiseoir E: Múinteoir maith chomh maith. 

 

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Taighdeoir: Tosóimid mar sin, an chéad cheist atá agam oraibh ná an dóigh libhse 

go bhfuil caighdeán maith Gaeilge agaibh, `sé sin an dóigh libh go bhfuil Gaeilge 

mhaith agaibh? 

Faisnéiseoir A: Ah is dóigh liom go bhfuil Gaeilge maith agam, chuaigh mé go dtí 

bunscoil lánGhaeilge, (ainm na scoile) agus táim anseo ar feadh ceithre bliain 

freisin agus tá an caighdeán an-ard anseo.  

Faisnéiseoir B: Ceapaim go bhfuil Gaeilge maith agam, chuaigh mé go dtí 

bunscoil lánGhaeilge, (ainm na scoile) agus táim anseo le haghaidh ceithre bliain 
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agus tá na múinteoirí anseo agus i Gaelscoil X go maith agus ceapaim go bhfuil 

Gaeilge maith agam. 

Faisnéiseoir C: Ceapaim go bhfuil Gaeilge d’ardchaighdeán agamsa mar 

d’fhreastail mé ar scoil Gaeilge freisin agus táim anseo le ceithre bliana anuas 

agus tá caighdeán an-ard ag na múinteoirí agus bímid ag labhairt Gaeilge gach lá.  

Faisnéiseoir D: Yeah ceapaim go bhfuil caighdeán an-ard Gaeilge agam chomh 

maith mar d’fhreastail mé ar bunscoil lánGhaelach agus fuaireamar ár oideachas 

trí mheán na Gaeilge don Teastas Sóisearach agus fós táimid… 

Taighdeoir: Go raibh maith agat. Bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 13 

agus an cheist ansin ná cathain a bhí an leibhéal ab airde agat. An féidir libh a rá 

liom cad atá roghnaithe agaibh ansin agus cén fáth? 

Faisnéiseoir B: Am ceapaim an meánscoil a bhfuil an caighdeán ab airde agam sa 

Ghaeilge mar téann an múinteoir isteach ar eolas an-dian agus foghlaimimid go dtí 

go dtuigimid go léir, tá sé like mo dá…dódhéag bliain le Gaeilge freisin so 

ceapaim go bhfuil sé…an t-am seo ab airde agam freisin. 

Faisnéiseoir C: Ah ceapaim go bhfuil an leibhéal ab airde agam sa mheánscoil mar 

tá an Ghaeilge anseo an-teicniiúil agus bíonn béim ollmhór ar rudaí ar nós an 

tuiseal ginideach agus an modh coinníollach agus cuireann sé sin feabhas ar do 

chuid Gaeilge gach lá.  

Taighdeoir: An bhfuil sé sin tábhachtach? 

Faisnéiseoir C: Tá sé tábhachtach ó thaobh scrúdú scríofa, tá na nósanna agat trí, 

bhuel tá na nósanna agat leis an Ghaeilge agus labhraíonn tú Gaeilge ar nós na 

múinteoirí, tré éisteacht leo agus tá an Ghaeilge ceart acu.  

 

Scoil Gaeilge Tuaithe: 

Taighdeoir: Ceist 15 ansin maidir leis an leibheál teanga, an ndéarfá gur toradh é 

an leibheál teanga sin (maith nó olc) ar an (a) oideachas a fuair tú/ (b) an 

múinteoir a bhí agat/ (c) an timpeallachta inar fhoghlaim tú í/ (d) an cur chuige 

staidéir a bhí agat féin/ (e) na tréithe pearsantachta atá agat féin? So tosóimid 

anseo leatsa. 

Faisnéiseoir C: An oideachas. Ní bhím ag caint Gaeilge sa bhaile like just bím ag 

caint Gaeilge nuair a thagaim ar scoil so ceapaim go bhfuil sé an oideachasagus an 

múinteoir freisin like tá, bíonn na múinteoirí caighdeán ard so tá sé sin fáth like go 

bhfuilimid go maith ag an Gaeilge. 

Faisnéiseoir D: Yeah aontaím leis sin freisin like tá, bhuel tá grá agam do 

teangacha ar aon nós so faighim éasca iad ach cinnte leis an oideachas agus leis na 

múinteoirí anseo bíonn siad i gcónaí ag caint as Gaeilge so.  

Faisnéiseoir A: Sea an oideachas agus na múinteoirí san scoil seo, tá Gaeilge an-

mhaith acu so foghlaimíonn tú like go héasca.  

Taighdeoir: An bhfuil sé tábhachtach go mbeadh Gaeilge an-mhaith ag na 

múinteoirí? 

Faisnéiseoir A: Is buntáiste é like, is féidir leat caint leo agus cabhair a fháil má tá 

deacracht agat san teanga.  
 

Léiríonn na cuntais thuas an phráinn a bhaineann le hionchur an mhúinteora agus na 

scoile i bhfoghlaim rathúil na Gaeilge. Tháinig tréithe an mhúinteora agus an tábhacht a 

bhaineann leo chun cinn sa phlé chomh maith: 
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Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir C: Ceapaim go bhfuil sé, taitníonn an Ghaeilge chomh mór sin liom 

mar gheall ar na múinteoirí a bhí agam agus bhí siad go léir an-spreagthach agus 

ah thaitin an Ghaeilge go mór leo agus chuir sé sin isteach ormsa agus thaitin an 

Ghaeilge, thaitin an Ghaeilge liom dá bharr.  

Faisnéiseoir D: Ah bhí a lán spraoi agam sa bhunscoil leis an Gaeilge agus bhain 

mé an-taitneamh as freastal ar scoil lánGhaelach, níl aon Ghaeilge ag mo chlann 

ach tá Gaeilge ar siúl sa scoil seo bainim a lán taitnimh as sin.  

Taighdeoir: Go raibh míle maith agaibh. Océ so sin na ceisteanna ar fad ach tá 

ceist mhór agam oraibh chun críoch a chur leis seo, cad é an rud is mó a chuireann 

leis an dea-fhoghlaim agaibhse, an tionchar is mó? Dúirt sibh liom ag an tús go 

gceapann sibh go bhfuil Gaeilge mhaith agaibh ar fad ach cad é an tionchar is mó 

a bhí agaibh? 

Faisnéiseoir A: Ah na múinteoirí ceapaim. Tá siad chomh dearfach sa rang like, 

agus ag iarraidh an obair a fháil déanta agus muna bhfuil rudaí ag dul go maith 

like muna bhfuil sé éasca dúinn bíonn modhanna eile acu an t-am ar fad agus 

bíonn siad ag spreagadh orainn an t-am ar fad. 

Faisnéiseoir B: Bíonn sé éasca ceisteanna a chur orthu…. 

Taighdeoir: An bhfuil sé sin tábhachtach duit go mbeadh freagraí (ag na 

múinteoirí)? 

Faisnéiseoir B: Yeah tá like mar muna raibh na freagraí acu beidh na scoláirí go 

léir trí na chéile sa rang agus b’fhéidir má bheidh siad i scrúdú cosúil le Ardteist ní 

beidh a fhios acu na freagraí agus theipfidh siad ach leis na múinteoirí anseo 

ceapaim go bhfuil sé go maith.  

Faisnéiseoir C: Yeah tá na múinteoirí ar fad anseo an-díograiseach agus cabhrann 

sé leis an Gaeilge agus cuireann siad béim ollmhór ar chruinneas na teanga agus 

tacaíonn sé sin le aon suim atá agat sa teanga agus ah forbraíonn sé an teanga atá 

agat gach lá.  

Faisnéiseoir D: Ceapaim go gcabhraíonn na daoine a labhrann an teanga agus an 

bíonn bródúil as an dteanga agus déanann siad iarracht an teanga a feabhsú agus 

taispéanann na múinteoirí sin dea-sampla nuair atá an teanga mar ábhar.  

 

Feictear sa chuntas thuas an ríthábhacht a bhaineann sa chéad áit le seasamh an 

mhúinteora i dtaobh na teanga, `sé sin go mbíonn sé tábhachtach go léiríonn an múinteoir 

go bhfuil grá aige / aici don teanga sa chaoi is go spreagfadh sé sin na foghlaimeoirí 

teanga. Is léir go bhfuil tuiscint iomasach ag na foghlaimeoirí maithe a ceistníodh sa 

taighde ar an seasamh seo ag múinteoirí agus ar an tionchar a bhíonn aige orthu. Bíonn 

siad eolasach leis maidir le cur chuige an mhúinteora maidir le modhanna múinte, 

tuigeann siad nuair a dhéanann múinteoirí freastal ar a gcuid riachtanais foghlama i 

gcásanna deacra. Arís, feicimid sa chuntas thuas gur foinse eolais é an múinteoir do na 

foghlaimeoirí a bhíonn ag brath air le ceisteanna a fhreagairt, eolas a chur ar fáil agus iad 

a ullmhú do scrúduithe. Luadh na haidiachtaí “spreagúil”, “díograiseach”, “dearfa”, 

“tacúil” mar thréithe pearsanta a aithníonn na faisnéiseoirí thuas leis an múinteoir teanga, 

bunaithe ar a gcuid taithí foghlama teanga féin. Ar an iomlán, is cosúil go bhfeidhmíonn 
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an múinteoir dóibh mar mheán spreagtha, mheán mheoin dhearfaigh agus mar mhéan 

eolais.  

Bhí éagsúlacht ag baint leis na cuntais a chuir an scoil Gaeltachta ar fáil mar gheall go 

bhfuil ionchur an chainteora dhúchais i gceist i dteannta ionchur an mhúinteora amháin, 

`sé sin nach é an múinteoir teanga an t-aon fhoinse eolais atá ag na foghlaimeoirí a 

ceistníodh san aicme scoile áirithe seo. Lasmuigh den seomra ranga, bíonn na 

foghlaimeoirí seo a leanas ag brath ar ionchur ón gcainteoir dúchais a fheidhmíonn mar 

shlat tomhais ach go háirithe ó thaobh na foghraíochta de:  

Scoil Gaeltachta:  

Taighdeoir: Nuair a bhíonn an Ghaeilge á foghlaim agaibh, arbh fhearr libh a 

bheith ag brath ar an múinteoir nó arbh fhearr libh a bheith neamhspleách agus 

rudaí a dhéanamh sibh féin?  

Faisnéiseoir C: An dá cheann, má tá sé faoin curaclaim b’fhearr leat an múinteoir 

a bheith ann chun é a dhéanamh duit ach má tá sé do rud difiúil é a dhéanamh duit 

féin. 

Taighdeoir: Lasmuigh den rang in ea? B’fhearr leat rudaí a dhéanamh tú féin. 

Faisnéiseoir C: Sea. 

Taighdeoir: Éinne eile? 

Faisnéiseoir A: An múinteoir.  

(Macalla: An múinteoir) 

Taighdeoir: Agus cad faoi lasmuigh den seomra ranga? 

Faisnéiseoir D: Daoine a mbíonn Gaeilge dhúchasach acu. 

Taighdeoir: Bíonn tú ag brath ar chainteoirí dúchais?  

Faisnéiseoir D: Sea. 

Taighdeoir: Océ. An mbíonn an chuid eile agaibh chomh maith. 

(Gach duine: Sea) 

Taighdeoir: Fé mar a bhí á rá ag duine A ansin, ceisteanna a chur, an ndéanann an 

chuid eile agaibh é sin chomh maith? 

(Gach duine: Sea) 

Taighdeoir: Cabhraíonn sé sin, ceisteanna a chur….Agus cad a dhéanann sibh leis 

an eolas a fhaigheann sibh ansin? 

Faisnéiseoir C: É a scríobh síos.  

Faisnéiseoir B: É a athrá. 

Taoghdeoir: Díreach i ndiaidh an chainteoir dúchais in ea? 

Faisnéiseoir B: Uaireanta, braitheann sé. 

Taighdeoir: Abair dá gcuirfeá ceist ar chainteoir dúchais anois, cad is brí leis an 

bhfocal seo nó conas a déarfá siúd, an ndéanfása athrá air díreach ina dhiaidh nó. 

Faisnéiseoir B:  Sea. 

Taighdeoir: Agus an gcabhraíonn é sin? 

Faisnéiseoir B: Yeah cabhraíonn é sin. Mar ansin beidh a fhios agat cén slí é a rá 

agus beidh a fhios agat conas a deireann tú an focal. 

 

Is léir ó na cuntais thuas, go bhfuil ról lárnach ag an múinteoir Gaeilge san fhoghlaim 
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rathúil teanga thar na n-aicmí scoile ar fad. I gcás an Ghaeloideachais, bíonn an scoil ag 

croí an phróisis ina bhfeidhmíonn an scoil mar phríomhionad teagmhála agus cumarsáide 

i gcás fórmhór a cuid foghlaimeoirí. Pléadh thuas chomh maith an tionchar a bhíonn ag 

tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh mar mheán cumarsáide sa 

teanga ag foghlaimeoirí thar na n-aicmí scoile ionadaíocha, Béarla agus Gaeilge. Ó 

thaobh inspreagtha de mar sin, de réir an taighde, tá feidhm lárnach ag an múinteoir 

Gaeilge, an scoil agus coláistí samhraidh i spreagadh na bhfoghlaimeoirí chun na teanga a 

fhoghlaim agus chun í a fhoghlaim go héifeachtach.  

5.6 Achoimre agus Plé ar na Torthaí Taighde 

Níl aon teorainn sa taighde maidir leis an méid athróg a scrúdaíodh ann ach a chur go leor 

fianaise ar fáil go staitisticiúil agus go cáilíochtúil san anailís taighde i gcásanna áirithe. 

Pléifear anois na príomhphointí taighde a d’eascair le linn na hanailíse seo agus tabharfar 

breithiúnas ar thábhacht na dtorthaí sin i gcomhthéacs an staidéir. Ar mhaithe le meabhrú 

arís don léitheoir, seo a leanas scóp na n-athróg a scrúdaíodh san anailís taighde ar an dara 

leibhéal; meon i leith an dátheangachais / ilteangachais agus na Gaeilge, comhghaolú idir 

meon dearfach agus fáilte a chur roimh an deis teanga eile a fhoghlaim, mothúcháin 

dhiúltacha i leith fhoghlaim na Gaeilge, úsáid straitéisí foghlama, gráid agus cumais sna 

scileanna teanga, cur chuige an fhoghlaimeora, meon agus úsáid straitéisí foghlama i leith 

ceartúchán, cúrsaí inscne, aicme scoile agus cúrsaí inspreagtha. Is fíor le rá go bhféadfaí 

taighde iomlán a bhunú go príomha ar aon cheann de na hathróga sin agus toisc líon na n-

athróg sa taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, tá teorainn leis an méid plé a bheadh 

indéanta sa phróiseas taighde. Is ar mhaithe le próifíl nó scéal iomlán an fhoghlaimeora 

maith teanga a shoiléiriú a cuireadh na hathróga ar fad san áireamh sa staidéar ina bhfuil 

sé mar aidhm aige a dhóthain eolais a chur ar fáil i gcás gach athróg de réir mar a léirigh 

siad iad féin go cuí sa taighde.  

Ní mór a mheabhrú arís don léitheoir na céimeanna a tógadh le linn na hanailíse taighde 

maidir le rangú na dtorthaí taighde. Sa chéad áit, rinneadh iniúchadh staitisticiúil ar 

thorthaí taighde an cheistneora tré chóras SPSS leis na sonraí cainníochtúla a bhí ag teacht 

chun cinn sa staidéar a dheimhniú agus a shoiléiriú. Féachadh ansin ar na treochtaí a bhí 

ag teacht chun cinn sna ceistneoirí taighde i bhfoirm sonraí cáilíochtúla ar mhaithe le 

léargas a thabhairt ar an mórghrúpa taighde. Mar thríú chéim, rinneadh scagadh iomlán 

cáilíochtúil ar an eolas agus an saibhreas a soláthraíodh sna grúpaí fócais leis na 
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foghlaimeoirí a roghnaíodh mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge iad. Is anseo sa 

tríú céim a rinneadh tacú agus treisiú agus uaireanta bréagnú ar an méid a tháinig chun 

cinn go staitisticiúil níos luaithe san anailís taighde. Léiríodh sa phictiúr iomlán an 

difríocht a bhí le sonrú idir torthaí an mórghrúpa agus torthaí an ghrúpa fócais (foghrúpa). 

Soiléiríodh le linn na caibidle, nach mór an difríocht a bhí le sonrú anseo den chuid is mó 

toisc na foghlaimeoirí ar fad sa dá ghrúpa a bheith ina bhfoghlaimeoirí ardleibhéal 

ardteiste. Tá an difríocht seo a soiléiríodh sa taighde spéisiúil ann féin mar go léiríonn sé 

an difríocht idir an gnáthmhac léinn ardleibhéal agus an foghlaimeoir éifeachtach i gcás 

na Gaeilge. Is é sin, na foghlaimeoirí dara leibhéal a ghnóthaíonn torthaí maithe le gur 

féidir leo tabhairt faoin ardleibhéal ag leibhéal na hArdteiste agus an té a léiríonn go 

bhfuil i ndiaidh éirí leis an teanga a shealbhú go héifeachtach tríd an gcóras oideachais.  

Bhíothas ag súil leis sa taighde go léireodh na foghlaimeoirí maithe Gaeilge a roghnaíodh 

le páirt a ghlacadh ann, meon dearfach i leith an dátheangachais, in ainneoin na 

ndeacrachtaí i agus na ngearán a shamhlaítear leis an teanga go minic, mar a pléadh i 

gcaibidil a trí den tráchtas. Fuarthas amach a raibh an taighde ag súil leis ceart go leor, `sé 

sin gur léiríodh meon fabhrach i leith an dátheangachais sa taighde ach amháin nach raibh 

aon difríocht le sonrú idir na scoileanna Gaeilge agus Béarla agus idir an dá shampla a 

ceistníodh. Nuair a rinneadh scrúdú níos doimhne sna grúpaí fócais ar an meon dearfach a 

léirigh na foghlaimeoirí i leith an dátheangachais, tháinig sé chun cinn go soiléir go bhfuil 

meon dearfach i leith an ilteangachais ag na faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde agus go 

bhfuil feasacht láidir acu ina leith; `sé sin na buntáistí a bhaineann le bheith ilteangach. 

Soiléiríodh go mbíonn tionchar ag taithí dhearfach an fhoghlaimeora ar an meon dearfach 

i leith an ilteangachais chomh maith le tionchar ón mbaile. Léiríodh meon fíordhearfach i 

leith na Gaeilge ach go háirithe ar bhonn cultúrtha, oidhreachta agus mianta an teanga a 

chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. Níl aon amhras faoin meon moltach a 

thaispéanann lucht an Ghaeloideachais maidir le timpeallacht foghlama an tumoideachais 

a chuireann dár leo féin, lena gcuid rath foghlama sa Ghaeilge. É sin ráite, fiú i 

gcomhthéacsanna an ghnáthoideachais, leagtar an-bhéim ar thábhacht na timpeallachta 

foghlama ina sealbhaíonn foghlaimeoirí an Ghaeilge a chuireann le cothú meoin 

dhearfaigh. Cur i gcás tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht nó timpeallacht ranga 

taitneamhach. Cuireadh fáilte roimh ionchur teanga agus deiseanna labhartha thar na 

haicmí scoile ar fad.  

Cé nár sonraíodh difríochtaí suntasacha sa taighde maidir leis an meon a léirigh an dá 
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shampla, is toradh suntasach, mar sin féin, é go bhfuil meon diongbháilte dearfach léirithe 

ag na faisnéiseoirí ar fad a ghlac páirt sa taighde idir cainníochtúil agus cáilíochtúil. 

Cuireann cúlra an mheoin dhearfa a tháinig chun cinn sa bhreis ar an bhfiric staitisticiúil 

sna grúpaí fócais, saibhreas agus níos mó tuisceana ar fáil maidir leis na factóirí a 

chuireann meon dearfach i leith an dátheangachais / ilteangachais agus na Gaeilge chun 

cinn.  

Ó thaobh na staitisticí de, ní raibh aon chomhghaolú soiléir le sonrú idir an meon dearfach 

a léirigh na faisnéiseoirí i sonraí an cheistneora agus an fháilte a chuirfidís roimh dheis 

tabhairt faoi theanga nua a fhoghlaim. Shámhlófaí dá mbeadh meon deimhin dearfach ag 

foghlaimeoirí i leith an dátheangachais / ilteangachais, go gcuirfídís fáilte mhór roimh 

theangacha eile a fhoghlaim, ach ní mar sin a bhí sna torthaí taighde. Léiríodh anseo go 

mbeadh meon cuíosach dearfach ag foghlaimeoirí maidir le teanga eile a fhoghlaim beag 

beann ar an dearcadh a léirigh siad i gcás an dátheangachais / ilteangachais, de réir na 

staitisticí. Is é an toradh is mó a tháinig chun cinn nach raibh an taighde ag súil leis maidir 

leis an gceist seo, ná gur léiríodh meon níos dearfaí sa mhórghrúpa, ná mar a léiríodh san 

fhoghrúpa (grúpaí fócais) maidir leis an deis féidearthachta teanga nua a fhoghlaim.  

Ardaíodh an plé “bua in aghaidh dua”, `sé sin an mbíonn bua ó dhúchas ag foghlaimeoirí 

áirithe le teangacha nó an é go gcaitheann siad dua leis an bhfoghlaim teanga go mbíonn 

rath uirthi sa chéad áit? Má táimid á rá go bhfuil na foghlaimeoirí sna grúpaí fócais ar na 

foghlaimeoirí éifeachtacha teanga nach mbeifí ag súil leis go mbeadh bua de shaghas 

éigin acu i gcás fhoghlaim teangacha a cuirfeadh lena bhfonn cur le líon na dteangacha 

acu? Toisc nach luíonn na staitisticí leis an tuairim seo agus níl ann ach tuairim, cuireann 

an taighde chun cinn an fhéidearthacht go bhfuil dua thar bua i gceist le rath foghlama 

teanga. Dé réir sonraí an taighde, tá an seans ann go gcuireann an dua seo srian ar fhonn 

an fhoghlaimeora mhaith a thuilleadh teangacha a fhoghlaim. Tarlaíonn sé seo is cosúil,  

toisc an fheasacht réadúil a bhíonn acu i leith chúrsaí ama, iarrachta agus fuinnimh i gcás 

an tsealbhaithe teanga.  

Caitheadh a thuilleadh solais ar an gceist seo sna treochtaí ceistneora agus sna grúpaí 

fócais a léiríodh an meon aonteangach a bhíonn ag foghlaimeoirí na Gaeilge i leith na 

Gaeilge amháin. Cuirtear dhá réasún chun cinn san anailís ar thorthaí taighde chun tacú 

leis seo, bunaithe ar an méid a tháinig chun cinn sna ceistneoirí agus sna grúpaí fócais. Sa 

chéad áit, leagadh béim go cáilíochtúil ar an dua a bhaineann le foghlaim na Gaeilge mar 
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gheall ar chastacht na teanga. Tá seans ann go gcuireann an deacracht seo a shamhlaíonn 

foghlaimeoirí maithe na Gaeilge leis an teanga, leisce orthu tabhairt faoi theanga eile a 

fhoghlaim. D’fhéadfaí dul céim níos faide agus a rá go mbraitheann foghlaimeoirí 

dílseacht nó dualgas don teanga Gaeilge agus go mbíonn siad ag iarraidh smacht iomlán a 

fháil ar an nGaeilge sula gcuireann siad tús le teanga eile. I gcásanna eile, bhí an chuma ar 

an scéal gur bhain sé le pearsantacht an fhoghlaimeora gur leor dhá theanga, an Béarla 

agus an Ghaeilge agus nach raibh aon ghéarghá le teanga eile.  

D’fhéadfadh go leor cúiseanna a bheith ann leis an easpa mianta tabhairt faoi theangacha 

eile a fhoghlaim in ainneoin an mheoin dhearfa i leith an dátheangachais / ilteangachais a 

léiríodh sa taighde, ach níl ach breithiúnas anseo ar an méid a soiléiríodh sa taighde 

cáilíochtúil a d’fhéadfadh míniú air sin a chur ar fáil. Is cinnte go gcuireann an méid thuas 

lón machnaimh ar fáil maidir le bua in aghaidh dua agus na deacrachtaí a thuairiscíonn fiú 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge leis an teanga.  

Tréisíonn an méid a tháinig chun cinn nuair a rinneadh mothúcháin dhiúltachta i leith 

fhoghlaim na Gaeilge a scrúdú, leis an méid atá pléite maidir le dua foghlama thuas 

maidir le sealbhú na Gaeilge. Arís, in ainneoin gur léiríodh meon fabhrach i dtaobh na 

Gaeilge, tuairiscíodh mothúcháin dhiúltacha ina leith ina n-áirítear frustrachas agus bheith 

trí na chéile faoin tasc teanga ar na mothúcháin is mó a bhraitheann faisnéiseoirí an 

taighde agus iad i mbun foghlama. Baineann na mothúcháin seo don mhórchuid le 

deacracht agus dua na teanga arís maraon leis an gcomparáid a dhéanann foghlaimeoirí 

eatarthu féin agus foghlaimeoirí eile sa rang agus leis an bhfaitíos a bhraitheann siad 

roimh bhotúin a dhéanamh. Tháinig sé chun cinn sna grúpaí fócais, go bhféadfadh leis na 

mothúcháin dhiúltachta seo feidhm dhearfach a bheith acu ar an bhfoghlaim teanga. 

Braitheann sé seo go mór ar phearsantacht an fhoghlaimeora ach tá an fhéidearthacht ann 

bunaithe ar shonraí cáilíochtúla an taighde seo. Pléadh sna grupaí fócais chomh maith na 

bealaí a tharraingíonn na faisnéiseoirí chucu féin chun dul i ngleic le mothúcháin 

dhiúltacha i gcás fhoghlaim na Gaeilge.  

Ní haon phointe beag é an comhghaolú atá le tabhairt faoi deara thuas maidir leis an 

deacracht a shamhlaíonn foghlaimeoirí le foghlaim na Gaeilge agus na mothúcháin 

dhiúltachta a bhraitheann siad bunaithe ar na deacrachtaí sin. Cuireann an toradh taighde 

seo go leor eolais ar fáil dúinn maidir le gnéithe diúltacha na foghlama teanga, an 

Ghaeilge sa chás seo, fiú i gcás foghlaimeoirí a n-eíríonn go maith leo an teanga a 
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thabhairt leo ón gcóras oideachais. 

Is ar bhonn an fhéintuairiscithe a rinneadh iniúchadh ar úsáid straitéisí foghlama sa 

taighde agus mar sin, is iad na straitéisí a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí an taighde go 

comhfhiosach nó go consiasach a phléitear anseo. Tháinig sé chun solais sna staitisticí 

taighde go maíonn níos mó foghlaimeoirí go mbaineann siad úsáid as straitéisí foghlama 

ná iad siúd nach mbaineann. Bhí an taighde ag súil leis go mbainfeadh lucht na ngrúpaí 

fócais, is é sin an foghrúpa, níos mó úsáide as straitéisí foghlama ná iad siúd sa 

mhórghrúpa agus tacaíonn na staitisticí leis an tuairim sin a léiríonn luí an-ard le húsáid 

straitéisí foghlama sa dá ghrúpa. Níor léiríodh aon bhaint sna torthaí taighde idir tréimhse 

a chaitheamh sa Ghaeltacht agus úsáid straitéisí foghlama ach molann an taighde gurb é 

an nasc a dhéanann foghlaimeoirí na Gaeilge idir úsáid straitéisí foghlama agus an 

fhoghlaim fhoirmiúil faoi deara sin.  

Ar na straitéisí foghlama is mó a tuairiscíodh sna treochtaí ceistneora bhí; scríobh an 

fhocail, athrá agus úsáid a bhaint as an bhfoclóir, ar na straitéisí foghlama is coitianta 

úsaide i measc fhoghlaimeoirí dara leibhéal na Gaeilge. Ar na torthaí is suntasaí a tháinig 

chun cinn sa taighde maidir le húsáid straitéisí foghlama, bhí tionchar an mhúinteora 

maidir le cur le húsáid straitéisí foghlama go neamhspleách san fhoghlaim teanga agus an 

fheidhm inaistritheacht a fheiceann na foghlaimeoirí leis na straitéisí foghlama ó theanga 

go teanga. Luíonn an dá phointe sin, ní hamháin leis an tacú gur féidir straitéisí foghlama 

a mhúineadh agus a chothú san fhoghlaim teanga ach gur féidir le húsáid straitéisí 

foghlama i gcás teanga amháin cur le foghlaim teangacha eile chomh maith.  

Maidir le gráid agus cumais sna teangacha, ba dhíol spéise é gur léiríodh sna staitisticí 

taighde na figiúirí ba lú sásaimh le scil na scríbhneoireachta, de réir an fhéintuairiscithe. 

Cuireann an taighde an réasúnaíocht chun cinn go mbaineann an féintuairisciú seo leis an 

mbéim a chuirtear ar na bhfocal scríofa sa churaclam, sna scrúduithe agus sa seomra 

ranga. Tugann na sonraí cáilíochtúla le fios go bhfuil na féintástálacha bunaithe ar 

aiseolas ón múinteoir agus torthaí scrúduithe. 

Cé gur cuireadh béim ar thábhacht an dá chur chuige, gníomhach agus éighníomhach 

maidir le cur chuige an fhoghlaimeora sna grúpaí fócais agus go raibh cothromaíocht le 

sonrú idir na foghlaimeoirí a mhaíonn gur foghlaimeoirí gníomhacha nó éighníomhacha 

iad; is díol spéise é gur roghnaigh níos mó faisnéiseoirí an cur chuige gníomhach sa cheist 

hipitéiseach faoin gcur chuige a roghnóidís dá mbeadh an deis acu. Molann an taighde go 
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dtugann sé seo le fios go gceapann na foghlaimeoirí gurb é an cur chuige gníomhach, an 

cur chuige ab fhearr den dá chur chuige.  

Maidir le meon an fhoghlaimeora agus úsaid straitéisí foghlama i leith ceartúcháin, 

cuireadh fáilte shuntasach roimh cheartúcháin i measc na bhfaisnéiseoirí a ghlac páirt sa 

taighde, inár mhaígh céad faoin gcéad den ghrúpa fócais go gcuireann siad fáilte roimh 

cheartúcháin. Ba iad na straitéisí foghlama céanna a tháinig chun cinn arís maidir le 

húsáid straitéisí foghlama go ginearálta ach anuas air sin, cuireadh béim ar úsáid straitéisí 

meiteachognaíocha maidir le dul i ngleic le ceartúcháin, a léiríonn go bhfuil na 

foghlaimeoirí a ceistíodh machnamhach i mbun foghlama. Tréisíonn an méid a pléadh sna 

grúpaí fócais lenar tuairiscíodh sna ceistneoirí agus soiléiríonn sé go gcuireann 

foghlaimeoirí fáilte roimh cheartúcháin, ar mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh sa 

teanga. Anuas air sin, léirigh siad feasacht teanga láidir maidir leis na botúin chéanna a 

sheachaint sa todhchaí a chuireann in iúl go bhfeiceann siad feidhm fhadtéarmach leis an 

gceartúchán. Is spéis leo chomh maith cén fáth go bhfuil an botún mícheart, ní leor an 

ceartúchán ach an míniú le dul in éineacht leis chomh maith.  

Maidir le hinscne, féachadh ar an athróg seo ar bhonn staitisticiúil amháin sa taighde. 

Dhealraigh sé sna torthaí taighde nach bhfuil aon difríocht le tabhairt faoi deara idir 

buachaillí agus cailíní i leith úsáid straitéisí foghlama de réir minicíochta; ach, go bhfuil 

cailíní píosa beag chun cinn ar bhuachaillí maidir leis an mbua a shamhlaíonn siad leo 

féin mar fhoghlaimeoirí teanga. Sa bhreis air sin, sonraíodh go bhfuil níos mó 

neamhspleáchais ag cailíní agus iad i mbun foghlama teanga ná mar a bhíonn ag 

buachaillí a bhíonn ag brath níos mó ar an múinteoir teanga chun anailís a dhéanamh ar an 

teanga.  

Anuas ar ar tuairiscíodh maidir le haicmí scoile thar na hathróga ar fad, féachadh ar na 

comhghaolta a d’fhéadfadh teacht chun cinn san fhoghlaim teanga de réir na n-aicmí 

scoile maidir leis na hathróga seo a leanas: úsáid straitéisí foghlama, meon i leith 

teangacha agus na Gaeilge, spleáchas foghlama, sásamh leis an leibhéal teanga agus an 

fhéidearthacht conas smaoineamh sa dara teanga. Soiléiríodh sa taighde le linn na 

hanailíse go bhfuil úsáid straitéisí foghlama agus meon i leith teangacha agus na Gaeilge 

ard agus an-dearfach thar na haicmí scoile ar fad. Seachas sin áfach, taispeánadh sna 

figiúirí go bhfuil spleáchas agus sásamh leis an leibhéal atá bainte amach níos airde ag 

lucht na ngaelscoileanna ná mar atá ag lucht na scoileanna Béarla. Ní raibh na torthaí 
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claonta i dtreo na scoileanna Gaeilge áfach inar léiríodh go raibh an Scoil Bhéarla 

Cathrach chun tosaigh maidir leis an bhféidearthacht smaoineamh sa dara teanga ach 

tugann an taighde le fios gur de dheasca tionchar an mhúinteora atá sé sin ann.  

Ba é inspreagadh ceann de na hathróga ba mhó thábhacht a scrúdaíodh sa taighde ina 

rabhthas ag súil leis go léireodh faisnéiseoirí seasaimh éagsúla i gcás inspreagtha mar 

athróg. Bhí sé soiléir ó na ceistneoirí go raibh inspreagadh uirliseach le sonrú sna 

treochtaí cáilíochtúla inar cuireadh béim ar chúrsaí scrúdaithe mar mhéan inspreagtha don 

mhórchuid. Dhealraigh sé go gcuireann cúrsaí samhraidh Gaeilge agus an múinteoir go 

mór le hinspreagadh an fhoghlaimeora. Chonacthas an t-inspreagadh uirliseach ag teacht 

chun cinn go láidir arís sna grúpaí fócais inar luadh postanna, cúrsaí tríú leibhéal agus arís 

scrúduithe mar mhéan spreagtha do fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Anuas air sin áfach, 

léiríodh an seasamh inspreagtha ought-to-self ar bhonn seasamh cultúrtha, braistintí 

féiniúlachta agus freagrachta i leith na teanga a chur ar aghaidh. Ba iad taitneamh a bhaint 

as an teanga agus cumas a léiriú sa teanga na foinsí inspreagtha eile a pléadh sna grupaí 

fócais. Taispeánadh chomh maith an luí idéalach agus comhtháite a bhíonn ag 

foghlaimeoirí áirithe a spreagann iad leis an teanga a fhoghlaim a samhlaíonn 

foghlaimeoirí áirithe iad féin ag labhairt na teanga mar chainteoirí dúchais / maithe nó 

chomh maith lena gcuid múinteoirí a fheidhmíonn mar shlat tomhais dóibh. Is díol suime 

don taighde é an meon comhtháite a léiríodh i measc na bhfaisnéiseoirí, maidir leis na 

pobail teanga ina samhlaíonn siad an teanga leo. Tugann an meon seo le fios go gceapann 

foghlaimeoirí an tumoideachais agus na gcoláistí samhraidh gurb iadsan príomhphobail 

na teanga gan aon trácht ar chainteoirí T1.  

Tháinig torthaí taighde chun cinn nach raibh an staidéar ag súil leo dár ndóigh, agus 

dáiríre bhain na torthaí sin ar bhealach amháin nó bealach eile le ról agus tionchar an 

mhúinteora sa phróiseas foghlama. Leagadh béim ar an oideachas a fuair na faisnéiseoirí 

agus ar an múinteoir a bhí acu mar chúis ar an dul chun cinn foghlama acu, maith nó olc, 

sna treochtaí ceistneora. Cuireadh chun cinn go ríshoiléir sna grúpaí fócais an dearcadh a 

bhí ag na faisnéiseoirí i leith an mhúinteora mar thobair eolais agus i gcásanna áirithe mar 

fhoinse aonair na mionteanga. Léirigh siad feasacht agus tuiscint i leith mheon agus 

chaighdéan teanga an mhúinteora. Is léir ó na sonraí cáilíochtúla go bhfuil ionchur ón 

múinteoir ríthábhachtach don fhoghlaimeoir Gaeilge agus go bhfuil na deiseanna 

labhartha a chruthaíonn an múinteoir dóibh an-tábhachtach chomh maith. Ní beag an 

tionchar a bhíonn ag an scoil nó an cúrsa Gaeilge samhraidh sa phróiseas ach oiread, a 
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chruthaíonn atmaisféar nó timpeallacht foghlama teanga don fhoghlaimeoir Gaeilge.  

Níl aon amhras faoi ach go bhfuil an timpeallacht foghlama ríthábhachtach i bpróiseas 

foghlama na teanga ach aithníonn an taighde go bhfuil timpeallachtaí éagsúla foghlama 

ann anois i bhfoirm na timpeallachta fíorúla. Cé nach raibh an timpeallacht fhíorúil 

chomh soiléir le timpeallacht an tseomra ranga, na scoile nó na Gaeltachta ar an dara 

leibhéal, tuigeann an taighde an tábhacht a bhaineann le timpeallacht neamhthraidisiúnta i 

gcás foghlaim teangacha agus déanfar a thuilleadh plé ar an ábhar seo sa chéad chaibidil 

eile.  

5.7 Conclúid 

Faoi mar a miníodh ag tús na caibidle seo, ba é an staidéar ar an dara leibhéal ar                 

dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge a bhí mar bhonnchloch an taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí 

na Gaeilge. Tá olltábhacht ag baint leis an gcéim seo den taighde a thugann léargas agus 

eolas maidir le foghlaimeoirí na Gaeilge ar an dara leibhéal a bhfuil ag éirí leo an teanga a 

shealbhú ón gcóras oideachais. Tréisíonn an taighde leis an tuairim go bhfuil a leithéid 

d’fhoghlaimeoirí ann agus go bhfuil tréithe áirithe ag baint leo mar fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge i gcomhthéacs na n-athróg ar dearnadh iniúchadh orthu sa staidéar.  

Léiríonn na torthaí taighde a pléadh sa chaibidil seo i leith fhoghlaimeoirí dara leibhéil na 

Gaeilge go bhfuil fianaise ann i gcuntais na bhfoghlaimeoirí iad féin a chuireann eolas ar 

fáil maidir le foghlaim éifeachtach na Gaeilge. Tugadh léargas sa chaibidil ar na próisis 

chognaíocha, phearsanta agus mheoin agus na toscaí seachtracha a bhíonn i gceist le 

sealbhú rathúil teanga sa chóras iar-bhunoideachais. Cuireadh eiseamláireacha de 

straitéisí foghlama ar fáil d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge i gcoitinne sa chaoi is go 

bhféadfadh le foghlaimeoirí na Gaeilge iad a úsáid mar threoir dóibh féin agus iad i mbun 

foghlama.  

Molann an taighde go mbainfear leas as na léargais luachmhara a sonraíodh sna torthaí 

taighde le foghlaim rathúil a spreagadh ar an dara leibhéal scolaíochta agus go gcuirfear le 

cothú bealaí éifeachtachta foghlama sa seomra ranga Gaeilge bunaithe ar na cuntais agus 

na samplaí a cuireadh ar fáil sa taighde. Ní hionann aon bheirt fhoghlaimeoirí teanga agus 

ar an ábhar sin, is iomaí foghlaimeoir difriúil atá le sonrú sa taighde i gcuntais na 

bhfoghlaimeoirí ach go n-aithníonn an staidéar na tréithe comónta eatarthu. Níltear ag 

maíomh sa taighde go bhfuil aon chinéal fhoghlaimeoir éifeachtach teanga amháin ann 
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ach go leor bealaí éifeachtacha foghlama go bhféadfaí a chur in oiriúnt do fhoghlaimeoirí 

éagsúla na Gaeilge, ag brath ar phearsantacht, dhearcadh, éirim, inspreagadh, inscne, 

chúlra, chur chuige agus aois an fhoghlaimeora sin.  

Tugann na torthaí a cuireadh ar fáil i mbunchloch an taighde, is é sin ar an dara leibhéal, 

léargais dhoimhne ar a bhfuil ag titim amach i measc fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge sa 

chóras iarbhunscolaíochta i scoileanna ionadaíocha sa tír. Cuireadh deis ar fáil don 

staidéar i ndiaidh na chéad chéime seo, tochailt níos doimhne ar bhonn cáilíochtúil a chur 

sa tsiúl ar an tríú leibhéal a chuirfeadh léargais an fhoghlaimeora fásta le Gaeilge ar fáil 

don tráchtas. Pléifear sa chéad chaibidil eile, an obair ghoirt a rinneadh ar an tríú leibhéal 

mar chuid den togra ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, na sonraí taighde a bailíodh idir 

sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla agus déanfar na torthaí taighde a shoiléiriú don 

léitheoir i gcomhthéacs an fhoghlaimeora tríú leibhéal le Gaeilge.  
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Caibidil 6: Staidéar Cainníochtúil agus Cáilíochtúil ar 

Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal 

6.1 Réamhrá  

Is éard a bheidh mar ábhar plé sa chaibidil seo ná na sonraí cainníochtúla agus 

cáilíochtúla a tháinig chun cinn san obair ghoirt a rinneadh i measc fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Cinneadh sa staidéar go ndírófaí ar 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal le pictiúr iomlán a tharraingt ar 

fhoghlaim na Gaeilge sa chóras oideachais in Éirinn agus leis na difríochtaí idir na 

foghlaimeoirí seo agus na foghlaimeoirí ar an dara leibhéal a shoiléiriú. Bheifí ag súil leis 

go mbeadh forbairtí le tabhairt faoi deara sna torthaí taighde ar an tríú leibhéal ar na 

torthaí a tuairiscíodh ar an dara leibhéal. Faoi mar a pléadh sa réamhrá, glactar leis sa 

taighde seo gur contanam atá sa sealbhú teanga agus mar sin bhíos ag súil leis an 

leanúnachas loighciúil ón dara go dtí an tríú leibhéal a shoileiriú sna torthaí taighde. Is 

chuige sin an chaibidil seo ina bhféachfar ar staitisticí an taighde, ar na treochtaí a tháinig 

chun cinn sna ceistneoirí agus ar na sonraí cáilíochtúla a soiléiríodh sna grúpaí fócais. Is 

ar bhonn téamúil a roinnfear an chaibidil seo ina bpléifear na hathróga nó na téamaí is mó 

a tháinig chun solais sa taighde.  

Is tríd an scagadh téamúil a dhéanfar sa chaibidil a fhreastalófar ar an gceist taighde arís 

‘Cad iad na tréithe a bhíonn ag dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge a n-éiríonn leo an Ghaeilge 

a thabhairt leo ón gcóras oideachais?’ Bhíothas den tuairim ó thús an taighde, bunaithe ar 

an litríocht idirnáisiúnta a bhaineann le sealbhú eifeachtach an dara teanga, go mbaineann 

tréithe pearsanta an fhoghlaimeora agus athróga éagsúla ar nós inspreagadh, meon, 

mothúcháin, cur chuige foghlama agus straitéisí foghlama go mór leis an scéal. Déanfar 

anailís agus soiléiriú ar na tréithe agus na hathróga foghlama is mó a tháinig chun cinn sa 

taighde leis an gceist taighde a fhreagairt go sásúil.  

Is ar na téamaí is mó a d’eascair ón staidéar ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar 

an tríú leibhéal in Éirinn, a bheidh struchtúr na caibidle seo bunaithe, faoi mar atá leagtha 

amach thíos faoi mhír 6.4. Déanfar plé anailíseach sa chaibidil ar na sonraí staitisticiúla 

agus ar na treochtaí cáilíochtúla de réir na dtéamaí agus ag deireadh na caibidle 

soiléireofar conclúidí an taighde ar an tríú leibhéal i gcoitinne. 
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6.2 Modh na hAnailíse 

Maidir le hanailís ar na sonraí, beartaíodh go ndéanfaí scagadh cainníochtúil ar na 

ceistneoirí taighde mar chéad chéim. Úsáideadh an córas staitisticiúil SPSS leis an 

ngníomh seo a chur i gcrích inar soiléiríodh minicíochtaí agus comhghaolta an taighde 

don taighdeoir. Tháinig idir thorthaí suntasacha agus neamhshuntasacha chun solais sna 

staitisticí, a chuir léargas ar fáil don taighdeoir maidir leis na téamaí gurbh fhiú aird a 

dhíriú orthu sa tráchtas. Bhíothas ag súil leis go seasfadh na sonraí cáilíochtúla a pléadh 

sna grúpaí fócais leis na staitisticí taighde agus mar sin, lorgaíodh a thuilleadh léargais ar 

bhonn cáilíochtúil sa trascríbhneoireacht, a chuirfeadh tacaíocht agus míniú ar fáil maidir 

le sonraí staitisticiúla na gceistneoirí. Féachadh ansin ar shonraí cáilíochtúla a tháinig 

chun cinn sna ceistneoirí, a chuirfeadh a thuilleadh saibhris ar fáil don staidéar.  Is de réir 

na gcéimeanna seo sa mhodh anailíse atá struchtúr na caibidle seo bunaithe. 

Is tríd an iniúchadh a rinneadh ar na ceistneoirí go staitisticiúil agus ar na grúpaí fócais go 

cáilíochtúil a thángthas ar na téamaí agus na mórcheisteanna a phléifear i gcuid seo an 

tráchtais. Is cinnte go raibh tionchar ag príomhathróga a aithníodh sa taighde idirnáisiúnta 

ar dhea-fhoghlaimeoirí teanga ar roghnú na dtéamaí chomh maith. Chífear cuid mhaith de 

na hathróga céanna á nochtadh anseo arís is a aithníodh sna múnlaí idirnáisiúnta, ach go 

háirithe staidéar Naiman et al. ach amháin sa staidéar seo go bhfeicimid na hathróga ó 

dhearcadh eile; dearcadh na teanga mionlaí. Clúdófar gach téama suntasach a tháinig chun 

cinn san anailís taighde i gcomhthéacs fhoghlaimeoirí fásta éifeachtacha na Gaeilge a 

ceistíodh sa taighde i gcorp na caibidle seo a leanas. 

6.3 Faisnéiseoirí an Taighde 

Faoi mar a rinneadh ar an dara leibhéal maidir le roghnú na bhfaisnéiseoirí taighde, 

chuathas i muinín teagascóirí agus léachtóirí i gcás trí choláiste / ollscoil ar an tríú 

leibhéal le teacht ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge a bheadh oiriúnach le páirt 

ghníomhach a ghlacadh sa taighde. Cuireadh eolas ar fáil do na hoidí a bhí i gceist sa 

taighde agus ar an ról a bheadh ag na faisnéiseoirí sa staidéar. Bhí sé i gceist go líonfaidís 

isteach ceistneoir taighde agus go roghnófaí foghlaimeoirí áirithe le páirt a ghlacadh i 

ngrúpaí fócais, bunaithe ar shonraí na gceistneoirí sin. Rinneadh gach iarracht freastal ar 

aicmí de réir mar atá sna hollscoileanna agus coláistí tríú leibhéal timpeall na tíre: muintir 

na céime sa Ghaeilge, lucht dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, ábhar múinteoirí sna 
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coláistí oideachais, pobail ollscoile agus iarchéimithe atá ag gabháil don Ghaeilge. Tá sé 

ríthábhachtach a lua gur foghlaimeoirí iad na faisnéiseoirí ar fad a bhí páirteach sa 

taighde, a roghnaigh dul le Gaeilge ar an tríú leibhéal. Roghnaíodh triúr ionadaithe ó na 

faisnéiseoirí ar fad ar an tríú leibhéal le páirt ghníomhach a ghlacadh i gcás- staidéir, a 

phléifear sa chéad chaibidil eile den tráchtas. Is mar seo a leanas a bhí rannpháirtíocht na 

ngrúpaí fócais sa sampla d’fhoghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal: 

Grúpa A: Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach 

Grúpa B: Coláiste Oiliúna Tríú Leibhéal (Ábhar oidí dara leibhéal atá ag 

gabháil do chéim sa Ghaeilge) 

Grúpa C: Céimithe Dioplóma sa Ghaeilge atá ag feidhmiú mar ionadaithe 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar champas ollscoile 

Tábla 6.1 Rannpháirtíocht na nGrúpaí Fócais ar an Tríú Leibhéal  

6.4 Mórthéamaí an Staidéir i leith na bhFoghlaimeoirí Fásta 

Tar éis iniúchadh a dhéanamh ar na sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla san anailís 

taighde, bhí téamaí áirithe ag teacht chun cinn go ríshoiléir sa dá chur chuige anailíse a 

úsáideadh, ar a n-áirítear;  

1. Meon i leith ceartúcháin san fhoghlaim teanga 

2. Sásamh leis an leibhéal teanga atá bainte amach ag na foghlaimeoirí a ceistníodh 

3. Neamhspleáchas san foghlaim teanga 

4. Úsáid straitéisí foghlama 

5. Cur chuige foghlama 

6. Meon i leith na Gaeilge 

7. Mothúcháin i leith fhoghlaim na Gaeilge 

 

Mar a luadh thuas, bhíothas ag súil leis na téamaí sin a theacht chun cinn san anailís 

taighde mar gheall ar an méid atá aitheanta sa taighde idirnáisiúnta ar dhea-fhoghlaim 

teangacha. Réitigh struchtúr an cheistneora agus ábhair chainte na ngrúpaí fócais an 

bóthar do mhórthéamaí réamhullmhaithe, chomh maith le mórthéamaí a tháinig chun cinn 

sa taighde nach raibh an staidéar ag súil leo.  Cinneadh ar na téamaí ba mhó suntais ó 

thaobh torthaí taighde de a phlé sa chaibidil chomh maith leis na torthaí taighde a tháinig 
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chun cinn gan choinne sa taighde.  

Ar mhaithe le leanúnachas struchtúrtha, is díol tábhachtach é a lua go bpléifear na 

staitisticí SPSS a daingníodh san anailís chainníochtúil ar dtús agus go dtacófar leis an 

méid sin tré threochtaí an cheistneora agus shonraí cáilíochtúla na ngrúpaí fócais a 

nochtadh i gcás gach uile téama tríd síos na caibidle. Déanfar plé ceann ar cheann ar na 

téamaí is mó suntais anois faoi mhír 6.4 den chaibidil.  

6.4.1 Meon i leith Ceartúchán 

Pléadh i gcaibidil 5 den tráchtas go bhfuarthas amach sa chuid den staidéar a dhírigh ar 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha iar-bhunscolaíochta na Gaeilge, go léiríonn na foghlaimeoirí 

úd  meon dearfach thar na bearta i leith ceartúchán. Tá an toradh seo gaolmhar le torthaí 

Rubin (1975) ar shlí. Cé nár tuairiscíodh meon dearfach i leith ceartúchán ann, bhí sé ar 

cheann de mhórthorthaí an staidéir go mbíonn foghlaimeoirí maithe teanga sásta botúin a 

dhéanamh ar mhaithe leis an bhfoghlaim féin. De réir mórstaidéar Naiman et al. (1978), 

cuireann foghlaimeoirí éifeachtacha teanga fáilte roimh cheartúcháin ó chainteoirí 

dúchais. Ar dhéanamh anailíse níos doimhne dúinn, dealraíonn sé go gcuireann 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an dara agus ar an tríú leibhéal fáilte mhór 

roimh cheartúcháin ar bhonn scríofa agus labhartha. Léiríonn an dá shainghrúpa meon 

fabhrach i leith ceartúchán faoi mar atá le tabhairt faoi deara go suntasach sna figiúirí 

thíos: 

An foghlaimeoir tú (a) a chuireann fáilte roimh cheartúcháin ó do mhúinteoir / ó chainteoir dúchais / maith 

nó (b) an gcuireann sé isteach ort nuair a cheartaíonn duine tú?  

Sampla * Ceartúcháin Comhghaolú  

 Ceartúcháin Iomlán 

(a) (b) Eile 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 80 7 0 87 

% Sampla 92.0% 8.0% 0.0% 100.0% 

     

Grúpa fócais 

Méid 30 0 0 30 

% Sampla 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     

Foghlaimeoirí Fásta 

Méid 48 3 1 52 

% Sampla 92.3% 5.8% 1.9% 100.0% 

     

Iomlán 

Méid 158 10 1 169 

% Sampla 93.5% 5.9% 0.6% 100.0% 

     

Tábla 6.2  Meon i leith Ceartúchán de réir na Samplaí 
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Faoi mar a chonaiceamar cheanna, ar fhéachaint níos mine dúinn ar an gceist seo, is ar 

mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh sa teanga a eascraíonn an meon fíordhearfach a 

bhíonn ag foghlaimeoirí roimh cheartúcháin.  

Cé go n-admhaíonn ceatadán ard d’fhoghlaimeoirí sna samplaí ar fad go scríobhann siad 

síos an ceartúchán ina dhiaidh é a bheith déanta, tá difríocht le sonrú sna staitisticí a 

bhaineann le gníomh leis an gceartúchán i measc fhoghlaimeoirí fásta. Cuireann an cur 

chuige gníomhach atá á thuairisciú anseo i leith ceartúchán, mórthoradh Naiman et al. 

(1978) i gcuimhne dúinn, rud a mhaíonn go mbíonn cur chuige gníomhach ag 

foghlaimeoirí i leith tascanna teanga. Maíonn níos lú d’fhoghlaimeoirí fásta an staidéir 

seo go mbaineann siad úsáid as an bhfocal scríofa mar straitéis nó mar nós ceartúcháin 

ach go mbaineann siad úsáid as straitéisí i leith ceartúchán atá níos gníomhaí. Cé go 

bhfuil sé seo fós ard mar a fheictear thíos, tá méid na bhfoghlaimeoirí sa ghrúpa seo níos 

airdeallaí nó níos coinsiasaí faoi aththarlú na mbotún ná mar atá sna grúpaí eile; `sé sin go 

gcaitheann ceatadán níos airde díobh iarracht leis an mbotún céanna a sheachaint sa 

todhchaí: 

Sampla * Gníomh leis an gCeartúchán Comhghaolú 

 Na 

ceartúcháin 

a scríobh 

síos 

Déanaim 

athrá 

Iarracht a 

dhéanamh 

gan an 

botún a 

dhéanamh 

arís 

 

Ceist-

neoir 

Méid 40 17 1 

% Sampla 57.1% 24.3% 1.4% 

    

Grúpa 

fócais 

Méid 14 6 0 

% Sampla 51.9% 22.2% 0.0% 

    

Foghl-

aimeoirí 

Fásta 

Méid 12 15 7 

% Sampla 27.3% 34.1% 15.9% 

    

Iomlán 

Méid 66 38 8 

% Sampla 46.8% 27.0% 5.7% 

    

Tábla 6.3 Gníomh i leith Ceartúchán de réir na Samplaí 

Is anseo a fheicfimid go hanailíseach den chéad uair i gcás na bhfoghlaimeoirí fásta, an 

fhorbairt i dtreo an neamhspleáchais a dhealaíonn na foghlaimeoirí fásta ó fhoghlaimeoirí 

na hiar-bhunscolaíochta. Is tréith í seo a tháinig chun cinn san anailís go han-soiléir mar 

mhórthoradh taighde. Lorgaíodh a thuilleadh léargas, mar sin, maidir leis an bhforbairt 
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seo i dtreo “an neamhpléachais i leith ceartúchán” sna grúpaí fócais. D’fhéach an 

taighdeoir chuige  a fháil amach an raibh fís fhadradharcach ag foghlaimeoirí fásta maidir 

leis an teanga i gcomparáid le foghlaimeoirí níos óige a bhíonn ag díriú ar spriocanna sa 

ghearrthéarma, ar nós scrúduithe? Is minic a bhíonn foghlaimeoirí ar an tríú leibhéal a 

roghnaíonn dul le Gaeilge ag díriú ar ghairmeacha le Gaeilge nó ar chuspóirí 

fadtéarmacha eile. Féachadh chuige sa chur chuige taighde cáilíochtúil go ndéanfaí 

iarracht a thuilleadh eolais a fháil maidir leis na ceisteanna seo agus maidir lena bhfuil 

taobh thiar den mheon dearfach i leith ceartúchán a sonraíodh i measc fhoghlaimeoirí 

fásta an taighde.  

I ngrúpa A (Grúpa Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach) den sampla, léiríodh go bhfuil 

feasacht i leith ceartúchán an-tábhachtach do na foghlaimeoirí fásta sa ghrúpa áirithe seo, 

`sé sin go mbeadh tuiscint acu ar an mbotún agus cén fáth go bhfuil sé mícheart. Rinne 

Stern (1975) tagairt don straitéis shéimeantach agus é ag déanamh plé ar thréithe an dea-

fhoghlaimeora teanga, `sé sin go mbíonn foghlaimeoir maith teanga i gcónaí ag lorg brí 

san fhoghlaim teanga. Ní mór idir toradh Stern agus toradh an staidéir seo a deir go 

mbíonn mínithe nó brí á lorg ag foghlaimeoirí maithe na Gaeilge ar na cúiseanna le botúin 

ghramadaí. D’fhéadfaí catagóiriú a dhéanamh ar an tréith seo ina straitéis shéimeantach 

faoi mar a d’aithin Stern i gcás fhoghlaimeoirí maithe teanga.  

Sa chuntas thíos, tugtar spleáchadh ar na straitéisí éagsúla a chuireann grúpa A i bhfeidhm 

i leith ceartúchán, tar éis dóibh iad a fháil ar ais ón múinteoir teanga; cuid acu atá ina 

straitéisí shéimeantacha agus foirmiúla (Stern 1975) agus cuid eile ina straitéisí 

meiteachognaíocha, cognaíocha agus mothúchánacha (Oxford 1990). Déanann siad tagairt 

siar do na rialacha nó don cheangal idir na ceartúcháin agus na rialacha mar straitéis conas 

deileáil le ceartúcháin. Coimeádann siad taifead de cheartúcháin agus de na botúin atá á 

ndéanamh acu chun iad a chur ina gceart. Is díol tábhachtach dóibh an leagan ceartaithe 

den bhotún a fháil ar ais ón teagascóir / léachtóir mar aon leis an bhfáth go bhfuil sé 

mícheart, seachas an leagan mícheart amháin a bheith léirithe gan aon mhíniú leis. Mar 

straitéis cheartúcháin, déanann siad athscríobh ar an bpíosa ceartaithe nó taifead den 

leagan ceart. Braitheann siad náirithe mar gheall ar na leaganacha míchearta ach go 

háirithe a bhíonn in úsáid acu go sóisialta: 

Grúpa A: 

Taighdeoir: Luaigh tú aiseolas ansin. Cad a dhéanann tú leis an aiseolas san, abair 

cad a dhéanann tú chun na ceartúcháin sin a gcur ina gceart?  
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Faisnéiseoir D: Bhuel scríobhamar síos, uaireanta ah nuair a chuaigh mé ar ais ar 

na rialacha now tá mé an-lag leis na rialacha agus chuaigh mé ar ais orthu chun a 

fháil amach cén fáth ar chuir tú (an teagascóir) isteach an’ i’ nó an ‘h’ ansan agus 

cén fáth nár chuir mé isteach é ar dtús? So ah bhíos ag brú isteach ar na rialacha 

agus ciall a dhéanamh dom féin ar na ceartúcháin, ag iarraidh ach mar sin féin 

bhíos ag iarraidh an ceartúchán a cheangal leis na rialacha. Rinne mé é sin nach 

mór gach aon uair, bhuel iarracht anyway agus bhí sé úsáideach gan dabht. 

Faisnéiseoir A: Yeah chuir mé fáilte cinnte roimh na ceartúcháin sa rang agus an 

aiseolas, d’úsáid mé é mar chritic úsáideach den chéad uair eile i gcónaí, uaireanta 

bíonn an botún céanna arís agam ach ah tar éis cúpla uair téann sé isteach.  

Taighdeoir: Conas mar a théann sé isteach, cad iad na hiarrachtaí a dhéanann tú? 

Faisnéiseoir A: Scríobhaim síos é sa leabhar dearg atá agam (leabhar foclóra) agus 

déanaim dul siar ar na rialacha. 

Taighdeoir: An leagan mícheart agus an leagan ceartaithe, nó díreach an leagan 

ceartaithe? 

Faisnéiseoir A: An leagan ceart. Déanaim dearmad ar an leagan mícheart….Bhuel 

an fáth go raibh an focal mícheart agam, scríobh mé síos an focal ceart agus cén 

fáth go bhfuil sé ceart.  

Faisnéiseoir B: Bhí an córas céanna agam, dé ghnáth le obair bhaile ar an 

ríomhaire scríobhaim é agus nuair  a thagann sé ar ais ceartaím é, scríobhaim é ar 

an ríomhaire arís leis an píosa arís. 
 

Léirigh grúpa B fáilte roimh cheartúcháin ach amháin má chuireann sé isteach ar an 

gcumarsáid, toisc an frustrachas a bhaineann leis sin. Arís léiríodh feasacht maidir le 

ceartúcháin i measc na bhfoghlaimeoirí sa ghrúpa seo ina bhfeiceann siad feidhm le 

ceartúcháin agus leis an úsáid go bhféadfaí a bhaint as ceartúcháin d’obair acadúil, `sé sin 

pointí cruinnis a chabhródh leo i gcás aistí nó tionscnamh céime. Nochtaíodh feasacht 

fhadbhunaithe maidir le ceartúchán i measc na bhfoghlaimeoirí sa ghrúpa seo inar 

mhínigh siad go ndéanann siad ceangal idir ceartúcháin agus rialacha gramadaí d’aidhm 

an botún cruinnis a chur ina cheart go seasmhach. Luadh cúpla straitéis suimiúla i leith 

ceartúchán i measc na bhfaisnéiseoirí seo, cuir i gcás athrá ar an bpointe (nárbh fhiú a 

bheith ag ceartú duine tamall tar éis an ceartúchán a dhéanamh), taifead a choiméad de na 

botúin, na ceartúcháin a chur in abairtí gearra agus iarracht a dhéanamh iad a úsáid sa 

chaint: 

Grúpa B: 

Taighdeoir: An nglacann sibh le ceartúcháin, an mbíonn sibh buíoch as 

ceartúcháin a fháil nó an gcuireann sé isteach oraibh nuair a cheartaíonn duine nó 

léachtóir nó múinteoir sibh? 

Faisnéiseoir A: Ah tá sé ceart go leor ó am go ham ach má tá siad ag déanamh é an 

t-am ar fad cuireann sé isteach orm. Má tá tú ag iarraidh rud a rá agus tá siad ag 

caint leat cuireann sé frustrachas orm.  

Taighdeoir: Sin ó thaobh do chuid Gaeilge labhartha de in ea? Cad faoin 

scríbhneoireacht? 
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Faisnéiseoir A: Ó tá sé an-chabhrach sna haistí agus rudaí mar sin agus tá tú in ann 

smaoineamh ar an fáth gur chuir tú an séimhiú isteach nó fág  tú amach agus tá tú 

in ann machnamh a dhéanamh ar na rialacha you know féach air nó a bheith ag 

féachaint siar ar na rudaí a d’fhoghlaim tú sa rang agus mar sin, tá sé i bhfad níos 

cabhrach sa Ghaeilge scríofa ach go háirithe.  

Faisnéiseoir B: Bhuel am cuirim fáilte le an dá saghas ceartúchán, go háirithe 

nuair atáim ag labhairt mar uaireanta tá you know nuair a scríobhann tú rud tá 

an…tuigeann tú ach an uair ina dhiaidh sin labhrann tú an rud labhrann tú sa 

seanslí agus you know uaireanta tá sé i d’aigne ach ní thagann sé amach sa bhéal , 

tá sé ar eolas agat mar riail ach nuair a thagann sé amach ós do bhéal is scéal eile 

agus chuaigh mé go dtí an léachtóir ag deireadh an bhliain seo caite agus dúirt mé 

léi you know caithfidh tú mé a cheartú nuair a déanaim botún.  

Faisnéiseoir C: Yeah aontaím leis sin like cuirim fáilte roimh cheartúcháin ag 

labhairt agus ag scríobh mar níl an caighdeán agam go háirithe sa ghramadach 

arís. Déanaim athrá ar an ceartúchán i mo cheann agus nuair atáim ag labhairt os 

ard. 

Taighdeoir: Athrá duit féin? 

Faisnéiseoir C: Bhuel you know nuair atá an ceartúchán á déanamh ag an 

múinteoir déanaim athrá air ar an bpointe. 

Faisnéiseoir D: Aontaím freisin, cuirim fáilte roimh gach duine ag ceartú, ceapaim 

go bhfuil sé fíorthábhachtach níl aon pointe ceartú duine tar éis tamaill, ceapaim 

go bhfuil sé tábhachtach ceartú ar an bpointe nuair atá tú ag déanamh an botún . 

Taighdeoir: Cad a dhéanann tú leis an gceartúchán? 

Faisnéiseoir D: Smaoiním ah ar an focal freisin agus scríobhaim é i mo leabhraín.  

Faisnéiseoir E: Cuirim fáilte roimh cheartúcháin an t-am ar fad mar ah caithfidh tú 

really agus an slí cuimhin liom ná cuirim iad in abairtí, abairtí gearra agus chun 

iarracht a dhéanamh iad a labhairt.  

Taighdeoir: Iad a úsáid? 

Faisnéiseoir E: Sea iad a úsáid an tseachtain sin.  

Taighdeoir: An bhfuil sé tábhachtach é a dhéanamh láithreach? 

Faisnéiseoir E: Láithreach yeah, mar cuimhneoidh mé air an slí sin.  

Taispéanadh go gcuireann foghlaimeoirí grúpa C fáilte mhór roimh cheartúcháin ón 

múinteoir teanga mar áisitheoir ach go háirithe. Is éard atá i gceist le háisitheoir anseo ná 

nuair a bhíonn an múinteoir ag feidhmiú mar éascaitheoir teanga seachas bheith ag 

glacadh ról traidisiúnta an mhúinteora sa seomra ranga. Baineann siad úsáid as athrá agus 

scríobh mar straitéisí ceartúcháin agus léirigh siad tabhairt faoi deara an-láidir mar 

straitéis i leith na gramadaí, tréith a mbéifí ag súil léi ó fhoghlaimeoirí maithe teanga: 

Taighdeoir: An gcuireann sibh fáilte roimh cheartúcháin ó dhaoine nó an 

gcuireann sé isteach oraibh nuair a cheartaíonn duine sibh?  

Faisnéiseoir A: Dúirt mé fáilte roimh cheartúcháin, ón mhúinteoir mar ní féidir 

leat foghlaim i d’aonar agus tá sé an-thábhachtach go mbeadh múinteoir ann chun 

cabhrú… 

Taighdeoir: Agus cad a dhéanann tú….cad a rinne tú leis an aiseolas san? 

Faisnéiseoir A: Scríobh mé síos é. 

Faisnéiseoir B: Cuirim fáilte roimh cheartúcháin, is maith an rud é, mar an 

gcéanna le duine A, dhein mé athrá, an ceartúchán a athrá agus smaoineamh air 
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agus féachaint air, is cuimhin liom an ceartúchán a bheith scríofa i bpeann dearg 

agus ah chun smaoineamh air agus you know é a scríobh síos arís, sin mar a dhein 

mé. 

Taighdeoir: Ar thuig tú i gcónaí cad ina thaobh go raibh sé mícheart? 

Faisnéiseoir B: Ah…is dócha gur thuig mé an ghramadach níos mó is dócha agus 

anois nuair a bhím ag léamh agus feicim rud is féidir liom an chomparáid a 

dhéanamh idir an ceartúchán, tá sé níos éasca anois…agus bainim taitneamh as 

féachaim air agus tuigim oh sin an tuiseal ginideach iolra agus sin an fáth go 

bhfuil sé mar sin you know but bhí nath cainte ann sa leabhar An Béal Bocht in ea, 

is olc an tuar é nuair a bhíonn lachan i measc na neantóg, i measc na neantóg níl 

aon athrú ar neantóg mar tuiseal ginideach iolra agus you know, rud mar sin. 
 

Soiléiríonn na samplaí trascríbhneoireachta thuas an aird a dhíríonn foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal ar bhotúin agus ar cheartúcháin teanga. Tugann 

sé eolas dúinn ar na straitéisí foghlama is éifeachtaí dóibh maidir leis an iarracht a 

dhéanann siad na botúin sin a sheachaint sa todhchaí. Thar aon ní eile, cuireann an 

fhaisnéis thuas lón machnaimh ar fáil dúinn maidir leis an bhforbairt i treo an 

neamhspleáchais a nochtaigh foghlaimeoirí an tsampla i gcás smacht a fháil ar na botúin 

teanga bunaithe ar aiseolas ón áisitheoir teanga. Chomh maith leis sin, feicimid an 

ceangal a dhéanann siad idir an botún agus an ghramadach atá á sealbhú acu de réir a 

chéile sa phróiseas sealbhaithe teanga. Feictear samplaí den tabhairt faoi deara (Schmidt 

1990: 1993: 1994: 1995) sna samplaí thuas, nós a aithníonn an taighde go mór leis an dea-

fhoghlaim teanga, cuir i gcás tugann na foghlaimeoirí sna cuntais thuas, aird ar bhotúin 

ghramadaí agus ceartúcháin san aiseolas a fhaigheann siad ó oideachasóirí. Is díol spéise 

don taighde í an bhéim seo a chuirtear ar chruinneas teanga i measc fhoghlaimeoirí fásta 

an sampla a bheidh á phlé ina áiteanna eile sa chaibidil seo.  

6.4.2 Sásamh leis an Leibhéal Teanga atá bainte amach ag Foghlaimeoirí Fásta  

Tháinig an téama seo chun cinn san anailís mar théama spéisiúil nuair a léirigh figiúirí 

staitisticiúla an taighde go sonrach go bhfuil níos lú foghlaimeoirí fásta a deireann go 

bhfuil siad sásta leis an leibhéal teanga atá bainte amach acu go dtí seo. In ainneoin go 

bhfuil na daoine seo ar fad ag déanamh staidéar ar an nGaeilge ar an tríú leibhéal mar 

rogha. Tagann sé seo le toradh Naiman et al. (1978: 17) inar tuairiscíodh i gcásanna 

áirithe go raibh foghlaimeoirí éifeachtacha fós ag iarraidh cur lena gcuid eolais i leith 

teanga a raibh cumas acu inti cheana féin. D’ardaigh figiúirí an staidéir seo ceist maidir le 

spriocanna i measc na bhfoghlaimeoirí fásta; ar léiriú é an míshásamh ar na spriocanna 

fadthéarmacha b’fhéidir a shamhlaíonn na foghlaimeoirí seo dóibh siúd i gcomparáid leis 
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na foghlaimeoirí ar an dara leibhéal atá ag díriú ar an Ardteist mar uaillsprioc? Nó an 

amhlaidh an dtuigeann na foghlaimeoirí fásta seo níos fearr cad is cainteoir maith teanga 

ann agus an próiseas a bhíonn i gceist leis an gcumas / leibhéal seo a bhaint amach? 

 

Sampla * Sásamh leis an Leibhéal Teanga: Comhghaolú 

 Sásamh leis an Leibhéal Teanga Iomlán 

Tá Níl Eile 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 38 45 4 87 

% Sampla 43.7% 51.7% 4.6% 100.0% 

     

Grúpa Fócais 

Méid 18 11 1 30 

% Sampla 60.0% 36.7% 3.3% 100.0% 

     

Foghlaimeoirí Fásta 

Méid 10 37 5 52 

% Sampla 19.2% 71.2% 9.6% 100.0% 

     

Iomlán 

Méid 66 93 10 169 

% Sampla 39.1% 55.0% 5.9% 100.0% 

     

Tábla 6.4 Sásamh leis an Leibhéal Teanga de réir na Samplaí  

 

Tá tacaíocht le fáil sna treochtaí a léiríodh sna ceistneoirí agus sna hagallaimh a léiríonn 

go bhfuil: 

(a) dua ag baint le foghlaim teangacha agus gur leor an iarracht a chaitheamh le teanga 

amháin (an Ghaeilge sa chás seo) 

(b) spéis ag cuid acu i bhfoghlaim na Gaeilge amháin 

 

“Tá dushlán ag baint leis (foghlaim teangacha)” 

“Níl aon mhian agam teanga eile a fhoghlaim, táim lán sásta leis an nGaeilge” 

“Ba mhaith liom cumas níos airde a bhaint amach” 

“Ba mhaith liom feabhas a chur ar mo Ghaeilge labhartha ach go háirithe” 

“B’fhearr liom cumas níos fearr a bhaint amach i dteanga 2 (an Ghaeilge) sula 

dtosnófainn (ar an triú teanga)” 

“I ndáiríre, baineann an meon seo (dearfach) leis an Gaeilge, níl mórán suime agam 

teanga eile a fhoghlaim” 

“I do not need another language currently but I would be happy to learn one…” 

“It’s hard enough to learn one language (Gaeilge)” 

 



219 
 

Ar scrúdú níos doimhne a dhéanamh ar shonraí cáilíochtúla an taighde, is léir go bhfuil an 

chuma ar an scéal go mbaineann an leibhéal íseal sásaimh leis an leibhéal teanga i measc 

fhoghlaimeoirí fásta, leis an bhfís idéalach mar fhoghlaimeoirí atá ag na faisnéiseoirí nó i 

bhfocal eile an ideal-self a shamhlaíonn siad leo féin. I bhfocail eile, tá tionchar ag an 

bhfís idéalach a bhíonn ag an bhfoghlaimeoir ina leith féin ar an bhféinbhraistint a bhíonn 

aige maidir lena fíorchumas sa teanga. Tagraíonn coincheap an ideal-self seo a chuir 

Dӧrnyei (2005), Dӧrnyei and Ushioda (2009) chun cinn do na tréithe, cailíochtaí srl. gur 

bhreá linn, a fheidhmíonn mar inspreagadh dúinn. Cuir i gcás, ó thaobh na teanga de, gur 

bhreá leis an gcainteoir Gaeilge atá líofa go leor ach míchruinn a bheith in ann cruinneas a 

léiriú sa teanga toisc gurb é sin an seasamh idéalach atá uaidh. Is é sin atá i gceist leis an 

ideal-self. 

 

Is léir sna cuntais a chuireann foghlaimeoirí fásta an taighde in iúl, gur foghlaimeoirí iad 

ar mhaith leo cruinneas a léiriú sa chumarsáid sa Ghaeilge. Cuireann na foghlaimeoirí sa 

chuntas an-bhéim ar chúrsaí cruinnis agus líofachta na Gaeilge sa scríobh agus sa chaint. 

Is cosúil nach mbeidh siad iomlán compordach leis an teanga nó iomlán sásta leis an 

leibhéal teanga atá acu go dtí go mbeidh sé ar a gcumas acu labhairt nó scríobh sa teanga 

gan a bheith stadach nó ag iarraidh cuimhneamh siar ar rialacha gramadaí gan stad. Is é an 

féintomhas seo atá freagrach as an leibhéal íseal sásaimh a léiríonn siad sna staitisticí 

taighde. 

Cé go léiríonn na figiúirí SPSS míshásamh leis an leibhéal teanga atá bainte amach i 

measc fhoghlaimeoirí fásta an taighde; léiríodh sásamh i gcás grúpa A maidir le dul chun 

cinn a dhéanamh sa teanga. Níos spéisiúla fós ná na comharthaí forbartha a thugann 

foghlaimeoirí an ghrúpa faoi deara a thugann léargais dóibh ar an dul chun cinn a bhíonn 

ar siúl acu, cuir i gcás maidir le bheith in ann teagmháil shóisialta agus fíorchumarsáid a 

dhéanamh sa sprioctheanga. 

Grúpa A 

Faisnéiseoir C: I dtosach báire i gcónaí is maith liom a bheith ag éisteacht le 

Gaeilge, is maith liom an fuaim. Is dócha bhí frustrachas orm mar níor thuig mé 

cad a bhí ar siúl mar shampla ar an raidió nó ar an teilifís agus rudaí mar sin. Sin 

an t-aon rud amháin, cheap mé i gcónaí go raibh an fuaim go hiontach agus rudaí 

mar sin ach mar a dúirt mé ní raibh an tuiscint ann. So an rud is tábhachtaí domsa 

go mbeidh mé in ann cumarsáid éifeachtach a bheith agam le duine eile nó le 

daoine eile, sin an sprioc is tábhachtaí dom. Agus ceapaim i rith an chúrsa gur 

bhain mé an sprioc sin amach. An chéim ard a dheineas nuair a bhíos ag dul síos le 

P. go dtí an chéad turas go dtí Cúl Aodh, yeah do bhíos ag caint Gaeilge an t-am 
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go léir agus tar éis an turais sin bhí mé in ann a rá liom fhéin jeez bhí an 

chumarsáid sin fíor agus bhí tuiscint ag mo dhuine agus jeez táim doing alright 

anseo. Sin ah, bhí oscailt agam dom fhéin leis an méid sin a fuair mé amach faoi 

mé fhéin is dócha, so cheap mé go raibh mo Ghaeilge tar éis sin i bhfad níos fearr 

ná a cheap mé an dtuigeann tú?  

Taighdeoir: Arís tá tú ag caint ar chúrsaí muiníne, féinmhuiníne? 

Faisnéiseoir C: Ó ceapaim domsa, bhí sin fíor thábhachtach mar ní raibh muinín 

agam faoi  mo chuid Gaeilge. So sin an chéad rud is dócha. Fiú amháin i mBéarla 

tá mé, ó cad é an focal níl a fhios agam, specific go leor faoi chruinneas, ceapaim 

go bhfuil cruinneas tábhachtach agus cruinneas teanga so tá a lán le déanamh 

agam fós maidir le cruinneas mo chuid Gaeilge ach táim ar an mbóthar anois agus 

táim sásta a bheith ann.  

Tá sé soiléir sna cuntais a chuireann na faisnéiseoirí ar fáil áfach, nach ionann an fhorbairt 

seo sa sprioctheanga agus deireadh an turais foghlama acu. Léiríodh fís fhíor-réadúil 

maidir leis an mbóthar atá fós roimh na faisnéiseoirí seo mar fhoghlaimeoirí teanga agus 

sin atá taobh thiar den easpa sásaimh dáiríre, atá léirithe ag an anailís anseo. Nochtaigh na 

faisnéiseoirí tuiscint dhoimhin gur próiseas atá san fhoghlaim teanga ina mbíonn an-chuid 

gnéithe éagsúla ag baint leis, idir gnéithe acadúla agus gnéithe sóisialta. Léiríodh feasacht 

an-láidir maidir leis an turas foghlama seo. Cuireann an fhís réadúil seo múnla LSM 

(Learner Self Management) Rubin (2005) i gcuimhne dúinn a deir go bhfuil dearcadh cuí 

ag sainfhoghlaimeoirí ina leith féin agus i leith an phróisis foghlama: 

Grúpa A 

Faisnéiseoir A: …glaoch a chur ar duine ar an bhfón am you know cumasach, a 

bheith cumasach labhairt le duine ar an bhfón. Tá sé sin go breá. 

Taighdeoir: Sin a deireann leat ansan gur foghlaimeoir maith tú nó go bhfuil 

Gaeilge mhaith agat? 

Faisnéiseoir A: Bhuel Gaeilge níos fearr ná mar a bhí!  

Faisnéiseoir C: Ceapaim chomh maith go bhfuil próiseas ann. Níl mé á rá liom 

féin yeah tá Gaeilge maith agam i ndáiríre, níl sé sin fíor ach tá mé ar an mbóthar. 

Is é an slí atá tábhachtach.  

………………………………………………………………………………………

……. 

Faisnéiseoir B: …nuair a fhéachann tú don todhchaí tá go leor fós le foghlaim, is 

turas é, níl deireadh leis an scéal ar chor ar bith, táim ag feabhsú i gcónaí ach nuair 

a fheiceann tú go bhfuil tú ag feabhsú sin an spreagadh. 

Faisnéiseoir A: Sin é. 

Faisnéiseoir B: Agus na dushláin atá romhat dul ar aghaidh níos faide.  

Faisnéiseoir A: Cosúil le ceoltóir is dócha. 

Faisnéiseoir B: Sea, anois is arís scroicheann tú balla ach ah caithfidh tú dul thar, 

ar do bhealach arís. Agus fiú amháin nuair ah, bhuel sin an tuiscint atá agam nach 

féidir gach rud a bheith ar eolas agat faoi ach ah níl is dócha, nuair a léann tú an 

ghramadach, anois is arís i Gramadach gan Stró deireann sé bhuel i nDún na nGall 

deirtear seo agus an caighdéan oifigiúil deirtear sin. Níl an freagra, níl freagra 

ceart you know ach sin an sórt dúshlán… 
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Mar ábhar oidí bhí an Ideal-self a léiríodh i measc grúpa B an-spéisiúil ar fad a chuir in 

iúl go láidir nach bhfuil deireadh leis an bpróiseas foghlama go fóill agus go bhfuil 

spriocanna rompu go fóill, dar leo féin. Arís cuireadh an-bhéim ar chúrsaí cruinnis i 

measc na n-ábhar oidí sa ghrúpa seo, go mbeadh an cruinneas ar a dtoil acu le go mbeidh 

siad in ann an teanga a mhúineadh i gceart. Is ansin a bhainfí sásamh amach leis an 

leibhéal teanga, de réir na n-agallamh. Tháinig easpa sásaimh maidir leis an gcaighdéan le 

dul ag múineadh go mór chun solais a leagann béim ar na spriocanna teanga atá roimh na 

foghlaimeoirí seo arís:  

 

Grúpa B 

Faisnéiseoir B: Nílim sásta fós leis an gcaighdéan atá agam dul amach ag 

múineadh. Am mar is freagracht mhór é you know do na páistí you know agus ach 

tá dhá bhliain fágtha agam agus beidh mé ar fheabhas ag deireadh leis na ceithre 

bliana…bliain? (gáire).  

Taighdeoir: An bhfuil dul chun cinn déanta agat? 

Faisnéiseoir B: Oh yeah bhuel an chéad uair a tháinig mé isteach bhí mé ag suí in 

aice le mo dhuine anseo agus ní raibh an focal do Thursday agam agus bhí mé like 

what’s the word for Thursday and how do you spell it? 

....................................................................................................................................

......... 

Faisnéiseoir B:Bhuel nuair a bheidh mé ag múineadh beidh orm a bheith ag 

labhairt as Gaeilge go líofa agus ah so sin an spreagadh is mó atá agam chun 

Gaeilge a fhoghlaim, bhuel is maith liom an teanga ach caithfidh mé an Ghaeilge a 

fhoghlaim. 

Faisnéiseoir C: Bhuel ní raibh an suim agam sa mbunscoil agus sa meánscoil ach 

anois táim ag staidéar Gaeilge gach uile lá you know tagann an suim ach go 

háirithe nuair a bhí mé amach ag an cleachtadh múinteoireachta you know bhí an 

spreagadh agam ag an am sin…. 

I gcás grúpa C feicimid sásamh leis an dul chun cinn atá déanta ag foghlaimeoirí an 

ghrúpa ach arís tuigtear nach bhfuil deireadh leis an scéal go fóill. Tá impleachtaí ag an 

ideal-self léirithe arís anseo sna spriocanna a chuireann na foghlaimeoirí rompu féin:  

Grúpa C 

Faisnéiseoir A: Tá caighdéan maith ach ba mhaith liom caighdéan níos airde a 

bheith agam ach tagann sé sin le am b’fhéidir le níos mó foghlama agus le ah turas 

go dtí na Gaeltachta níos mó… 

Taighdeoir: Conas mar a bhainfidh tú é sin amach go foirmiúil nó go 

neamhfhoirmiúil, an ndéanfaidh tú a thuilleadh ranganna nó an ndéanfaidh tú mar 

a deireann tú turas chun na Gaeltachta? 

Faisnéiseoir A: Bhuel bhí na ranganna a bhímid ag freastal orthu ah nuair a 

chuamar go dtí an Ghaeltacht cúpla bliain ó shin, bhí na ranganna sin ah an-

mhaith agus ah d’fhoghlaim a lán ag na ranganna sin ach faoi láthair níl mé ag 

freastal ar ranganna táim chun níos mó a dhéanamh mé féin you know mise féin 
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chun ah b’fhéidir ag foghlaim trí na meáin, tá a lán sna meáin agus sa ríomhaire 

agus mar sin agus tá a lán slí ann chun an Ghaeilge a fhoghlaim ach is mise an 

duine atá, is orm atá an jab é sin a dhéanamh, is orm atá an… 

Faisnéiseoir B: Dualgas. 

Faisnéiseoir A: …an dualgas.  

Taighdeoir: Cad fútsa cad a déarfá ansan maidir leis an gcaighdéan atá bainte 

amach agat agus an ród atá romhat, mar a déarfa? 

Faisnéiseoir B: Bhuel is dócha go bhfuil mé sásta go leor leis an gcaighdéan atá 

bainte amach agam ach ba mhaith liom feabhas a chur air, you know níl mo 

chaighdéan scíbhneoireacht rómhaith ach níl mé buartha faoin sin mar you know 

an caighdéan ah i labhairt na Gaeilge, ba mhaith liom níos mó cleachtadh mar sin 

an rud is tábhachtaí domsa you know chun caighdéan maith gan a bheith ag 

smaoineamh trí Bhéarla you know. Chun é, chun an smaoineamh a dhéanamh trí 

Ghaeilge agus you know chun smacht a chur ar sin… 

De réir shonraí an taighde, is léir gur próiseas é an fhoghlaim teanga ina samhlaíonn 

foghlaimeoirí iad féin mar fhoghlaimeoirí buana sa phróiseas sin, `sé sin go mbeidh siad 

de shíor ina bhfoghlaimeoirí. Feidhmíonn a gcuid féinbhraistintí agus braistintí 

oibiachtúla daoine eile cuir i gcás múinteoirí, cainteoirí eile nó comhfhoghlaimeoirí mar 

shlat tomhais dóibh. Tosaíonn siad mar sin ar an mbóthar foghlama mar fhoghlaimeoirí 

teanga ach ag pointe áirithe, athraíonn siad ina gcainteoirí / úsáideoirí gníomhacha go 

comhthreomhar leis an bhfoghlaim, rud a thugann sásamh dóibh i leith an leibhéil teanga 

atá bainte amach acu. Mall seachas luath a tharlaíonn an fhorbairt seo ó fhoghlaimeoir go 

húsáideoir agus is ar an tríú leibhéal a léiríodh an tuiscint nó an fheasacht seo i measc 

fhoghlaimeoirí an taighde.  

6.4.3 Spleáchas / Neamhspleáchas i leith na Foghlama Teanga 

Léiríonn na torthaí staitisticiúla SPSS píosa beag níos mó neamhspleáchais i gcás 

fhoghlaim teangacha maidir le hanailís a dhéanamh ar an teanga i leith na bhfoghlaimeoirí 

fásta: 
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Sampla * Anailís ar an Teanga: Comhghaolú 

 Anailís ar an Teanga Iomlán 

0 Mé féin An 

múinteoir 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 1 30 54 85 

% Sampla 1.2% 35.3% 63.5% 100.0% 

     

Grúpa Fócais 

Méid 0 11 19 30 

% Sampla 0.0% 36.7% 63.3% 100.0% 

     

Foghlaimeoirí 

Fásta 

Méid 0 29 23 52 

% Sampla 0.0% 55.8% 44.2% 100.0% 

     

Iomlán 

Méid 1 70 96 167 

% Sampla 0.6% 41.9% 57.5% 100.0% 

     

Tábla 6.5 Anailís ar an Teanga de réir na samplaí  

Cé nach bhfuil na figiúirí thuas suntasach iontu féin, tá difríocht le sonrú iontu agus mar 

sin, féachadh chuige san anailís taighde go bhfreagrófaí an cheist maidir leis an 

bhfreagracht a ghlacann foghlaimeoirí fásta as a gcuid foghlama féin le linn na foghlama 

teanga. Is díol suime é go raibh faisnéiseoirí oilte ilteangach Naiman et al, (1978) den 

tuairim go bhfuil stiúradh an mhúinteora práinneach ag tús an phróisis foghlama teanga 

ach de réir mar a chuaigh an próiseas ar aghaidh go raibh cuid acu ag iarraidh 

áisitheoireacht seachas stiúradh iomlán ón múinteoir. Fuarthas amach sna cuntais ó na 

grúpaí fócais mar chuid den staidéar seo go bhfuil ionchur ag na ranganna foirmiúla 

lárnach sa phróiseas foghlama teanga ina bhfeidhmíonn an múinteoir teanga mar 

áisitheoir nó stiúrthóir ann. Anuas air sin áfach, bhí sé ríshoiléir go nglacann faisnéiseoirí 

an tsampla neamhspleáchas láidir san fhoghlaim teanga ó thaobh úsáid straitéisí foghlama 

de, teagmháil shóisialta a dhéanamh leis an teanga agus a pobal labhartha, an tabhairt faoi 

deara ó thaobh na gramadaí de, úsaid a bhaint as acmhainní foghlama, an fhoghlaim 

neamhfhoirmiúil ríomhchuidithe agus teagmháil ar an suíomh sóisialta Facebook. Is as a 

gcuid stuaime féin a dhéantar na hiarrachtaí seo ar fad: 

Grúpa A: 

Faisnéiseoir D: Yeah dheineamar le chéile é ach thug an múinteoir an muinín 

againn  agus má tá tú ag caint an Ghaeilge an bealaí difriúla, bhí duine A ag caint 

faoin gramadach agus bhíomar ag caint faoi (Oíche Sóisialta le Gaeilge) ach anseo 

agus má tá tú ag déanamh é ar an ríomhphost agus (sa teach tábhairne) agus anseo 
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tar éis tamaill má tá an éagsúlacht agus na rudaí difriúla le chéile, ní bhaineann sé 

le rud amháin, ní bhaineann sé (leis an teach tábhairne) amháin ach tá (an teach 

tábhairne) an-chabhrach linn mar tagann an muinín sa rang seo agus tar éis 

tamaillín bím ag labhairt le duine A ar Facebook agus rudaí mar sin agus tar éis 

tamaillín samhlaíonn tú go bhfuil an teanga do ghnáth-theanga nó b’fhéidir sa 

todhchaí. Cosúil leis an Béarla , mar tá sé in úsáid agat ar bealaí difriúla i gcónaí.  

Faisnéiseoir B: Tugann cúrsa, bhuel mise ar aon nós, an misneach dul isteach agus 

labhairt le daoine cé nach raibh an Ghaeilge chomh maith leis an nGaeilge acu ach 

ag an am céanna you know thug sé spreag duit. 

 

Grúpa B: 

Faisnéiseoir D: Bhuel is dóigh liom ón tús d’úsáid mé, bhain mé úsáid as spleách-

chartaí, tá sé sin an-úsáideach domsa mar caithfidh mé a bheith ag féachaint ar 

fhocal nua seachas a bheith ag éisteacht.  

Faisnéiseoir E: Cabhraíonn sé liom a bheith ag féachaint ar rudaí as Gaeilge, rudaí 

ar you know TG4 agus rudaí eile as Gaeilge chun focail nua a fhoghlaim, ba 

mhaith liom a bheith in ann labhairt mar sin. 

Taighdeoir: Océ go maith agus an bhfuil an teagmháil sin agaibh ar fad, sé sin an 

ndéanann sibh iarracht teagmháil a bheith agaibh leis an teanga lasmuigh den 

seomra ranga? 

Faisnéiseoir C: Yeah téacs a sheoladh as Gaeilge. 

Faisnéiseoir A: Ríomhphost. 

Faisnéiseoir C: Google a chur as Gaeilge freisin. 

 

Grúpa C: 

Taighdeoir: Cén teagmháil eile atá agat leis an teanga? 

Faisnéiseoir A: Táimid i ngrúpa, maidin caifé agus ah bíonn sé againn Dé 

Céadaoin gach seachtain agus bím ag féachaint ar an teilifís, TG4 agus RnaG sa 

charr agus sa chistin agus uaireanta bímid sa Ghaeltacht, timpeall uair sa bhliain, 

téimid go Ciarraí, chuamar go dtí an Ghaillimh uair nó dhó freisin agus ah is 

maith liom na háiteanna sin mar is féidir caint le daoine na háite agus an Ghaeilge 

a labhairt níos mó mar sa bhaile labraím Béarla… 

Taighdeoir: Cé chomh tábhachtach is atá sé sin daoibh an teanga a labhairt agus a 

chleachtadh? 

FaisnéiseoirA: Tá sé an-thábhachtach mar déanaim dearúd air uaireanta nuair nach 

mbím ag caint nó nuair a  bhím ag léamh uaireanta, nuair a bíonn leabhar agam 

chun léamh tá sé sin go maith freisin ach tá sé an-thábhachtach an teanga a 

labhairt mar sin é an slí is fearr chun é a choiméad i do cheann agus chun é a chur 

i gcuimhne agus ah focail a fháil mar téann na focail as mo cheann nuair nach 

mbím ag caint agus nuair nach mbíonn cleachtadh agam so tá sé sin ana an-

thábhachtach.  

Taighdeoir: Cén teagmháil atá agatsa leis an teanga? 

Taighdeoir B: Cosúil le duine A is dócha, bímid, tá am faoi leith a bhímid ag caint 

sa bhaile, ar maidin sa bhricfeasta ach ní bhíonn mórán Gaeilge ansin uaireanta 

agus bíonn sé ann agus bím ag éisteacht le RnaG aon uair atáim sa ghluaistéan 

agus ah is breá liom a bheith ag féachaint ar TG4 agus ah.. you know bíonn mé, is 

maith liom a bheith ag féachaint air gan a bheith ag féachaint ar na fotheidil agus 

ah na canúint difriúla i Ros na Rún agus tá an caighdéan, an chanúint as Conamara 

is dócha, agus tá mé níos, tá mé níos compordach le canúint na Mumhan is dócha 

ach sa, cén tslí eile, cén bhaint…oh an mhaidin caifé a bhíonn againn, comhrá, 
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ciorcal comhrá gach seachtain agus aon duine atá an Ghaeilge aige san 

fhoirgneamh ina bhfuil mé ag obair bímid ag labhairt trí Ghaeilge, bainim 

taitneamh as sin agus tá sé an-chabhrach mar you know tugann sé níos mó muinín 

do dhuine agus you know bhí sórt, bhí sórt barrier ann i m’intinn féin go bhfuil 

caighdéan an-ard ag na daoine a bhíonn ag labhairt Gaeilge ach you know is féidir 

focal Béarla a úsáid i rith an chomhrá gan a bheith buartha you know.    

 

Faoi mar is léir ó na cuntais thuas, tagann an príomhionchur ón seomra ranga ach go 

háirithe ag tús an phróisis foghlama, ach de réir a chéile, cuirtear le hinspreagadh an 

fhoghlaimeora tabhairt faoi ócáidí sóisialta, teagmháil phearsanta agus imeachtaí laethúla 

go neamhspleách ar an seomra ranga oifigiúil. Arís, feictear go bhfeidhmíonn na 

hiarrachtaí seo mar chomharthaí forbartha ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na 

foghlaimeoirí. Is mór an sásamh a thugann sé don fhoghlaimeoir nuair a éiríonn leis 

fíorchumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga nó rud éigin sa teanga a thuiscint go 

neamhspleách ar an múinteoir.  

6.4.4 Úsáid Straitéisí Foghlama  

Pléadh thuas cuid de na straitéisí a tharraingíonn foghlaimeoirí fásta an tsampla go 

neamhspleách chucu féin. Taispeánann torthaí staitisticiúla an taighde go bhfuil níos mó 

saibhris agus neamhspleáchais le sonrú sna straitéisí foghlama a úsáideann na 

foghlaimeoirí fásta úd le linn foghlama, sna cásanna inar cuireadh samplaí ar fáil i 

gcuntais na bhfoghlaimeoirí féin. Léiríodh na cinn spéisiúla seo a leanas sna ceistneoirí:  

1. Cuir mé liosta focail nua ar an mballa i mo sheomra codlata agus sa chistin. 

2. Iarracht a bheith ag smaoineamh as Gaeilge. 

3. Úsáid a bhaint as íomhánna nuair atáim ag breacadh nótaí. 

4. Le léamhthuiscint, léigh mé an píosa iomlán gan an foclóir chun an míniú a bhaint 

amach.  

5. Déan iarracht úsáid a bhaint as an bhfocal nua.  

6. An focal a shamhlú i gcomhthéacs.  

7. Féinmheasúnú a dhéanamh. 

8. If I have spare time, I try to think of words I’m using in English, in Irish.  

9. Tugaim pátrúin áirithe faoi deara. 
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10. Déanaim machnamh ar na botúin.  

11. Ceangal idir an focal agus a chóheics [an comhthéacs] a dhéanamh, más féidir. 

12. Slabhra cuimhne i gcás rialacha gramadaí. 

13. Nasc idir fuaimeanna agus íomhánna i gcás focal nua.  

14. Comparáid / leagan a aithint sa Laidin nó i dteanga eile. 

15. Buile faoi thuairim a thabhairt faoin mbrí ón abairt agus mé ag léamh.  

16. Ag féachaint ar an teilifís gan brath ar na fotheidil. 

17. Lorgaím bunús an fhocail. 

Ní hionann é sin is le rá nach raibh saibhreas le fáil sna samplaí de straitéisí foghlama a 

cuireadh ar fáil sa sampla meánscoile ach a mhalairt. Cuireadh go leor samplaí spéisiúla 

de straitéisí foghlama ar fáil sna hagallaimh mheánscoile chomh maith ach bhí tionchar an 

mhúinteora níos soiléire iontu; `sé sin gur shealbhaigh na foghlaimeoirí meánscoile na 

straitéisí foghlama sa chéad áit ón múinteoir ach gur úsáid siad na straitéisí sin i 

gcomhthéacsanna eile as a stuaim féin, mar a pléadh i gcaibidil 5 den tráchtas inar 

cuireadh an cuntas samplach seo ar fáil i measc cuntas eile:  

Scoil Gaeilge Cathrach: 

Faisnéiseoir C: Bhuel, na briathra, sa bhunscoil thug siad saghas rhymes dúinn, 

like na briathra neamhrialta as Gaeilge…agus déanaim é sin sa Fraincis freisin 

chun cuimhneamh ar na briathra, briathra a thógann être (mr. tramps red van) 

agus is féidir liom cuimhneamh orthu de réir sin. 

Taighdeoir: Agus ar mhúin múinteoir é sin duit nó ar dhein tú é sin tú féin? 

Faisnéiseoir C: Mhúin múinteoir na cinn, na briathra neamhrialta as Gaeilge dúinn 

agus ansin is féidir liom an teicníc sin a thógaint ar aghaidh go dtí an Fraincis.  

 

 

Leanúnachas loighciúil uaidh sin atá ag foghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal ó mhuintir 

an dara leibhéal. Faoi mar a pléadh sa chaibidil dheireanach i gcás thorthaí taighde ar an 

dara leibhéal, léiríodh úsáid straitéisí foghlama ard agus saibhir ach a raibh tionchar an 

mhúinteora le sonrú ina n-úsáid. Ar an tríú leibhéal áfach, baineann saibhreas agus níos 

mó neamhspleáchais le húsáid straitéisí foghlama, de réir na dtorthaí taighde. Tá sé seo ag 

teacht go mór le torthaí thaighde Griffiths (2003: 381) go mbaineann foghlaimeoirí ag ag 

meánleibhéal úsáid níos mó, níos casta agus níos idirghníomhaí as straitéisí foghlama ná  
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iad siúd ag an mbunleibhéal.   

Cé nár soiléiríodh aon rud suntasach sna staitisticí maidir leis an gcomhghaolú idir 

saibhreas agus neamhspleáchas straitéisí foghlama agus cúrsaí aoise a thacódh leis an bplé 

thuas, is iad na foghlaimeoirí fásta atá ag gabháil do chúrsaí Dioplóma sa Ghaeilge ach go 

háirithe agus Iarchéim sa Ghaeilge a bhaineann an t-uasmhéid usáide as straitéisí 

foghlama de réir na staitisticí. Cuirtear an cheist mar sin, an amhlaidh atá na cúrsaí 

Dioplóma seo níos feidhmiúla mar chúrsaí teanga go spreagann sé úsáid straitéisí 

foghlama go neamhspleách? Spreagadh an cheist seo mar gheall ar an treocht a tugadh 

faoi deara le linn an taighde a leiríonn go bhfuil clár feasachta teanga curtha i bhfeidhm 

go láidir ar chúrsaí Dioplóma sa Ghaeilge. Tugann na torthaí taighde le fios gurb 

amhlaidh atá na cúrsaí seo níos gníomhaí mar chúrsaí teanga a chuireann úsáid straitéisí 

foghlama chun cinn go neamhspleách san fhoghlaim teanga.  Ar an mbonn seo, 

roghnaíodh beirt as triúr de na cás-staidéir atá ag leibhéal an Dioplóma sa Ghaeilge, a 

léiríonn ann féin an luach a bhaineann lena bpróifíleanna mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha 

na Gaeilge. Pléifear é seo i gcaibidil a seacht den tráchtas.  

Cúrsa Ollscoile * Straitéisí foghlama: Comhghaolú 

 

Tábla 6.6 Straitéisí Foghlama de réir Chúrsa Ollscoile   

 

 

 

 Straitéisí Foghlama Iomlán 

Ní bhainim 

úsáid as 

straitéisí 

foghlama 

Baimim úsáid 

as straitéisí 

foghlama 

Cúrsa Ollscoile 

Dioplóma 

Méid 0 10 10 

% Cúrsa Ollscoile 0.0% 100.0% 100.0% 

    

Céim 

Méid 23 16 39 

% Cúrsa Ollscoile 59.0% 41.0% 100.0% 

    

Iarchéim 

Méid 1 2 3 

% Cúrsa Ollscoile 33.3% 66.7% 100.0% 

    

Iomlán 

Méid 24 28 52 

% Cúrsa Ollscoile 46.2% 53.8% 100.0% 
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Tháinig roinnt sonraí cáilíochtúla chun cinn sna grúpaí fócais i measc na bhfoghlaimeoirí 

fásta a chuireann go mór leis an argóint go mbaineann saibhreas agus neamhspleáchas go 

láidir leis na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí an tsampla seo. Is léir 

go bhfuil tréithe na foghlama féinriartha lárnach sa chur chuige straitéiseach acu, ach go 

háirithe ó thaobh na féintástála agus na féinmheasúnaithe de: 

Grúpa A: 

Taighdeoir: …b’fhéidir go bpléifimid straitéisí foghlama…. 

Faisnéiseoir A: An foclóir, sin an sampla domsa agus an féinmheasúnú freisin.  

Taighdeoir: Conas mar a dhéanann tú é sin? 

Faisnéiseoir A: Cosúil leis, mar a bhíomar á rá, bhí obair bhaile déanta agam agus 

rinne an múinteoir ceartúchán air agus bhí sé an-tábhachtach domsa dul siar ar an 

bpíosa sin agus a rá liom féin cén fáth, cé nach raibh a fhios agam féin ar píosa 

amháin cén fáth gur athraigh an múinteoir é sin, bhí orm dul siar ar na rialacha 

agus an píosa sin a mhíniú dom féin.  

………………………………………………………………………………………

…… 

Faisnéiseoir D: Tá leabhairín beag agamsa freisin ach ah bhuel is cuimhin liom 

bhí fadhb agam leis an síneadh fada, ní raibh a fhios agam i gcónaí cé ba cheart é a 

chur agus slí amháin ná úsáidim www.potafocal.com i gcónaí agus úsáidim é an 

chuid is mó den am chun an litriú ceart a fháil amach. Is dócha thosaigh mé, 

cuirim isteach an focal as Gaeilge agus muna bhfuil an litriú ceart ann ní aimsigh 

tú aon rud so caithfidh tú dul go dtí an trioblóid é a chur isteach arís. So sin, so tar 

éis tamaillín bhí mé á rá liom féin caithfidh mé é a chur isteach i gceart now an 

chéad uair. So rudaí mar sin now bhí sé sin éifeachtach. 

Taighdeoir: An bhfaca tú pátrúin tar éis tamaill? 

Faisnéiseoir D: Bhuel yeah bíonn tú á rá an focal os ard chun an béim , cá bhfuil 

an béim, ba bheag nár imigh mé as mo mheabhair like. Bhí mé dian go leor orm 

féin go gcaithfidh mé é a chur isteach i nGaeilge so b’fhéidir go dtógfaidh sé sin 

ceathrú uair! So sin an aidhm, ag caint os ard freisin bhí sé sin cabhrach domsa. 

Táim olc go leor leis an gramadach so bíonn mé ag dul ar ais ar an fuaim so an 

bhfuil an fuaim seo ceart nó an bhfuil seo ceart so caithfidh mé feabhsú a 

dhéanamh ar sin now agus fós úsáidim an slí, ceapaim nach bhfuil sé ceart ach 

déanfaidh sé don áit ina bhfuil mé anois an dtuigeann tú? Ach tá sé, nuair a labhair 

tú os ard tá tuiscint níos fearr ann ceapaim ar aon nós agus ar aon nós is maith 

liom fuaim na focail. Chomh maith le tréithe na foghlama féinriartha, feictear an 

tabhairt faoi deara i gcás cruinnis sa chéad sampla thuas, tréith atá aitheanta ag an 

taighde mar thréith a bhaineann le foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge, dar leis 

an staidéar. Sa chás áirithe seo, léiríonn an foghlaimeoir ardfheasacht maidir le 

cúrsaí cruinnis ach anuas air sin, is léir go bhfuil straitéisí foghlama in úsáid aici 

bunaithe ar aiseolas an mhúinteora. Fós féin tá sé neamhspleách ar an múinteoir 

teanga ag an am céanna. Déanann sí nasc idir a bhfuil ar eolas aici maidir le 

rialacha gramadaí cheana féin agus aiseolas an mhúinteora le teacht ar thuiscint as 

a cuid stuaime féin. Tá an fhéintástáil a dhéanann foghlaimeoir D go han-soiléir sa 

dara sampla thuas ina nochtann sé straitéis foghlama an-úsáideach agus 

éifeachtach don fhoghlaim teanga. Mar a admhaíonn sé féin áfach, b’fhéidir nach 

bhfuil an straitéis praiticiúil ó thaobh bainistíocht ama de agus seans nach n-

oirfeadh an straitéis do gach foghlaimeoir ach is spéisiúil é an díograis a léiríonn 

http://www.potafocal.com/
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an foghlaimeoir áirithe seo i gcás na féintástála agus spriocanna a bhaint amach.  

 

Grúpa B:  

Taighdeoir: Déanaimid roinnt plé anois ar na straitéisí a bhíonn in úsaid agaibh tá 

cúpla ceann luaite agat ansin; é a athrá nó a scríobh síos, é a úsaid in abairt. An 

bhfuil aon rud eile gur mhaith libh a chur leis an liosta, aon straitéisí foghlama a 

úsáideann sibh a chuireann leis an bhfoghlaim? 

Faisnéiseoir D: Cuireann mise focail nua ar an mballa, an siopa liosta. Go háirithe 

maidir le gramadach agus rudaí cosúil leis sin…ach go háirithe nuair a thosaigh 

mé. 

Faisnéiseoir A: Ag éisteacht le daoine eile is dócha. 

Taighdeoir: Cé hiad na daoine atá i gceist agat? 

Faisnéiseoir A: Daoine eile ag caint sa rang agus tá tú ag éisteacht b’fhéidir go 

bhfuil níos mó botún acu, tá tú in ann scríobh cén fáth go bhfuil siad mícheart. 

Taighdeoir: Agus an gceartódh sibh iad? 

Faisnéiseoir A: (gáire) Yeah, yeah. 

Taighdeoir: Océ so ag éisteacht le daoine eile agus na botúin a dhéanann siad.  

Faisnéiseoir B: De ghnáth féachann ar na pátrúin atá you know sa ghramadach 

agus mar sin agus déanaim you know mo bileoga dom féin you know, déanaim 

amach bileoga le na rialacha. 

Taighdeoir: An féidir leat sampla a thabhairt de na pátrúin? An bhfuil aon sampla 

agat? 

Faisnéiseoir B: Oh like you know nuair atá you know the tuiseal ginideach iolra i 

gceist, like tá lag nó tréan question mark, an chéad cheist a chur orm ná star réalt 

agus urú ar iarraidh so it’s like tá pictiúr i m’aigne lag nó tréan réalt urú ar iarraidh 

so feicim an pictiúr gach uair. 

Faisnéiseoir C: Déanaim iarracht smaoineamh as Gaeilge, tá sé ar intinn agam 

smaoineamh as Gaeilge ach go háirithe nuair atáim ag cur i láthair like.  

Taighdeoir: Océ so déanann tú iarracht smaoineamh sa sprioctheanga agus an 

éiríonn leat? 

Faisnéiseoir C: Bhuel nuair a bhím ag smaoineamh tá gach rud ceart i mo cheann 

ach ansin bím ag labhairt agus ní bhíonn a fhios agam cá bhfuil an eolas a bhí i mo 

cheann. 

Taighdeoir: An leanann tú ort? 

Faisnéiseoir C: Bhuel yeah leanaim. 

Taighdeoir: Luaigh sibh na straitéisí a chuireann leis an bhfoghlaim, an dóigh libh 

go bhfuil aon straitéis eile nó aon chúis eile?  

Faisnéiseoir D: Bhuel is dóigh liom ón tús d’úsáid mé, bhain mé úsáid as spleách-

chartaí, tá sé sin an-úsáideach domsa mar caithfidh mé a bheith ag féachaint ar 

fhocal nua seachas a bheith ag éisteacht.  

Faisnéiseoir E: Cabhraíonn sé liom a bheith ag féachaint ar rudaí as Gaeilge, rudaí 

ar you know TG4 agus rudaí eile as Gaeilge chun focail nua a fhoghlaim, ba 

mhaith liom a bheith in ann labhairt mar sin. 

Tá go leor saibhris anailíse i gcás úsáid straitéisí foghlama le sonrú sa chuntas thuas ó 

ghrúpa B, ábhar oidí le Gaeilge ar an tríú leibhéal. Arís sa chuntas seo, feicimid rian láidir 

na foghlama féinriartha i measc na bhfoghlaimeoirí éifeachtacha a roghnaíodh don 

taighde. Tugtar eolas sa chuntas maidir le húsáid straitéisí foghlama meiteachognaíocha a 
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bhíonn in úsáid ag an bhfoghlaimeoir go féinstiúrtha sa bhaile. Faighimid eolas ar 

straitéisí sóisialta ar bhonn éisteachta ina bhfeicimid tréith an mhúinteora faoi oiliúint ag 

teacht chun cinn anseo. D’fhéadfaí a rá go bhfuil tréithe an tabhairt faoi deara i gceist sa 

straitéis sóisialta sin agus is cinnte go mbaineann an tabhairt faoi deara le cuntas 

foghlaimeoirí B thuas maidir le pátrúin a lorg agus a aimsiú sa ghramadach, ina ndéanann 

sí a cuid féin de na rialacha gramadaí atá á sealbhú aici san oideachas foirmiúil. Níl aon 

amhras ach go bhfuil na foghlaimeoirí seo tugtha don chruinneas teanga agus do chur i 

láthair teanga bunaithe ar an ngairmsprioc atá acu. Is léir go mbíonn siad airdeallach ar a 

gcuid aschuir teanga ach go háirithe agus iad os chomhair slua / ranga agus go ndéanann 

siad féinanailís agus próiseas intinne den aschur sin, go minic ar na lochtanna a bhaineann 

leis an aschur sin. Léiríonn siad slat inmhéanach tomhais maidir le cad is cainteoir maith 

ann, láithreoir TG4 cur i gcás. Léiríonn siad tuiscint ar na straitéisí foghlama a bhíonn 

éifeachtach dóibh, mar aon le tuiscint ar cén saghas foghlaimeoirí atá iontu féin, 

foghlaimeoirí amhairc cur i gcás. Is spéisiúil an réimse de straitéisí foghlama a chuireann 

na hábhair oidí i ngrúpa B ar fáil don taighde, an fheasacht atá léirithe acu ina leith agus 

an anailís go bhféadfaí a dhéanamh ar an saibhreas agus neamhspleáchas a nochtaigh siad 

ina gcuntais.  

Grúpa C:  

Faisnéiseoir B: Bím ag léamh foinse gach seachtain agus bíonn focail nua, 

scíobhaim síos focail nua gach seachtain mar bíonn stíl difriúil ag Míchéal Ó 

Muircheartaigh agus scríobhann sé focail nach mbíonn ag ah…na hiriseoirí níos 

óige…bhí sé ag scríobh mar gheall ar peil na mban le déanaí agus úsáideann sé 

ansan agus ní bhíonn ar an réiteoir súil a choiméad ar an am, úsaideann sé clog 

agus an chloig tuiseal ginideach i gcomhar clog ach úsáideann sé cloig i gcomhar 

blisters freisin, rudaí mar sin agus chun méadú ar an stór focal. 

Cloisimid macalla den rud céanna maidir le tabhairt faoi deara ó thaobh cruinnis agus 

foclóra de i gcuntas ghrúpa C thuas, ach an uair seo, is léir go n-imríonn réimsí spéise an 

fhoghlaimeora tionchar mór ar an scéal. Ar an gcéad dul síos, baineann an píosa 

iriseoireachta le cúrsaí spóirt, ach, anuas air sin, is léir go bhfuil spéis i saibhreas teanga 

agus canúna ag foghlaimeoir B a thiománann an straitéis foghlama atá pléite aige.  

Sa trí chuntas atá pléite thuas i gcás na ngrúpaí A, B agus C agus na straitéisí foghlama a 

tharraingíonn foghlaimeoirí na ngrúpaí chucu féin i bhfoghlaim na Gaeilge, ní fhéadfaí an 

saibhreas agus an neamhspleáchas a léiríonn siad maidir le cur i bhfeidhm na straitéisí a 

shéanadh. Bhéifí ag súil lena leithéid de shofaisticiúlacht ag leibhéal na hollscoile agus 
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leis an bhforbairt loighciúil a thiteann amach ón dara agus go dtí an tríú leibhéal ach tá 

léargais luachmhara le fáil sna cuntais a chuirtear ar fáil anseo ar an ábhar seo. Molann an 

staidéar leas a bhaint as na léargais seo ar mhaithe le feasacht a fháil ar úsáid straitéisí 

foghlama i measc fhoghlaimeoirí fásta éifeachtacha Gaeilge.  

6.4.5 Cur Chuige Foghlama san Fhoghlaim Teanga  

Pléadh sa chaibidil dheireanach i gcás fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an dara 

leibhéal, gur roghnaíodh cur chuige gníomhach foghlama mar cur chuige roghnaithe i 

measc na bhfaisnéiseoirí, rud a léiríonn go gceapann siad gur fearr a bheith gníomhach sa 

phróiseas foghlama teanga. Is é an scéal ceanann céanna anseo é i measc foghlaimeoirí 

fásta ar an tríú leibhéal, rud atá ag teacht arís le torthaí taighde i gcomhthéacs na dea-

fhoghlama teangacha sna múnlaí idirnáisiúnta (Rubin 1975; Stern 1975; Naiman et al, 

1978) a thuairiscíonn go mbíonn an té atá ina dhea-fhoghlaimeoir teanga gníomhach sa 

chur chuige foghlama teanga. Is cosúil go bhfuil foghlaimeoirí den tuairim go bhfuil cur 

chuige gníomhach níos fearr mar chur chuige in ainneoin an chur chuige a shamhlaíonn 

siad leo féin mar fhoghlaimeoirí:  

Grúpa A: 

Taighdeoir: ….an mbíonn tú gníomhach nó éighníomhach, conas mar a chuirfeadh 

sibh síos oraibh féin mar fhoghlaimeoirí, gníomhach nó éighníomhach?  

Faisneiseoirí A / C / D: Gníomhach.  

Faisnéiseoir B: Mise éighníomhach, bhuel táim beagáinín leisciúil faoi rudaí mar 

sin ach ah is… 

Faisnéiseoir A: Ach bíonn tú gníomhach sa rang. 

Faisnéiseoir B: Bhuel níl a fhios agam, b’fhearr liom bheith. 

Faisnéiseoir D: Bhuel níor labhair tú Béarla riamh i mo chuideachta now.  

Faisnéiseoir B: Sin mar ba mhaith liom é…níl bhíonn mórán seans againn like.  

 

Tá an cuntas thuas spéisiúil sa chaoi is nach n-aontaíonn comhscoláirí duine B leis gur 

foghlaimeoir éighníomhach é bunaithe ar a gcuid taithí leis ag labhairt sa sprioctheanga sa 

rang agus lasmuigh de. Samhlaíonn seisean é féin mar fhoghlaimeoir éighníomhach áfach 

cé go n-admhaíonn sé gur mhaith leis a bheith gníomhach sa phróiseas foghlama. Ní mór 

an cheist a chur mar sin faoi cad is foghlaim ghníomhach ann dar leis na faisnéiseoirí seo? 

Is ceart é seo a chur san áireamh agus anailís á déanamh ar na sonraí taighde seo óir tar 

éis an tsaoil, b’fhéidir nach ionann an tuiscint a bheadh ag aon bheirt fhoghlaimeoirí ar 

cad is “gníomhach” ann. Caithfear é sin a thabhairt san áireamh agus an plé seo ar siúl ag 

an taighdeoir.  
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Pointe eile a soiléiríodh maidir le cur chuige foghlama sna torthaí agus focal nua sa 

teanga a fhoghlaim ná gurbh fhearr le foghlaimeoirí meascán den fhocal cloiste agus 

scríofa mar chur chuige foghlama. Is ionann é sin is a rá nár léiríodh aon luí iomlán le 

foghlaimeoirí éistitheacha nó amhairce ach meascán den dá chur chuige. Is suntasach an 

pointe é seo a eascraíonn ón taighde do mhúinteoirí teanga agus do lucht deartha siollabas 

maidir leis an mbealach ab fhearr le foghlaimeoirí teanga le go gcuirfí an teanga faoina 

mbráid. Is minic go mbíonn an claonadh ann i ranganna teanga béim a chur ar an bhfocal 

scríofa nó an bhfocal labhartha ach cuirtear lón machnaimh ar fáil anseo faoin bhfocal nua 

a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí ar an dá bhealach:  

 

Sampla * Focal Nua sa Teanga a Fhoghlaim : Comhghaolú 

 Focal Nua sa Teanga a Fhoghlaim Iomlán 

An focal a 

fheiceáil 

scríofa síos 

An focal a 

chloisteáil 

An focal a 

fheiceáil 

scríofa síos 

agus an focal 

a chloisteáil 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 12 7 68 87 

% Sampla 13.8% 8.0% 78.2% 100.0% 

     

Grúpa Fócais 

Méid 8 1 20 29 

% Sampla 27.6% 3.4% 69.0% 100.0% 

     

Foghlaimeoirí 

Fásta 

Méid 6 5 41 52 

% Sampla 11.5% 9.6% 78.8% 100.0% 

     

Iomlán 

Méid 26 13 129 168 

% Sampla 15.5% 7.7% 76.8% 100.0% 

     

Tábla 6.7 Focal Nua sa Teanga a Fhoghlaim de réir Samplaí 
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6.4.6 Meon i leith Fhoghlaim na Gaeilge 

Is fíor le rá gur léiríodh torthaí dearfacha meon maidir le tábhacht an dátheangachais agus 

meon thar na bearta i leith na Gaeilge i gcoitinne sa taighde ar an iomlán. Bhí sé seo le 

sonrú idir fhoghlaimeoirí ar an dara leibhéal, iad siúd a ghlac páirt sna grúpaí fócais agus 

muintir an tríú leibhéal. Léiríodh an meon is dearfaí ag na foghlaimeoirí fásta áfach sa trí 

shampla sin. Cé nach bhfuil an toradh seo suntasach ó thaobh figiúirí an SPSS de, tá sé le 

sonrú mar sin féin sna figiúirí mar seo a leanas:  

 

Sampla * “Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt”: 

Comhghaolú 

 “Tá sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt” Iomlá

n Aontaím 
amach is 

amach 

Aontaím 
don chuid 

is mó 

Táim idir 
dhá 

chomhairl

e 

Easaontaí
m don 

chuid is 

mó 

Easaontaí
m amach 

is amach 

 

 

 

Ceistneoir 

Méid 49 20 11 4 3 87 

% Sampla 56.3% 23.0% 12.6% 4.6% 3.4% 
100.0

% 

       

Grúpa Fócais 

Méid 17 7 5 0 1 30 

% Sampla 56.7% 23.3% 16.7% 0.0% 3.3% 
100.0

% 

       

 

Foghlaimeoirí 

Fásta 

Méid 35 13 4 0 0 52 

% Sampla 67.3% 25.0% 7.7% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

       

Iomlán 

 

Méid 

 

101 

 

40 

 

20 

 

4 

 

4 

 

169 

%Sampla 59.8% 23.7% 11.8% 2.4% 2.4% 

 

100.0

% 

       

Tábla 6.8 Meon i leith Thábhacht an Dátheangachais de réir Samplaí  

Sa chaibidil dheireanach pléadh an luí atá ag foghlaimeoirí an dara leibhéal leis an 

nGaeilge ar bhonn cultúrtha. Ní i gcónaí a aistríonn an grá don Ghaeilge mar 

mhiontheanga dhúchais ina ghrá do fhoghlaim teangacha eile. Treisíonn an méid a tháinig 

chun cinn i ngrúpa A den taighde ar an tríú leibhéal leis an tuairim seo, `sé sin go 

mbaineann bua foghlama le foghlaim na Gaeilge amháin, ní le foghlaim teangacha eile 

agus go mbíonn an-impleacht ag cúrsaí cultúrtha agus oidhreachta leis an scéal, mar atá 

follasach sa chuntas seo a leanas: 
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            Grúpa A: 

Faisnéiseoir A: …tá bua agam ceapaim mé féin sa Ghaeilge ach níl an bua céanna 

mar ag foghlaim an Fhraincis nó mar sin, tá sé díreach leis an nGaeilge dom féin 

ar aon nós agus tá an oidhreacht agus an teanga dhúchais sin é an chúis nó an fáth, 

tá sé i mo chroí ceapaim. 

……. 

Faisnéiseoir C: …tá talann i gceist agus tá duine A ag caint faoina paisean, má tá 

sé i do chroí. 

 

Taighdeoir: Cad a spreagann an paisean san? Bhuel luaigh tú oidhreacht agus an 

cultúr agus tá sé sa chroí agus, an bhfuil aon rud eile? 

Faisnéiseoir C: Dualgas freisin. 

Faisnéiseoir B: Agus bród. Ach go háirithe sa Ghaeilge mar is teanga aisteach é, í. 

You know i ngach teanga na hEorpa like, is sean-teanga í. Ní dhéanann mise mórán 

ceangail idir cultúr agus teanga you know.  

Taighdeoir: Díreach an ársacht a bhaineann léi? 

Faisnéiseoir B: Sin agus an chaoi nach bhfuil teanga, bhuel tá teanga sa Bhreatain 

Bheag agus sa mBriotáin, tá siad like teanga, ach níl teanga cosúil léi san Eoraip.  

Faisnéiseoir D: Bhuel yeah bhíos chun a rá gur, ceapaim go bhfuil a leithéid de 

rud ann, like an rud atá tusa á rá B, tá siad ag caint anois ar Hiberno English agus 

rudaí mar sin, sin é an slí ina ritheann an teanga agus is sort of slí Gaelach é agus 

ceapaim gur rud an-shuimiúil é sin, domsa ar aon nós agus tá sé, má dtéann tú 

isteach ar beagáinín, is Gaeilge é ach d’astraíodar é. Agus tá na frásaí mar a deir 

siad i mBéarla, the turn of phrase. Is rud Gaelach é sin fós agus is rud an-deas é 

ceapaim so sin slí eile a mhaith liom a bheith ag plé leis…. Ó yeah like ceangal 

nach smaoiníonn tú faoi cheana agus you know yeah gan dabht. Fiú amháin like 

ainmneacha ar na bailte fearainn agus na bailte agus na bóithre agus gach rud mar 

sin. Tugann sé i bhfad níos mó tuiscint duit faoi.  

 

Is díol spéise don taighdeoir go luaitear dualgas, bród agus indibhidiúlacht arís anseo ar 

an tríú leibhéal faoi mar a rinneadh ar an dara leibhéal. Níl mórán de dhifríocht le sonrú 

idir an meon a léiríonn foghlaimeoirí iar-bhunscolaíochta agus foghlaimeoirí fásta sa 

chomhthéacs seo. Shamhlófa go mbeadh níos mó tionchair ag cúrsaí aoise ar an scéal ná 

mar atá b’fhéidir, ach, dáiríre, macalla atá i gceist sa chuntas thuas ar an méid a pléadh i 

gcás na bhfoghlaimeoirí dara leibhéal sa chaibidil dheireanach, pointe atá spéisiúil ann 

féin. Mar a dúradh thuas, léiríonn na staitisticí  go bhfuil na foghlaimeoirí fásta píosa beag 

níos dearfaí i leith na Gaeilge agus is fíor le rá go mbaineann níos mó doimhneachta agus 

úrnuálaíochta leis an meon a chuireann na foghlaimeoirí fásta thuas in iúl, maidir leis na 

teangacha Ceilteacha agus tionchar na Gaeilge ar Bhéarla na hÉireann mar shampla.  

Rinneadh plé sa chaibidil dheireanach ar an meon aonteangach a léiríodh sa staidéar ar an 

dara leibhéal maidir leis an nGaeilge agus feicimid rian den mheon céanna arís anseo i 

gcás na bhfoghlaimeoirí fásta. Bréagnaíonn an toradh seo a raibh an taighdeoir ag súil 

leis, go mbeadh níos mó seans ann go mbeadh meon oscailte ag an té atá dátheangach. An 
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fáth ar cuireadh chun cinn le tacú le hanailís an toraidh seo ná gur teanga mhionlaigh í an 

Ghaeilge a bhfuil dua ag baint len í a fhoghlaim agus í a fhoghlaim go héifeachtach. 

Feicimid anseo go leanann an meon seo ar aghaidh le haois agus go mbaineann sé fiú le 

muintir an tríú leibhéal in Éirinn, de réir thorthaí an taighde seo. Easpa deiseanna 

teagmhála agus oiriúnachta a chuireann grúpa B chun tosaigh mar mhíniú ar an gceist seo: 

Grúpa B 

Faisnéiseoir B: Bhuel rinne mé an Fraincis don Ardteist ach níl aon Fraincis agam 

anois, tá sé imithe as mo cheann agus rinne mé an Gearmáinis don Teastas 

Sóisearach agus tá sé imithe freisin mar níl ah gá le teangacha, níl siad oiriúnach 

do mo shaol anois. 

Faisnéiseoir C: Mise freisin, beagáinín Fraincis a rinne mé don Ardteist freisin, ah 

b’fhéidir nuair atá píosa á léamh sa Fraincis you know táim in ann piocadh amach 

cúpla focal like ach am aistriú ach sin é. 

Faisnéiseoir D: Mise freisin, rinne mé Fraincis sa scoil don Teastas Sóisearach 

thar fiche bliain ó shin. Ach tá m’iníon ag foghlaim an teanga sin ach is cuimhin 

liom cúpla focal anois is arís like.  

Faisnéiseoir E: Rinne mé Fraincis don Ardteist freisin ach ní cuimhin liom aon rud 

anois i ndáiríre mar rinne mé dearmad, bhuel ar an bpíosa beag a bhí agam don 

Ardteist. 
 

Meabhraítear chomh maith an plé a rinneadh sa chaibidil dheireannach (lch. 154) ar 

chúinsí sochtheangeolaíocha na Gaeilge a d’fhéadfadh impleacht a bheith acu ar an meon 

atá ag teacht chun solais sna ráitis thuas. Cuir i gcás easpa taithí na bhfoghlaimeoirí 

Gaeilge ar an ilteangachas in Éirinn rud a fhágann nach mbeadh siad iomlán oscailte faoi 

theangacha eile a fhoghlaim.  

Cúinsí seachtaracha agus cúlra an fhoghlaimeora a chuirtear chun cinn i ngrúpa C maidir 

le meon i leith na Gaeilge. Is léir go bhfeidhmíonn an taithí dhearfach seo mar spreagadh 

don mheon dearfach i leith na teanga. Anuas air sin, is léir go n-imíonn réimsí spéise na 

bhfoghlaimeoirí thíos tionchar ar an gcur chuige agus meon atá acu i leith na Gaeilge. 

Feiceann siad nasc idir teanga agus cultúr agus is mealltach dóibh fuaimeanna nó tréithe 

aeistéitiúla na teanga. Nochtar arís, an ról nach beag a bhíonn ag an múinteoir leis an 

scéal le cothú meoin dhearfaigh fiú go fadtéarmach mar a tharla sa chás seo thíos a leanas:  

Grúpa C: 

Faisnéiseoir B: Bhuel, bhí múinteoir an-mhaith agam sa mheánscoil, ní raibh sé 

rómhaith sa bhunscoil, you know ach b’fhéidir ní chuirim an locht iomlán air now 

ach bhí sármhúinteoir agam sa mheánscoil. Bhí sort of meon dearfach tríd an 

bhaile inár tógadh mise, bhí meon dearfach i dtaobh na teanga, i leith na Gaeilge, 

dhein siad sár-iarracht chun an teanga a chur chun cinn i dtaobh Ghlór na Gael 

agus rudaí mar sin you know, bhí sé sin go maith agus chabhraigh sé domsa agus 



236 
 

mar a dúirt mé bhí sé dearfach an cur chuige staidéir a bhí, chabhraigh deartháir 

agamsa leis an staidéar meánscoile, bhí sé an-eagraithe agus go maith, bhí sé 

dírithe isteach sna seanfhocail agus na nathanna cainte agus you know bhí 

saibhreas ansin agus bhain mé taitneamh as, tá rud éigin ag baint leis gur thaitin 

liom pé scéal é. Na tréithe pearsantachta atá agam ná is maith liom an cultúr atá sa 

tír seo, ní, tá, cad é an focal, cuireann sé is dóigh liomsa má tá liking of an teanga 

agus na tréithí Gaelach agus damhsa agus amhrán, tá nasc ann le na daoine atá 

imithe agus you know tugann sé pearsantacht níos mó sa domhan agus tá níos mó 

muinín le fáil as chomh maith agus taobh amuigh de sin, ah thaitníonn sé liom, tá 

mé ag bladaireacht! 

Taighdeoir: Níl! Cad is dóigh leatsa…? 

Faisnéiseoir A: Bhuel ah ní raibh an Ghaeilge go flúirseach nuair a bhí mé sa 

bhunscoil agus sa mheánscoil ní raibh sé chomh flúirseach leis an baile eile in aice 

liom as a tháinig duine B ach nuair a chuaigh mé go dtí an meánscoil bhí 

múinteoir an-mhaith agam, bhí sí ag múineadh Gaeilge dúinn don 

Ardteistiméireacht an bhliain sin agus an bhliain roimhe sin chomh maith, bhí sí 

ah, bhí caighdeán Gaeilge an-ard aici agus sin é an fáth gur d’éirigh liom sa 

Ghaeilge san Ardteist. 

Taighdeoir: An cuimhin leat cén cur chuige a bhí aici? Cad a rinne sí sa rang libh 

chun sibh a chur ag obair? 

Faisnéiseoir A:  Bhí sí ag caint ón am inar tháinig sí isteach go dtí an am, as 

Gaeilge, ach ní raibh ach Gaeilge agus bhí an blas aici, bhí an blas an-mhaith aici 

agus an chaoi ina mhúin sí an teanga, bhí sé suimiúil, stair agus rudaí mar sin… 

6.4.7 Sealbhú Cothaitheach an Dara Teanga i T3/T4 

Faoi mar a pléadh thuas, níor léiríodh mórán de thréithe inaistritheacha ón dara teanga, sa 

chás seo an Ghaeilge, maidir le sealbhú an tríú nó an ceathrú teanga chun gnímh.  

Cuireadh in iúl, áfach, go raibh tuairimí ag faisnéiseoirí cáilíochtúla an tsampla go bhfuil 

a leithéid de bhua ann ina n-éiríonn le foghlaimeoirí níos mó ná trí theanga a shealbhú, cé 

go n-admhaíonn siad nach mbaineann an bua seo leo féin ach amháin i gcás na Gaeilge ar 

na cúiseanna a pléadh thuas faoi mhír 6.4.6.  

Ait go leor, b’fhéidir go bhfeictear rian den mheon seo sna figiúirí SPSS a dhearbhaíonn 

go bhfuil  líon na bhfoghlaimeoirí fásta a cheapann gur chabhraigh an dara teanga leo leis 

an tríú nó an ceathrú teanga a fhoghlaim níos airde ná líon na bhfoghlaimeoirí a mhaígh é 

sin sna grúpaí eile. Ó thaobh na hanailíse de, is spéis leis an taighde féachaint an bhfuil 

aon rud sna torthaí taighde a thugann le fios go bhfuil níos mó feasachta ag foghlaimeoirí 

fásta maidir le hinaistritheacht straitéisí foghlama ó theanga amháin go teanga eile? Mar a 

pléadh thuas, léirigh an taighde go mbaineann níos mó neamhspleáchais agus éagsúlachta 

leis na samplaí de straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí fásta, faoi mar a 

bailíodh sa taighde iad. Tá fianaise sna hagallaimh dara leibhéal a thugann le fios go 

mbíonn an-tionchar ag ról an mhúinteora in úsáid straitéisí foghlama agus fiú le 
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hinaistritheacht na straitéisí foghlama sin. Tugann an t-eolas maidir le forbairt na húsáide 

ar an triú leibhéal le fios go dtógtar ar na nósanna straitéise de réir aoise nó de réir mar a 

théitear ar aghaidh san oideachas. Tá an fhéidearthacht ann gur i ndiaidh a chéile a 

chuirtear leis an bhfeasacht maidir le húsáid straitéisí foghlama, a chuirfeadh go mór le 

foghlaim na tríú nó na ceathrú teanga: 

 

Sampla * An 3ú nó an 4ú Teanga: Comhghaolú 

 An 3ú nó an 4ú Teanga Iomlán 

0 Chabhraigh Níor 

chabhraigh 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 1 51 33 85 

% Sampla 1.2% 60.0% 38.8% 100.0% 

     

Grúpa Fócais 

Méid 0 17 9 26 

% Sampla 0.0% 65.4% 34.6% 100.0% 

     

Foghlaimeoirí 

Fásta 

Méid 0 37 7 44 

% Sampla 0.0% 84.1% 15.9% 100.0% 

     

 

Iomlán 

Méid 1 105 49 155 

% Sampla 0.6% 67.7% 31.6% 100.0% 

     

Tábla 6.9 T3/T4 de réir Samplaí 

Tá sé tábhachtach an t-idirdhealú a dhéanamh idir sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla 

an taighde anseo. Seasann na figiúirí SPSS do shampla níos mó ná mar a tuairiscíodh go 

cáilíochtúil sna grúpaí fócais iad. Cé nach bhfuil mórán le sonrú i dtaobh na ceiste seo ag 

na foghlaimeoirí a roghnaíodh le páirt ghníomhach a ghlacadh sna grúpaí fócais, tá eolas 

sna staitisticí a dhaingníonn gur chabhraigh an dara teanga le sealbhú na tríú nó na 

ceathrú teanga sna samplaí ar fad ach níos airde fós i gcás na bhfoghlaimeoirí fásta ina 

maíonn 84.1% díobh gurb amhlaidh. Cinnte bhí an taighde ag súil le sonraí cáilíochtúla a 

thacódh leis an bhfigiúir ard suntasach seo ach faraor níl a leithéid le tuairisciú ag an 

taighde go cáilíochtúil. É sin ráite, is ceart cuimhneamh gur ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge amháin atá an taighde seo bunaithe agus ní ar fhoghlaim teangacha eile. Caithfear 

a chur san áireamh chomh maith an t-idirdhealú a mhaireann idir sonraí cainníochtúla a 

chur ar fáil ar cheistneoir taighde agus eolas cáilíochtúil sonrach a chur ar fáil go 

gníomhach i ngrúpa fócais nó agallamh. Ní hionann tic a chur ar bhosca i suirbhé agus 

eolas níos cuimsithí a chur ar fáil de bhéal i gcomhthéacs an taighde goirt. 
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6.4.8 Mothúcháin Dhiúltacha i gcás Fhoghlaim na Gaeilge 

Cuireadh sonraí ar fáil sa chaibidil dheireanach gurb iad frustrachas agus bheith trí na 

chéile faoin tasc teanga na mothúcháin dhiúltacha is mó a tuairiscíodh go cainníochtúil i 

measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge iar-bhunoideachais. Spéisiúil go leor is iad na 

mothúcháin chéanna a tháinig chun cinn arís le linn anailís cainníochtúla ar an tríú 

leibhéal.  

Sampla * Mothúcháin: Frustrachas : Comhghaolú 

 Mothúcháin: 

Frustrachas 

Iomlán 

0 Bhraith 

Sampla 

 

Ceistneoir 

Méid 27 59 86 

% Sampla 31.4% 68.6% 100.0% 

    

 

Grúpa Fócais 

Méid 14 16 30 

% Sampla 46.7% 53.3% 100.0% 

    

 

Foghlaimeoirí Fásta 

Méid 18 34 52 

% Sampla 34.6% 65.4% 100.0% 

    

 

 Iomlán 

Méid 59 109 168 

% Sampla 35.1% 64.9% 100.0% 

    

Tábla 6.10 Mothúcháin (Frustrachas) de réir Samplaí  

 

 

 

Sampla * Mothúcháin: Trí na chéile mar gheall ar an Tasc Teanga: Comhghaolú 

 Mothúcháin: Trí na chéile mar 

gheall ar an Tasc Teanga 

Iomlán 

0 Bhraith 

 

 

Sampla 

Ceistneoir 

Méid 40 47 87 

% Sampla 46.0% 54.0% 100.0% 

    

Grúpa Fócais 

Méid 18 12 30 

% Sampla 60.0% 40.0% 100.0% 

    

 

Foghlaimeoirí Fásta 

Méid 25 27 52 

% Sampla 48.1% 51.9% 100.0% 

    

Iomlán 

Méid 83 86 169 

% Sampla 49.1% 50.9% 100.0% 

    

Tábla 6.11 Mothúcháin (Trí na chéile) de réir Samplaí 

Níos spéisiúla fós, áfach, ná na fáthanna a bhain leis na braistintí a bhaineann a bheag nó 
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a mhór le taispeántas teanga nó leis an bpobal éisteachta, faoi mar atá le sonrú sna 

samplaí cáilíochtúla seo a leanas a cuireadh ar fáil le linn an taighde:  

1. Easpa cleachtaidh sa chaint – eagla go mbeadh daoine ag gáire fúm. 

2. Daoine i mo thimpeall ag déanamh dul chun cinn níos fearr ná mé.  

3. Smaoiním i mBéarla agus bíonn orm seic a dhéanamh san fhoclóir i gcónaí…tá sé 

deacair uaireanta na focail cearta a aimsiú chun cur síos cruinn a dhéanamh nuair 

nach cainteoir dúchais thú . 

4. Braithim náirithe uaireanta thart timpeall ar chainteoirí dúchais, mar tá Gaeilge 

nádúrtha acu agus tá faitíos orm faoi na botúin a dhéanaim, go hiondúil bím go 

breá thart timpeall daoine a bhfuilim compóirdeach leis agus labhróinn gan stró.  

5. Nuair nach mbím ag feabhsú chomh tapa agus ba mhaith liom. 

6. Mar tá a fhios agam go bhfuilim ag déanamh botún go minic.  

7. Uaireanta tá ardchaighdéan ann i measc daoine áirithe atá cumas an-mhaith acu. 

Caithfidh go bhfuil meas idir an fhoghlaimeoir agus an éascaitheoir. Muna 

mbrathim go bhfuil an comhshaol sábháilte, ní thógaim go bog é! 

8. Mar ba mhaith liom cumas níos airde a bhaint amach.  

Is léir go mbíonn na foghlaimeoirí a thug na cuntais thuas ag déanamh féinmheasúnú 

orthu féin mar fhoghlaimeoirí agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Anuas air 

seo, tugtar le fios go mbíonn tionchar dearfach ag na mothúcháin dhiúltacha a bhraitheann 

na foghlaimeoirí.  Feidhmíonn na mothúcháin dhiúltacha seo mar mheán spreagtha dóibh 

san fhoghlaim teanga, toradh atá ag teacht le torthaí Naiman et al. (1978:28) i gcás a 

gcuid foghlaimeoirí oilte teangacha. Is spéisiúil an rud é go luaitear cainteoirí dúchais mar 

mhéan díspreagtha áfach, i measc fhoghlaimeoirí a bhíonn ag plé le cainteoirí dúchais go 

laethúil. Luadh ‘competition from native speakers’ agus mothúcháin dhiúltacha eile ina 

leith sna ceistneoirí. Ní háis foghlamtha a bhíonn sa chainteoir dúchais i gcónaí mar a 

bhéifí ag súil leis nó mar atá le sonrú i dtorthaí taighde Naiman et al. (1978: 29). Is cosúil 

go mbraitheann an pointe seo ar chúrsaí pearsantachta, mothúcháin agus taithí na 

bhfoghlaimeoirí. Is minic a bhíonn fís rómánsuil idéalach i measc phobal foghlama agus 

teagaisc teanga maidir le taithí sa cheantar dúchais teanga agus teagmháil le muintir T1, 

amhail is gur taithí dhearfach amháin a eascraíonn as na heachtraí saoil sin. I 

gcomhthéacs na dea-fhoghlama i gcás mórtheangacha domhanda ar nós an Bhéarla agus 

na Fraincise moltar cairdeas a dhéanamh le cainteoirí dúchais ar mhaithe le dul chun cinn 
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a dhéanamh sa teanga (Naiman et al. 1978; Wong-Fillmore 1976, 1979). Éiríonn an 

tsaincheist seo casta i gcás na Gaeilge áfach nuair a ardaítear ceist faoi úinéireacht nó 

seilbh teanga ní hamháin go tíreolaíoch ach nuair a bhíonn cainteoirí T1 agus T2 na 

teanga in aon rang nó chúrsa ollscoile amháin lena chéile agus an curaclam céanna ag 

freastal ar an dá shainghrúpa tríd an gcóras oideachais.  

I gcás an taighde seo ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, feictear an dá thaobh den 

speictream ina gcuirtear cuntais ar fáil faoi thaithí dhearfach agus dhiúltach foghlama 

teanga i gceantair Ghaeltachta na tíre i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha ar an tríú 

leibhéal. Cé go bhfuil níos mó béime ar thaithí dhearfach sna cuntais seo a leanas, tá sé 

tábhachtach gan neamhaird a thabhairt ar thaithí nach bhfuil chomh héifeachtach céanna i 

gcomhtéacsanna eile, cur i gcás sa seomra teagaisc tríú leibhéal: 

Grúpa B: 

Taighdeoir: …ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gColáiste Samhraidh 

riamh? Muna mhiste libh b’fhéidir a rá liom faoin taithí a fuair sibh ansin… 

Faisnéiseoir A: Bhuel nuair a bhí mé sa dara bliain chaith mé trí seachtaine i 

gcoláiste samhraidh ach is dócha gur fhoghlaim mé….níos mó foclóir agus rudaí 

mar sin ah ach ní raibh aon bhéim curtha ar chruinneas nó rudaí mar sin so is 

dóigh liom nach raibh mo chruinneas rómhaith tar éis sin ach b’fhéidir go bhfuil 

níos mó spreag…muiníne agam an teanga a labhairt.  

Faisnéiseoir B: Ah chaith mé seachtain amháin sa Ghaeltacht an samhradh seo 

caite agus ah bhí cúrsa ar siúl ann, cúrsa comhrá a bhí i gceist, bhí mé ann chun 

feabhas a chur ar mo Ghaeilge labhairt . Ah bhí sé an-tairbheach mar bhí…gach 

oíche chuamar go dtí an teach tábhairne  agus ah labhraíomar leis na daoine áitiúla 

agus ah is ansin a fuair mé an taithí is mó you know leis an teanga agus bhí gach 

duine ag labhairt you know as Gaeilge agus bhí ionadh orm mar níor cheap mé gur 

tharlaíonn sé i ndáiríre. 

Taighdeoir: Níor cheap tú gur… 

Faisnéiseoir B: Níor cheap mé mar ah chuaigh mé, ba é an chéad uair go raibh mé 

i gceantar Gaeltachta so cheap mé gur saghas myth a bhí ann you know.  

Taighdeoir: Ar chuir sé go mór le do chuid taithí? 

Faisnéiseoir B: Ó chuir yeah. 

Faisnéiseoir C: Chaith mé tréimhse ann tar éis an chéad bhliain agus tar éis an 

dara bhliain nuair a bhí mé sa mheánscoil ach ní raibh mórán suim agam ag an am 

seo sa Ghaeilge ach ah  foghlaim mé a alán rud faoi an cultúr agus an amhráiní , 

na hamhráin a bhíonn ar siúl gach aon oíche…Bhí sé an-taitneamhach ag an am 

ach ba mhaith liom dul ar ais anois chun é a fheiceáil arís.  

Faisnéiseoir D: Chaith mé mí amháin sa Ghaeltacht an Samhradh seo ah bhí mé ag 

obair sa seomra ranga leis na páistí agus leis na múinteoirí, ah chabhraigh sé a lán 

liom mar you know níl cumas maithe agam fós ag labhairt agus ach go háirithe i 

gcás cluastuisceana so ah ar an chéad cúpla lá níor thuig mé a lán rudaí a bhí á rá 

acu ach tar éis sin bhí mé ceart go leor agus tá a lán focal difriúla acu mar shampla 

deirimid féileacán agus deireann na daoine ansin ah peileacán, so bhí a lán focail 

nua ann freisin agus ah bhí sé iontach agus chabhraigh sé a lán liom. 
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Taighdeoir: Conas a chuaigh sé i bhfeidhm ar na deacrachtaí cluastuisceana a bhí 

agat? 

Faisnéiseoir D: Bhuel bhí sé iontach a bheith ag éisteacht agus ag labhairt le 

daoine an t-am ar fad cosúil lena bhí duine B á rá you know tá sé aisteach a bheith 

ag labhairt as Gaeilge an t-am ar fad ní raibh aon focal Béarla ar chor ar bith ann 

so caithfidh mé a bheith ag labhairt as Gaeilge an t-am ar fad like. Agus tá mé ag 

éisteacht le Raidió na Gaeltachta an t-am ar fad agus le déanaí ag féachaint ar an 

teilifís Ros na Rún agus ah cabhraíonn sé sin a lán liom mar tá na fotheidil ann. 

Just is dócha go bhfuilim fós neirbhíseach ag caint os comhair daoine nua like ah 

ach tá a fhios agam go bhfuil mé i bhfad níos fearr ná mar a bhí mé nuair a 

thosaigh mé anseo like.  

Faisnéiseoir E: Níor chaith mé tréimhse ceart sa Ghaeltacht, bhí mé ann ar feadh 

saoire ach ní raibh Gaeilge ag na daoine eile so am just…ach bhí an-chuid Béarla 

ann agus bhí díomá orm.  

Taighdeoir: Ar chuir sé le do chuid taithí? 

Faisnéiseoir E: No, níor chuir. 

Maidir le dul i ngleic le mothúcháin dhiúltacha, bhí an méid seo a leanas de chomhairle 

ag duine de na faisnéiseoirí a bhí ag streachtailt le foghlaim na Gaeilge ag tús an chúrsa 

ollscoile, am géarchúiseach le linn na foghlama ina músclaítear mothúcháin dhiúltacha 

san fhoghlaimeoir teanga (Naiman et al. 1978: 28):  

Grúpa B 

Faisnéiseoir D: …nuair a thosaigh daoine ag staidéar aon teanga caithfidh tú a 

bheith ah, caithfidh tú féinmhuinín a bheith agat an teanga a ghlacadh mar ah i rith 

an chéad bhliain ní raibh mé ag labhairt mar mhothaigh mé amadánach, bhí mé 

náirithe ach tar éis tamaill éiríonn sé i bhfad níos éasca nuair atá níos mó focal 

agat. 

Taighdeoir: Arís conas mar a chuaigh tú i ngleic leis na mothúcháin sin, bhraith tú 

náirithe… 

Faisnéiseoir D: Caithfidh tú leanúint ar aghaidh, ná bí ag smaoineamh ar daoine 

eile like, cad a cheapann daoine eile like, just caithfidh tú a bheith muiníneach astu 

féin agus just ag cleachtadh an t-am ar fad mar bhí a lán Gaeilge agamsa i m’aigne 

ach ní raibh mé in ann aon Ghaeilge a labhairt bhuel bhí mé in ann just ní raibh mé 

réidh chun a bheith ag labhairt le éinne like. Agus bhí mé, d’éirigh mé frustrachas 

agus bhí mé fós mar gheall ar mo chuid cluastuisceana mar níor thuig mé a lán 

rudaí a bhí ar siúl sa rang agus bhí sé fíordheacair ar dtús a bheith ag scríobh nótaí 

ó powerpoint agus ag éisteacht ag an am céanna, ag éisteacht leis na múinteoirí nó 

an léachtóir bhí sé sin an-dheacair.  

Taighdeoir: Ach chuaigh tú i ngleic leis? 

Faisnéiseoir D: Bhuel ag an tús fuair mé nótaí ó na daltaí eile don chéad cúpla mí 

just ní raibh mé in ann nótaí a ghlacadh síos go tapaidh go leor like agus tar éis sin 

táim i bhfad níos tapúla anois ná mar a bhí mé.  

 

Mothúcháin dhiúltacha a d’fhorbair ina thaithí dhearfach atá i gceist sa chuntas thuas ina 

nochtann an faisnéiseoir an-chuid faoi dul i ngleic le mothúcháin diúltacha agus na 

braistintí coiscthe a bhaineann leo. Is spéisiúil go luann sí go raibh uirthi a bheith réidh 
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don chumarsáid in ainneoin go raibh an cumas inti cumarsáid a dhéanamh. Cuireann an 

pointe sin lón machnaimh ar fáil maidir le hurchoilleadh forghníomacha san fhoghlaim 

teanga agus an caighdeán ar cheart a bheith ag súil leis go réadúil ó fhoghlaimeoirí 

teanga.  

6.5 Fianaise gan choinne ag eascairt as an Taighde 

Cé nár cuireadh aon bhéim faoi leith ar an gceistneoir taighde ar chúrsaí cruinnis go 

sainiúil, bhí sé ríshoiléir san obair ghoirt le foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an 

tríú leibhéal, go gcuireann siad an-bhéim go deo ar chúrsaí cruinnis i gcás fhoghlaim 

rathúil na Gaeilge. Tá sé seo ar aon dul le torthaí taighde Rubin (1975) a shonraíonn go 

ndéanann an dea-fhoghlaimeoir teanga an-chúram den chruinneas. Sa staidéar seo ar 

dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge, is é an cruinneas teanga a fheidhmíonn mar mheán 

inspreagtha dóibh san ideal-self, mar shlat tomhais dóibh sa dul chun cinn agus mar 

ghníomhaí dóibh i gcás cúrsaí ceartúcháin. Bhí an taighde ag súil leis go mbeadh plé ar 

chúrsaí cruinnis san obair ghoirt ar an tríú leibhéal ach cuireadh níos mó béime air ná mar 

a bhí an taighde ag súil leis, agus ba iad na faisnéiseoirí féin a stiúraigh é sin. Is léir mar 

sin, go samhlaíonn foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal     an-

tábhacht go deo le cúrsaí cruinnis agus smacht a fháil ar an ngramadach san fhoghlaim 

teanga. Ní hámháin san, ach chonacthas sna cuntais thuas, an fheasacht teanga atá ag na 

faisnéiseoirí i leith na gramadaí, cuir i gcás, an tabhairt faoi deara a chuireann siad i 

bhfeidhm i gcás ceartúchán ón teagascóir teanga nó na pátrúin a fheiceann siad sa teanga. 

Tuairiscíodh i gcomhthéacs na dtorthaí chomh maith, an impleacht a bhíonn ag an 

gcruinneas teanga d’úsáid straitéisí foghlama, straitéisí meiteachognaíocha ach go háirithe 

ina gcaitheann na foghlaimeoirí iarracht leis an ghramadach a shealbhú tré dhialanna 

teanga a choimeád, mar shampla.  

Aithnítear faisnéiseoirí an taighde mar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge atá ar bhóthar an 

tsealbhaithe teanga go fóill le go mbeidh siad ina n-úsáideoirí spleácha amach anseo. Is 

dlúthchuid den fhorbairt í an fheasacht a bhaineann leis an gcruinneas teanga ach ní mór 

don fheasacht sin a bheith dúisithe san fhoghlaimeoir teanga, faoi mar atá ag na 

faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde. Bhí na faisnéiseoirí úd in ann idirdhealú a dhéanamh 

idir líofacht teanga agus cruinneas teanga agus feidhm an chruinnis a aithint sa phróiseas 

foghlama teanga. Tá léargais luachmhara le fáil anseo i gcuntais dea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge, d’fhoghlaimeoirí, d’oideachasóirí agus do lucht deartha siollabais ar thábhacht 
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na feasachta teanga in aon cheacht nó churaclam teanga.  

Faoi mar a pléadh sa chaibidil dheireanach i gcomhthéacs foghlaimeoirí fásta ar an dara 

leibhéal, cuireadh béim faoi leith ar thábhacht an mhúinteora san fhoghlaim éifeachtach 

teanga. D’fhéadfaí a rá gur toradh follasach é seo go mbéifí ag súil leis ó chinéal taighde 

mar seo, ach is féidir linn glacadh leis ón taighde seo mar thoradh deifinídeach ó chuntais 

na bhfaisnéiseoirí féin, a thacaíonn le fianaise starógach a mhaireann ar an ábhar. Arís, 

níor leagadh béim shainiúil ar ról an mhúinteora i gcás fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge 

sa cheistneoir nó sna grúpaí fócais, agus mar sin, ba iad na foghlaimeoirí a rinne amhlaidh 

agus iad ag déanamh tuairisce ar rath a gcuid foghlama sa Ghaeilge. Léiríonn sé sin an 

fhíorthábhacht a shamhlaíonn na foghlaimeoirí úd le múinteoir maith na Gaeilge san 

fhoghlaim éifeachtach. Arís, d’fhéadfaí a rá nach haon toradh úrnua nó suntasach atá 

ansin ach oiread mar is léir go mbaineann an-phráinn le héifeacht an mhúinteora i gcás 

aon ábhar acadúil. Is éard atá suntasach faoin toradh áirithe seo áfach, a d’eascair as an 

taighde gan choinne, ná gurb iad na faisnéiseoirí iad féin a chuir béim ar an múinteoir 

Gaeilge maith san fhoghlaim éifeachtach.  

Is ar fhoghlaim rathúil na Gaeilge atá an tráchtas seo bunaithe ach toisc an ceangal 

nádúrtha a mhaireann idir fhoghlaim agus mhúineadh, bheadh plé ar an teagasc teanga 

dosheachanta i gcás taighde mar seo. Is éard atá suntasach áfach, ná an oiread sin béime a 

cuireadh ar ról an mhúinteora i measc fhaisnéiseoirí an taighde ar an tríú leibhéal, a n-

áirítear mar fhoghlaimeoirí neamhspleácha de réir na dtorthaí taighde a pléadh thuas. 

Treisíonn láidreacht an toraidh seo, cé chomh tábhachtach is atá ról an mhúinteora ag 

gach leibhéal oideachais, a fheidhmíonn mar stiúrthóir, inspreagthóir agus áisitheoir 

teanga. Tá na tuairimí ar an múinteoir Gaeilge a chuireann faisnéiseoirí grúpa B, atá in n-

ábhar múinteoirí Gaeilge, chun cinn sa taighde an-ábhartha óir is cuid den oiliúnt a 

fhaigheann siad a bheith ina gcleachtóirí machnamhacha ar ghairm na múinteoireachta. 

Cé go mbaineann simplíocht leis an ábhar cainte, tá sé soiléir ann go mbíonn impleacht ag 

taithí foghlama ar chleachtais teagaisc: 

Grúpa B: 

Faisnéiseoir A: Bhuel bhí múinteoir agam sa mheánscoil agus thug sí go leor 

spreagadh  dom sa rang like, you know bhí sí dian ach ag an am céanna, bhí sí in 

ann gach rud a mhíniú go shimplí i slí thar is a bheith éasca le thuiscint. Roimhe 

sin, bhí múinteoir uafásach agam agus bhí mé in ann comparáid a dhéanamh idir 

an dhá agus you know thug sé (dom) ionspráid teagaisc a dhéanamh you know…  
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Cuireadh an-chuid béime ar chúrsaí cruinnis i gcomhthéacs na feasachta teanga agus cuid 

mhaith béime ar ról an mhúinteora éifeachtaí san fhoghlaim teanga éifeachtach sa taighde 

i gcuntais na bhfaisnéiseoirí féin, a thacaíonn agus a threisíonn tábhacht an dá ghné i gcás 

fhoghlaim rathúil na Gaeilge.  

6.6 Plé ar na Torthaí Taighde 

Déanfar achoimre anois ar na mórthéamaí a pléadh i gcorp na caibidle seo ar a raibh; 

meon i leith ceartúchán, sásamh le leibhéal teanga, spleáchas / neamhspleáchas an 

fhoghlaimeora teanga, úsáid straitéisí foghlama, cur chuige foghlama san fhoghlaim 

teanga, meon i leith fhoghlaim na Gaeilge, sealbhú cothaitheach an dara teanga agus 

mothúcháin dhiúltacha i gcás fhoghlaim na Gaeilge, san áireamh ann. Mar a pléadh ag tús 

na caibidle, socraíodh ar na mórthéamaí seo mar gheall ar an bhfianaise ba mhó agus ba 

shuntasaí a bhí ag teacht chun cinn san anailís  staitisticúil ar an gceistneoir taighde agus 

an anailís cháilíochtúil sna grúpaí fócais. Pléifear chomh maith, na torthaí taighde a 

tháinig chun cinn sa bhreis ar a raibh an taighde ag súil leis sna mórthéamaí thuasluaite.  

B’é an chéad mhórthéama a pléadh thuas ná meon i leith ceartúchán i measc 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Sonraíodh ann go bhfuil meon 

an-dearfach i leith ceartúchán ag na faisnéiseoirí seo chomh maith leis na faisneiseoirí ar 

an dara leibhéal ach go gcuireann na faisnéiseoirí ar an tríú leibhéal fáilte roimh 

ceartúchán le feidhm fhadradharcach. Is é sin le rá, go gcuireann siad fáilte mhór roimh 

cheartúcháin ar mhaithe le botúin a shárú amach anseo. Tuairiscíodh sna cuntais a 

cuireadh ar fáil, go mbíonn an-bhaint ag an bhfeasacht teanga leis na botúin a chur ina 

gceart, `sé sin nasc a dhéanamh idir mír ghramadaí agus an botúin a rinneadh nó cúis a 

lorg leis an mbotún. Dhealraigh sé go raibh sé mar chéadphráinn ag na faisnéiseoirí an t-

eolas seo a bheith acu i dtaobh na gceartúchán ionas go ndéanfaidís dul chun cinn sa 

teanga. Léirigh siad tuiscint nach mbeadh aon fiúntas sna ceartúcháin murach an 

fheasacht a ghabhann leo. Soiléiríodh an fhorbairt i dtreo an neamhspleáchais den chéad 

uair sa taighde faoin mórthéama seo, a aithnítear mar ceann de na gnéithe is mó sa taighde 

a dhéanann idirdhéalú idir foghlaimeoirí maithe na Gaeilge ar an dara agus ar an tríú 

leibhéal. Is cinnte go raibh níos mó neamhspleáchais le sonrú, sa mheon a léiríodh i leith 

ceartúchán ar an tríú leibhéal ach is leis an ngníomh le ceartúcháin chomh maith a 

léiríodh aird agus feasacht ina leith. 
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An dara téama a pléadh i gcomhthéacs na bhfoghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal ná 

sásamh teanga leis an leibhéal teanga atá bainte amach acu. Bhí ceist bunaithe ar an ábhar 

seo ar an gceistneoir ach tháinig sé chun cinn mar théama nuair a tugadh faoi deara go 

staitisticiúil go raibh líon níos lú d’fhoghlaimeoirí ar an tríú leibhéal sásta leis an leibhéal 

teanga atá bainte amach acu go dtí seo. Ardaíodh plé mar gheall ar na figiúirí seo, 

féachaint cad ba chúis leis an míshásamh i measc fhoghlaimeoirí ar an tríú leibhéal. 

Cuireadh cúpla cúis hipitéise chun cinn, cuir i gcás, go mbíonn tuiscint níos fearr ag 

foghlaimeoirí ag an leibhéal seo ar cad is dea-fhoghlaimeoir teanga ann agus gurb é sin an 

tslat tomhais ar a dhéanann siad féinmheasúnú agus go mbíonn siad níos déine orthu féin 

dá bharr. Cuireadh fianaise ar fáil sna grúpaí fócais go mbíonn an-impleacht ar an sásamh 

a bhraitheann foghlaimeoirí fásta ag an bhfís réadúil a shamhlaíonn siad le bóthar fada an 

tsealbhaithe teanga, ina mbíonn sealbhú cruinnis teanga mar uaillsprioc an phróisis dóibh; 

`sé sin, nach mbeidh siad iomlán sásta leis an leibhéal teanga atá bainte amach acu go dtí 

go mbeidh cruinneas na teanga ar a dtoil acu. Cothaíonn gnímh áirithe sa teanga sásamh i 

measc na bhfoghlaimeoirí, mar shampla, cruinneas a léiriú sa chaint nó sa 

scríbhneoireacht nó fíorchumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga. Feidhmíonn na 

spriocanna seo mar chomharthaí forbartha dóibh a chuireann lena gcuid sásamh teanga. 

Cuireadh coincheap an ideal-self chun cinn sa phlé seo chomh maith chun míniú a 

sholáthar ar sheasaimh idéalacha na bhfaisnéiseoirí i leith na teanga. Cé go bhfuil fís an-

réadúil acu maidir le turas na foghlama, tá seasaimh idéalacha acu a stiúrann an turas sin 

iad sa chaoi is go bhfeidhmíonn na seasaimh idéalacha mar uaillsprioc agus inspreagadh 

dóibh. Léiríonn an téama seo an-chuid mar gheall ar an bhfeasacht i leith an tsealbhaithe 

teanga a mbíonn tionchar aige ar fhéinmheasúnú agus fhéinbhraistintí i leith na teanga ag 

foghlaimeoirí.  

Rinneadh plé sa chéad chuid eile ar spleáchas pearsanta agus neamhspleáchas ar an 

múinteoir teanga inar tuairiscíodh go raibh níos mó neamhspleáchais le sonrú i measc 

fhoghlaimeoirí an tríú leibhéal ná mar a bhí ag an dara leibhéal. Ní raibh an toradh seo 

suntasach ach mar sin féin bhí sé le sonrú sna staitisticí agus i gcaint na bhfaisnéiseoirí. 

Cuireadh go leor samplaí den neamhspleáchas ar an múinteoir teanga ar fáil ina raibh 

teagmháil shóisialta a dhéanamh leis an teanga i gcás fíorchumarsáide nó ar an líonra 

sóisialta, tabhairt faoi deara i gcás na gramadaí agus úsaid a bhaint as an teanga lasmuigh 

den seomra ranga i gcomhrá le cainteoirí eile cur i gcás. Cé go raibh níos mó 

neamhspleáchais ar an múinteoir teanga le sonrú sna samplaí sin, ní fhéadfaí ról an 
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mhúinteora a shéanadh i gcothú inspreagaidh le tabhairt faoi na gníomhaíochtaí sin. Tá sé 

an-tábhachtach a chur ina luí mar sin, gur forbairt i dtreo an neamhspleáchais le hionchur 

ón múinteoir sa chéad áit atá i gceist anseo ag an taighde agus ní neamhspleáchais iomlán 

ar an múinteoir teanga.  

Maidir le húsáid straitéisí foghlama, is fíor go bhfuil úsáid straitéisí foghlama 

ardmhinicíochta i measc na samplaí ar fad sa taighde ach pléadh go mbaineann 

foghlaimeoirí ar an tríú leibhéal níos mó úsáide as straitéisí foghlama ina bhfuil níos mó 

saibhris agus neamhspleáchais le sonrú iontu, `sé sin straitéisí meiteachognaíocha. Is éard 

is straitéisí meiteachognaíocha ann ná na straitéisí a chuireann le cumas an fhoghlaimeora 

machnamh a dhéanamh air féin mar fhoghlaimeoir agus féinmheasúnú a dhéanamh ar an 

dul chun cinn atá á dhéanamh aige. D’fhéadfadh leis an múinteoir teanga na hiarrachtaí 

seo a ghiniúint ach is faoi chúram neamhspleách an fhoghlaimeora é, na straitéisí seo a 

choimeád faoi lánseol. Is cinnte go raibh na straitéisí a tuairiscíodh i measc 

fhoghlaimeoirí seo an tríú leibhéal níos snasta ná iad siúd ar an dara leibhéal. Ní hionann 

é sin is le rá áfach, nach raibh maitheas le fáil sna straitéisí foghlama a sonraíodh ar an 

dara leibhéal ach amháin go raibh tionchar an mhúinteora le sonrú níos láidre iontu ná sna 

cinn ag an tríú leibhéal a cleachtaíodh as stuaim na bhfoghlaimeoirí iad féin.  

Ó thaobh cur chuige foghlama de san fhoghlaim teanga, tá an chuma go láidir ar an scéal 

go n-aithníonn foghlaimeoirí na Gaeilge cur chuige gníomhach mar chur chuige 

uachtarach, thar cur chuige éighníomhach. Is fíor seo in ainneoin pé cur chuige a bhíonn á 

chleachtadh acu féin. Is minic a cheapann foghlaimeoirí gur fearr rud éigin a dhéanamh 

ach nach mbíonn sé sin curtha i bhfeidhm acu ina gcuid foghlama féin ar chúis éigin. 

Fuarthas amach anseo chomh maith i gcás focal nua a fhoghlaim, gur fearr le 

foghlaimeoirí an focal a fheiscint agus a chloisteáil ionas go gcuimhneoidís air tré na 

céadfaí a spreagadh.  

Cloistear macalla den mheon dearfach i leith fhoghlaim na Gaeilge i measc 

fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge ar an dara leibhéal anseo arís i measc fhoghlaimeoirí 

maithe na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Ba chúiseanna cultúrtha agus oidhreachta arís a 

cuireadh chun cinn mar chúinsí a thiománann an meon dearfach seo ach bhí sé le 

tuairisciú i dtaobh fhoghlaim na Gaeilge amháin, ina raibh sé soiléir i gcaint na 

bhfaisnéiseoirí go raibh siad tiomanta agus paiseanta faoi fhoghlaim na Gaeilge, gan aon 

trácht ar fhoghlaim teangacha eile. Cé gur sonraíodh go staitisticiúil sa taighde go 
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gceapann faisnéiseoirí an tríú leibhéal gur chuir foghlaim an dara teanga le foghlaim na 

tríú nó na ceathrú teanga, ní raibh aon rud sna sonraí a thacaíonn leis seo go cáilíochtúil 

ach amháin an inaistritheacht a bhaineann le húsáid straitéisí foghlama ó theanga amháin 

go teanga eile agus cur chuige éifeachtach foghlama an dara teanga a chur i bhfeidhm i 

bhfoghlaim an tríú nó an ceathrú teanga.  

Ar scrúdú mothúchán diúltach a bhraitheann dea-fhoghlaimeoirí i mbun foghlama teanga 

dom, is iad na mothúcháin dhiúltacha céanna a tuairiscíodh ar an dara agus an tríú 

leibhéal, is é sin, frustrachas agus trí na chéile mar gheall ar an tasc teanga. Féinbhraistintí 

mar gheall ar thaispeántas teanga poiblí is cúis leis na mothúcháin dhiúltacha seo de réir 

torthaí an taighde go cáilíochtúil. Toisc gnéithe den fheasacht teanga agus den fhoghlaim 

fhéinriartha a bheith chun tosaigh i ndea-chleachtas na bhfoghlaimeoirí seo, músclaítear 

mothúcháin dhiúltacha iontu mar gheall ar an bhféinmheasúnú a dhéanann siad orthu féin, 

cur i gcás, iarmhachnamh ar chomhrá a bhí acu le cainteoir eile a chuaigh dian orthu lena 

linn. Nochtaíodh go musclaíonn teagmháil le cainteoirí dúchais mothúcháin dhiúltacha i 

gcomhthéacsanna an oideachais ina mbíonn cainteoirí T1 agus T2 na Gaeilge in aon rang 

amháin, ag díriú ar aon siollabas amháin. Rinneadh plé ar roinnt straitéisí a bhíonn acu 

dul i ngleic leis na mothúcháin dhiúltacha a mhothaíonn siad san fhoghlaim teanga agus 

an tslí ina bhforbraíonn mothúcháin dhiúltacha ina mothúcháin dhearfacha le taithí.  

Anuas ar na mórthéamaí a tháinig chun cinn i modh na hanailíse, tugadh suntas sa taighde 

ar na pointí a tháinig chun cinn go láidir sa bhreis orthu. Sa chás seo, ba iad na 

faisnéiseoirí féin a leag an-bhéim ar dhá ghné faoi leith, ról an mhúinteora agus tábhacht 

an chruinnis i gcás fhoghlaim na Gaeilge, toisc an olltábhacht a aithníonn siad leo. 

Rinneadh plé sa chaibidil ar cé chomh tábhachtach is atá cúrsaí cruinnis agus an múinteoir 

maith teanga i gcás fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge, de réir fianaise na bhfaisnéiseoirí.  

6.7 Conclúid 

Dhírigh an chaibidil seo ar an anailís a rinneadh agus ar na torthaí taighde ba mhó a bhí le 

tuairisciú bunaithe ar an taighde a rinneadh i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge ar an tríú leibhéal in Éirinn. Leagadh amach an cheist thaighde amach arís ag tús 

na caibidle le go dtuigfí cad a bhí le freagairt ag an taighde. Soiléiríodh na hathróga a 

scrúdaíodh sa taighde agus conas a rognaíodh na hathróga sin agus míníodh leagan amach 

téamúil na caibidle. Is ansin a rinneadh plé ar mhodh na hanailíse agus conas a rinneadh 

scagadh agus anailís ar an bhfaisnéis sa taighde a chuir torthaí taighde ar fáil. Tugadh 
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léargas ar na faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde agus ar conas a roghnaíodh iad. 

Rinneadh plé téamúil ansin ar na téamaí is mó a tháinig chun cinn sa taighde agus 

soiléiríodh conas a socraíodh ar na téamaí sin don chaibidil. I gcás gach aon téama, 

tugadh torthaí cainníochtúla ar dtús bunaithe ar na ceistneoirí taighde, rinneadh é sin a 

thacú ansin le torthaí cáilíochtúla ó na ceistneoirí agus na grúpaí fócais. Toisc an cur 

chuige taighde a bheith leathstruchtúrtha, tháinig roinnt faisnéise chun cinn gan choinne 

sna grúpaí fócais. Tugadh cúram faoi leith dó seo san anailís agus rinneadh plé sa 

chaibidil ar an eolas gan choinne a leag faisnéiseoirí an taighde béim air le linn plé ar 

fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge. 

Rinneadh an plé thuas ar mhaithe leis an gceist taighde seo a leanas a fhreagairt ‘Cad iad 

na tréithe a bhíonn ag foghlaimeoirí maithe na Gaeilge ina n-éiríonn leo an Ghaeilge a 

shealbhú ón gcóras oideachais in Éirinn?’ Scrúdaíodh an-chuid athróg éagsúla san 

iarracht chun freagra sásúil a chur ar fáil ar an gceist seo, ina measc ; cúrsaí inspreagtha 

agus meoin, cúrsaí aoise agus inscne, cúlra, éirim, úsáid straitéisí foghlama, cur chuige 

foghlama, tréithe mothúchánacha agus pearsantachta. Tháinig téamaí áirithe chun cinn 

san anailís taighde bunaithe ar na hathróga seo i gcomhthéacs fhoghlaim na Gaeilge 

éifeachtaí ar an tríú leibhéal sa tír. Rinneadh plé ar na téamaí sin sa chaibidil chun tréithe 

cómónta atá ag dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge a aithint agus freastal ar an gceist thaighde. 

Dar leis na torthaí taighde, is iad na téamaí a pléadh sa chaibidil seo na téamaí is mó a 

soiléiríodh i measc fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge ar an tríú leibhéal; meon i leith 

ceartúcháin, sásamh teanga, neamhspleáchas an fhoghlaimeora, úsáid straitéisí foghlama, 

cur chuige foghlama, meon i leith fhoghlaim na Gaeilge, sealbhú cothaitheach an dara 

teanga, mothúcháin dhiúltacha an fhoghlaimeora, ról an mhúinteora agus tábhacht an 

chruinnis i gcás fhoghlaim na Gaeilge. Cuireann na téamaí seo faisnéis agus eolas ar fáil 

maidir leis na tréithe, straitéisí, meon, dearcadh, féinbhraistintí agus cur chuige foghlama 

a bhíonn ag foghlaimeoirí fásta ina n-éiríonn leo an Ghaeilge a shealbhú nó fiú leanúint ar 

bhóthar an tsealbhaithe sa chóras oideachais. Cuireann an fhaisnéis seo an-chuid eolais ar 

fáil faoi na bealaí éifeachtacha foghlama a bhíonn ag a leithéid d’fhoghlaimeoirí go 

bhféadfaí a chur i bhfeidhm i gcás fhoghlaimeoirí eile na Gaeilge nach bhfuil chomh 

héifeachtach céanna nó do shiollabais na Gaeilge, sa chaoi is go bhféadfaí iad a chur san 

áireamh sa dea-cleachtas teagaisc. Spreagfar foghlaimeoirí le tabhairt faoi na straitéisí 

céanna foghlama a d’úsáid na dea-fhoghlaimeoirí seo a úsáid iad féin.  
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Dhírigh an chaibidil seo ar na tréithe cómónta a aithníodh i measc fhoghlaimeoirí maithe 

na Gaeilge ar an tríú leibhéal leis na bealaí éifeachtacha agus stíleanna foghlama a bhíonn 

acu a chuireann le sealbhú éifeachtach teanga a thaifead. Bhí sé i gceist ag an taighde 

riamh na tréithe seo a chur ar fáil chomh maith le próifíleanna d’fhoghlaimeoirí maithe a 

chur le chéile a thabharfadh breis léargais ar na tréithe cómónta seo. Sa chéad chuid eile 

den tráchtas, díreofar ar na cás-staidéir a rinneadh mar chuid den taighde, ina raibh triúr 

ón sampla d’fhoghlaimeoirí fásta rannpháirteach ann. Léireofar na cásanna seo i bhfoirm 

insinte le próifíl nó scéal an fhoghlaimeora éifeachtaí a nochtadh don léitheoir.  
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Caibidil 7: Staidéar Cáilíochtúil ar na Cás-Staidéir 

7.1 Réamhrá  

Déanfar plé sa chaibidil seo ar na cás-staidéir a rinneadh mar chuid den taighde ar an tríú 

leibhéal i measc fhoghlaimeoirí fásta éifeachtacha na Gaeilge. Míneofar gnó na gcás-

staidéar sa taighde agus meabhrófar an mhodheolaíocht taighde arís don léitheoir; roghnú 

na rannpháirtithe, modh oibre agus anailís torthaí. Pléifear na trí chás ceann ina cheann sa 

chaibidil seo. Tabharfar faisnéis agus eolas faoi na cás-staidéir i modh na hinsinte, `sé sin 

beatháisnéisí na bhfoghlaimeoirí, ina ndéanfar ceangal idir cúlra agus scéal an 

fhoghlaimeora. Díreofar ansin ar na trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe 

(TAPanna) a rinneadh le faisnéiseoirí  na gcás-staidéir d’fhonn breathnadóireacht a 

dhéanamh ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu le linn taisc teanga sa Ghaeilge a 

chomhlíonadh. Déanfar achoimre ar na scéalta beatháisnéiseacha aonair leis na pointí is 

suimiúla agus is oiriúnaí i gcomhthéacs an taighde a shoiléiriú agus déanfar na straitéisí 

foghlama is sofaisticiúla a aithníodh sna cás-staidéir a nochtadh i bhfoirm pointí. Déanfar 

na snáithanna ar fad ó na trí chás-staidéar a thabhairt le chéile ansin ina bpléifear in aon 

aonad amháin iad leis na tréithe comónta atá le sonrú iontu a shonrú.  

7.2 Cad Chuige Cás-Staidéir? 

Cé gur scríobhadh roinnt leabhar agus alt taighde ar mhúineadh agus ar shealbhú na 

Gaeilge, faoi mar a pléadh i gcaibidil a trí den tráchtas seo, níl aon chuntas againn fós ar 

scéalta pearsanta / bheathaisnéisí fhoghlaimeoiri Gaeilge mar chéad nó mar dhara teanga. 

Maíonn an taighde seo go dtabharfadh na cuntais seo léargais luachmhara ar phróisis 

éifeachtacha sealbhaithe an dara teanga sa seomra ranga. Is chuige sin ábhair na caibidle 

seo.  

Cuntais phearsanta ina bhfocail féin ar a gcuid taithí ar fhoghlaim na Gaeilge ó thriúr atá 

sna cás-staidéir. Cuirtear síos ar na slite inar éirigh leo an teanga a thabhairt leo ar scoil, 

lasmuigh di agus san ollscoil. Tugtar cuntas chomh maith i bhfocail na bhfoghlaimeoirí 

féin ar na dúshláin a bhí agus atá acu agus iad ag dul i ngleic le cruinneas agus le líofacht 

na teanga.  Beidh tagairtí acu don Ghaeilge sa chomhthéacs oideachais, sa phobal agus ar 

an líonra sóisialta. Nochtar a gcuid tuairimí agus meon i leith na Gaeilge sna 

comhthéacsanna sin. Ní bheidh aon dá chuntas mar an gcéanna ar ndóigh, toisc go 

mbíonn athróga éagsúla ag feidhmiú laistigh den bheathaisnéis aonair foghlama. 
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Tabharfar léiriú ionadaíoch tríd na cuntais phearsanta bheathaisnéiseacha ar úsáid na 

teanga i measc fhoghlaimeoirí comhaimseartha na Gaeilge. Seo daoine a bhfuil iarracht 

déanta acu an teanga a shealbhú agus a úsáid ina ngréasáin laethúla shóisialta - na 

gréasáin shóisialta ilmheánacha san áireamh a bhfuil todhchaí na teanga ag brath orthu.  

Bhí sé mar sprioc riamh ag an taighde cluas a thabhairt do fhoghlaimeoirí agus béim a 

chur ar ghuth an fhoghlaimeora féin sa chur chuige taighde. Taifid mhacánta dhílis ar 

thurais fhoghlama an triúir atá sna cás-staidéir mar sin, inar nochtaíodh don taighdeoir 

taithí phearsanta leis an teanga, meon i leith na teanga, taithí foghlama, cúlra oideachais, 

na daoine ina raibh tionchar acu orthu, spreagadh a fuair siad, mothúcháin i leith na 

teanga srl.  

Is iad na haidhmeanna a bhain leis na cás-staidéir ná: 

1. léiriú macánta a thabhairt ar iarrachtaí agus ar na slite a bhíonn ag daoine áirithe 

leis an dara teanga a fhoghlaim agus a úsáid; 

2. an phiarfhoghlaim a spreagadh, `sé sin go spreagfaí foghlaimeoirí eile le tabhairt 

faoin bhfoghlaim ar na bealaí céanna is atá tuairiscithe anseo a bheadh in oiriúint 

don stíl foghlama acu, 

3. léargas a thabhairt ar shlite le teanga a fhoghlaim, ar dheacrachtaí arbh fhéidir a 

shárú agus ar úsáid na teanga i measc na glúine óige agus foghlaimeoirí aibí.  

 

7.3 Modheolaíocht na gCás-Staidéar 

7.3.1 Cur Chuige 

Faoi mar a pléadh i gcaibidil 4 den tráchtas, bhí cás-staidéir lárnach i gcur chuige na 

modheolaíochta le go gcuirfí le chéile próifíleanna fhoghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge. Cinneadh sa mhodheolaíocht taighde go roghnófaí triúr foghlaimeoirí ó na 

faisnéiseoirí ar an tríú leibhéal, ina mbeadh cúlraí agus beatháisnéisí éagsúla acu agus go 

n-inseoidís a scéalta féin don taighdeoir. Maíonn an taighde go bhfuil scéalta suimiúla le 

hinsint ag foghlaimeoirí na Gaeilge gur fiú go mór éisteacht leo agus a thaifead le go 

mbeidh siad ina bhfoinsí dea-chleachtas foghlama sa seomra ranga Gaeilge. Leagadh 

amach modh oibre an-chinnte ó thaobh na n-ionstraimí go mbainfí úsáid astu agus ról an 

taighdeora sa chur chuige sin. Socraíodh go mbainfí úsáid as dialanna foghlama na 

bhfoghlaimeoirí, agallaimh aonair agus trialacha smaoineamh os ard tascbhunaithe 

TAPanna (Think Aloud Protocols) (Féach 4.3.5 agus 4.6) a bheadh faoi stiúr an 
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taighdeora go pointe ach treoraithe go príomha ag scéal an fhoghlaimeora. Cinneadh gur 

cuntas leanúnach gan ionchur ná cur isteach ón agallóir a bheadh i gceist agus go gcloífí 

le modh inste, le stíl reacaireachta agus le foclaíocht na bhfaisnéiseoirí san fhaisnéis a 

chuirfí ar fáil sa tráchtas.  

Bhí sé ar intinn ag an taighdeoir go dtabharfadh an dialann foghlama deis do na 

foghlaimeoirí iarmhachnamh a dhéanamh ar a gcuid taithí foghlama agus teagmháil leis 

an nGaeilge sa chóras oideachais agus sa phobal. Iontrálacha seachtainiúla leanúnacha 

(thar sé seachtaine) a bhí sna dialanna foghlama a ullmhaíodh na foghlaimeoirí do na 

hagallaimh aonair inar tugadh ardán dóibh a gcuid scéalta a insint i stíl neamhfhoirmiúil 

réchúiseach. Tugadh deis dóibh tagairt siar a dhéanamh do na dialanna foghlama nó na 

ceistneoirí taighde le forbairt a dhéanamh ar an méid eolais a chur siad ar fáil iontu. 

Cinneadh ar na trialacha TAP mar ionstraimí taighde ionas go bhféadfadh an taighdeoir 

breathnadóireacht a dhéanamh ar an bhfoghlaimeoir i mbun oibre, ag déanamh soiléiriú ar 

an gcur chuige acu tré ghníomhaíochtaí teanga a dhéanamh ar an láthair. Maíonn an 

taighde go bhfuil sé seo níos éifeachtaí ó thaobh straitéisí foghlama, stíleanna foghlama 

agus cur chuige foghlama a thaifead, seachas a bheith ag brath ar fhéintuairisciú amháin ó 

na foghlaimeoirí. Ní mór a mheabhrú don léitheoir arís a bhí le déanamh ag na 

foghlaimeoirí sna trialacha TAP, faoi mar atá leagtha amach i gcaibidil 4 den tráchtas. 

Socraíodh go mbeadh trí chuid i gceist leis an triail smaoineamh os ard tascbhunaithe atá 

leagtha amach san achoimre seo a leanas. Féach 4.5 i gcomhair cur síos cuimsitheach ar 

an triail smaoineamh os ard tascbhunaithe: 

(a) Go gcuirfí na foghlaimeoirí i mbun machnaimh faoi chomhréir na teanga ar dtús tré 

phíosa téacs a thabhairt dóibh le hoibriú amach 

(b) Go n-iarrfaí orthu mír foclóra le focail Bhéarla agus focail Ghaeilge a mheaitseáil lena 

chéile nó focail Ghaeilge a mheaitseáil le focail Ghaeilge eile ar chomhchiall leo.  

(c) Go mbeadh ar na rannpháirtithe píosa léitheoireachta dúshlánach a léamh faoi mar a 

dhéanfaidís de ghnáth agus achoimre a dhéanamh ar an téacs ina bhfocail féin. I ndiaidh 

na léitheoireachta, d’iarrfaí ar na faisnéiseoirí tabhairt faoi mhíreanna gramadaí ón téacs 

agus iad ag smaoineamh os ard an t-am go léir.   

Rinneadh cúrsaí eitice a ghlanadh sa togra agus cinntíodh nach n-ainmneofaí scoileanna, 

múinteoirí, léachtóirí ná a leithéid sna míreanna scríofa.  
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7.3.2 Anailís ar na Cás-Staidéir 

Is ar bhonn cáilíochtúil amháin a rinneadh anailís ar na cás-staidéir sa taighde. Faoi mar a 

bhí i gceist leis na grúpaí fócais ar an dara agus ar an tríú leibhéal, rinneadh 

trascríbhneoireacht ar na hagallaimh aonair. Cé nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoirí ná 

aon dá cheann de na scéalta sna cás-staidéir, rinneadh scagadh ar an bhfaisnéis a cuireadh 

ar fáil sna hagallaimh, sna dialanna foghlama agus sna ceistneoirí le tréithe comónta a 

aithint sna próifíleanna ó thaobh úsáid straitéisí foghlama nó cur chuige foghlama de ach 

go háirithe. Tugadh faoi deara aon rud a bhí spéisiúil faoi chur chuige an fhoghlaimeora a 

cuireadh leis an bpróifíl aige / aici agus a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun tairbhe i rang 

teanga. Tugadh aird faoi leith ar aon phointí saibhris a tháinig chun cinn i dtuairisciú na 

gcás-staidéar a chuir léargas luachmhar ar fáil do lucht léitheoireachta an staidéir. Maidir 

leis na trialacha TAP, rinneadh breathnadóireacht agus nótaí a ghlacadh ar an láthair agus 

is ar an láthair a rinneadh fórmhór na faisnéise a thaifead bunaithe ar iompar an 

fhoghlaimeora i leith an taisc. Rinneadh taifead fuaime ar an triail chomh maith áfach 

agus ina ndiaidh na trialach, éisteadh siar leis an mír agus tugadh suntas do phointí 

saibhris eile faoi chur chuige an fhoghlaimeora i leith an taisc, ach go háirithe caint an 

fhaisnéiseora féin mar gheall ar an tasc a bhí idir lámha aige / aici nó féinbhraistintí a 

léirigh sé / sí i mbun an taisc, mar shampla, sásamh nó frustrachas leis an tasc teanga.  

Faoi mar a míníodh thuas, is ar bhonn próifíleanna nó beatháisnéisí foghlaimeoirí a 

bhailiú a cuireadh na cás-staidéir san áireamh sa mhodheolaíocht taighde mar nach bhfuil 

a leithéid againn de scéalta pearsanta an fhoghlaimeora ar a thuras foghlama sa Ghaeilge 

cheana. Is cuntais leanúnach inste atá sna cás-staidéir mar sin agus sin mar a chuirfear 

faoi bhráid an léitheora iad sa chaibidil seo. Is ábhair dhílse atá sna cuntais seo a leanas 

thíos a tháinig ó pheann agus ó bhéal na bhfaisnéiseoirí féin sna cás-staidéir.  

7.4 Na Cás-Staidéir 

Mar chuid den taighde ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal,  

roghnaíodh sainghrúpaí éagsúla le páirt a ghlacadh i ngrúpaí fócais bunaithe ar an eolas a 

cuireadh ar fáil sna ceistneoirí taighde. Roghnú ionadaíoch a bhí i gceist ó thaobh cúlra, 

aoise, inscne, cur chuige foghlama agus taithí ar an teanga. Aon duine dhéag a bhí 

rannpháirteach sna grúpaí fócais agus roghnaíodh triúr díobh le páirt a ghlacadh sna cás-

staidéir. Rinneadh an-mhachnamh ar na foghlaimeoirí ab fhearr le cás-staidéir a 
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dhéanamh orthu agus cuireadh critéir áirithe i bhfeidhm sa phróiseas roghnaithe. Is éard a 

bhí ag teastáil sna cás-staidéir ná foghlaimeoirí le cúlraí éagsúla teanga, taithí éagsúla 

teanga, cur chuige éagsúla i leith na teanga, straitéisí foghlama éagsúla curtha i bhfeidhm 

acu agus daoine a bheadh toilteannach páirt a ghlacadh sa staidéar. Ar deireadh, socraíodh 

ar thriúr, beirt bhan agus fear amháin a measadh a bheith ionadaíoch ar fhoghlaimeoirí 

éagsúla na Gaeilge bunaithe ar a gcuid taithí éagsúla leis an teanga agus na cur chuigí 

éagsúla acu i leith fhoghlaim na teanga. Déanann na cás-staidéir léiriú ar na cásanna 

éagsúla foghlama seo a leanas: 

I) Foghlaimeoir le taithí dhearfach scoile i leith fhoghlaim na Gaeilge agus a 

shealbhaigh an Ghaeilge go héifeachtach sa chóras oideachais agus ar an 

líonra sóisialta tré chur chuige gníomhach a chur i bhfeidhm (Cás-staidéar A) 

II) Foghlaimeoir le taithí dhiúltach scoile i leith fhoghlaim na Gaeilge ach ar 

éirigh leis an teanga a shealbhú go héifeachtach mar fhoghlaimeoir fásta tré 

chur chuige córasach a chur i bhfeidhm (Cás-staidéar B) 

III) Foghlaimeoir nár tógadh in Éirinn ach ar éirigh léi an Ghaeilge a shealbhú mar 

mhac léinn aibí nuair a d’fhill sí ar an gcóras oideachais le bheith ina 

múinteoir Gaeilge  (Cás-staidéar C)  

 

7.4.1 Cás-Staidéar A 

Foghlaimeoir A:  

Inscne: Baineann  

Aois: 41-60 

Cúlra oideachais: Scoil Bhéarla Tuaithe 

Bhí Gaeilge mhaith ag foghlaimeoir A ar scoil, thaitin an Ghaeilge léi agus bhí cumas aici 

inti. Cé go ndearna sí staidéar ar an bhFraincis ar scoil, ní raibh cion nó grá aici don 

teanga faoi mar a bhí aici don Ghaeilge. Taithí an-dearfach ar fad a bhí aici ar fhoghlaim 

na Gaeilge sa bhunscoil, is sa bhunscoil a leag sí síos bunchlocha na foghlama éifeachtaí 

ar a tógadh céimeanna eile an oideachais orthu: 

“Sa bhunscoil bhí múinteoir iontach againn….Is ansin a d’fhoghlaim mé an Ghaeilge atá agam mar 

uaireanta sa mheánscoil nuair a bhí an múinteoir ag imeacht ón rang dúirt sí liomsa a bheith ag 

léamh an leabhair do na daltaí eile.” 
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Bhain foghlaimeoir A onóir sa Ghaeilge amach san Ardteistiméireacht agus theastaigh 

uaithi dul ag múineadh, ach ní mar sin a tharla ag an am mar gheall ar urchoillte 

pearsanta. Cé go raibh taithí dhearfach scoile ag foghlaimeoir A, ní raibh aon taithí aici ar 

fhoghlaim na Gaeilge sa phobal. Mar sin, is sa chóras oideachais amháin a shealbhaigh sí 

a cuid Gaeilge.  

Ní raibh aon teagmháil ag foghlaimeoir A leis an nGaeilge arís go dtí gur thosaigh a cuid 

leanaí ar scoil. Thug sí cabhair dóibh leis an obair bhaile ach in ainneoin na suime a bhí 

aici sa Ghaeilge, ní raibh aon teagmháil aici leis an nGaeilge arís go dtí Samhradh 2009 

nuair a rinne sí féin agus a híníon cúrsa samhraidh, Gaeilge meánleibhéal, mar 

chaitheamh aimsire. I ndiaidh an chúrsa samhraidh chuir sí isteach ar chúrsa Dioplóma sa 

Ghaeilge agus fuair sí áit ar an gcúrsa sin 2009-2011. Theastaigh uaithi ag an am dul chun 

cinn a dhéanamh sa teanga agus cé go bhfuair sí spreagadh ón gcúrsa samhraidh, bhí sí 

neirbhíseach agus in amhras faoina caighdeán sa teanga. Fuair sí léargas an chéad oíche ar 

an gcúrsa faoin gcaighdeán sin: 

“Bhí imní orm agus an chéad oíche dúirt (stiúrthóir an chúrsa) rud éigin faoi ghriangraf, ní raibh a 

fhios agam cad is griangraf ann!” 

Thug foghlaimeoir A suntas do chaighdeán foghlaimeoirí eile sa rang, fuair sí spreagadh ó 

dhaoine eile sa rang a mheas sí a bheith ar ardchaighdeán. Ba buaicphointe di é nuair a 

thuig sí gramadach na Gaeilge don chéad uair agus nuair a musclaíodh feasacht inti faoi 

fheidhm na gramadaí sa teanga. D’imir sé seo ról an-tábhachtach sa dul chin cinn a rinne 

sí toisc gur ghlac sí leis an tuiscint gramadaí mar chomhartha forbartha fíordhearfach ar 

an turas foghlama aici. Bhain an-chuid sásamh leis an éacht seo d’fhoghlaimeoir A. Dar le 

foghlaimeoir A, shroich sí buaicphointe foghlama sa teanga tar éis an chéad mhodúil ar an 

gcúrsa Dioplóma nuair a bhraith sí gur thuig sí cúrsaí gramadaí don chéad uair riamh.  

“Thuig mé den chéad uair, mar shampla, na hinscne, thuig mé an riail nó na pátrúin a bhí ar siúl, 

dhírigh mé isteach ar na focail agus is dócha gur tháinig sé le chéile dom. Ach, níorbh fholáir dom 

an riail a thuiscint ar dtús nuair a bhí sé ar eolas agam ach chomh maith leis sin bhí mé ar focal.ie 

chun na hinscní (a chinntiú) nó rudaí mar sin, rinne mé é sin ionas go mbeadh an cheart agam.”   

Is soiléir ón gcuntas thuas go bhfuil an tabhairt faoi deara forbartha go láidir i stíl 

foghlama an fhoghlaimeora, `sé sin go dtugann sí pátrúin sa teanga faoi deara le cur lena 

cuid tuisceana. Feictear sa chuntas chomh maith go ndéanann sí féintástáil uirthi féin, `sé 

sin go n-úsáideann sí foclóir ar-líne lena chinntiú go bhfuil an ceart aici sa mhír teanga, 

inscne an fhocail cur i gcás mar a luann sí thuas. Thuig foghlaimeoir A go mbíonn an-dua 
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i gceist le foghlaim teanga agus chaith sí an-dúthracht leis an teanga a shealbhú go 

héifeachtach. Lasmuigh de na huaireanta foirmiúla teagmhála, rinne foghlaimeoir A obair 

gach aon lá dhá uair san oíche agus cúig nó sé huaire ar an Satharn as a stuaim féin. Mar 

atá pléite thuas, thug sí faoi deara go raibh dúil aici i gcúrsaí gramadaí agus rinne sí dul 

siar ar nótaí gramadaí na ranganna Dioplóma i ndiaidh gach rang.  

Cuireann foghlaimeoir A an-fháilte roimh cheartúcháin go foirmiúil agus go 

neamhfhoirmiúil: 

“Nuair a léigh mé lámhleabhar na bhfoghlaimeoirí den chéad uair anuraidh, thug mé faoi deara an 

abairt seo “Ní haon díobháil é botúin/earráidí a dhéanamh mar is cuid den phróiseas foghlama iad”. 

Fuair mé muinín ón ráiteas sin.” 

Tugann sí aird ar bhotúin chruinnis in aiseolas an mhúinteora agus déanann sí iarracht iad 

a thuiscint agus a chur ina gceart, faoi mar a léirítear sa sliocht seo a leanas ó dhialann 

foghlama foghlaimeoir A: 

“Ach tá cúpla earráid sa phíosa sin nár cheart a bheith déanta agam.  

 

 Bhí botún ann maidir leis an tuiseal ginideach mar shampla “simplíocht an dáin”. Níor 

chaolaigh mé an focal “dán”.  

 Cineál botún eile a rinne mé ná litrigh mé cúpla focal go mícheart. Sampla de sin é ná an 

focal “fírinne”. Ní raibh an dara “n” agam. Dar liom is obair mhíchúramach é sin agus má 

dhéanfaidh mé (sic) botún mar sin sa scrúdú caillfidh mé marcanna agus níl aon leithscéal 

ag baint le sin. 

 Botún eile a bhí agam ná maidir leis an inscne mar shampla an focal “athrá. Tá an focal 

sin firinscneach - “an t-athrá” agus níor chuir mé an t roimh an nguta sa chás sin. Ní foláir 

dom arís bheith níos cúramaí. 

 Botún míchúramach eile a rinne mé ná maidir leis an bhforainm “ár”.  Mar shampla “ár             

n-oidhreacht” Arís tá a fhios agam go dtéann n roimh guta sa chás sin. Is breá liom an tslí 

eile a thabhairt tú dom (an múinteoir) faoi sin “ár gcuid oidhreachta”. Tá sé níos 

teangeolaíochta ar fad.  

 Chuir mé h i ndiaidh an t ag tús an fhocail “taitníonn” (Aimsir Láithreach) agus botún 

míchúramach é sin gan dabht.” 

Cé gur dhírigh foghlaimeoir A ar obair an chúrsa don chuid is mó, rinne sí iarracht 

teagmháil leis an teanga lasmuigh den chomhthéacs foirmiúil. Cheannaigh sí leabhair 

Ghaeilge agus bhídís á léamh aici gach aon oíche ar mhaithe le cleachtadh.  

B’fhéidir gurb é an ní is spéisiúla faoi chur chuige foghlaimeoir A ná na hiarrachtaí a 

chaith sí leis an nGaeilge a fhoghlaim ar an líonra sóisialta agus an teagmháil a rinne sí le 

foghlaimeoirí agus cainteoirí eile ar-líne. Tá sé tábhachtach a lua gur múinteoir ríomhaire 

í foghlaimeoir A chomh maith a bhfuil an-dúil agus taithí aici i gcúrsaí teicneolaíochta. 

D’aithin sí deis di féin a cuid spéiseanna a cheangal lena chéile agus thapaigh sí an deis a 
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cuid Gaeilge a fheabhsú agus a chleachtadh go ríomhchuidithe. Bhunaigh foghlaimeoir A 

buíon de chainteoirí Gaeilge ar an líonra sóisialta Facebook. Is í foghlaimeoir A a 

dhéanann comhordú ar an leathanach go rialta agus anuas ar theagmháil as Gaeilge a 

dhéanamh lena chéile, déanann baill an ghrúpa píosa ceoil agus píosa cultúrtha eile a 

bhaineann leis na healaíona cruthaitheacha a roinnt ar a chéile. Faoin am seo [26-05-14] 

tá 325 ball ag an ngrúpa. Is é ráiteas misin an leathanaigh ná:  

“Bunaíodh an grúpa seo chun cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge le daoine eile atá 

díograsach maidir leis an nGaeilge. Freisin chun cleachtas a dhéanamh as Gaeilge. Is féidir fógraí 

agus cúrsaí Gaelach a phostáil anseo agus i ndáiríre aon rud atá ceangailte leis an nGaeilge.” 

 

Déanann baill an ghrúpa nuacht a roinnt ar a chéile agus déantar postaeir, fógraí agus 

naisc a phóstáil ar an leathanach chomh maith. Cuirtear ábhar spéise ar fáil maidir le 

foghlaim teangacha chomh maith le hábhair spreagúla agus thacaíochta foghlama i leith 

na Gaeilge atá nuálach agus ábhartha. Bíonn idir plé dáiríre agus spraoiúil le sonrú ar an 

leathanach. Déantar ábhair chonspóideacha i leith na Gaeilge a phlé ina dtugtar spreagadh 

do bhaill páirt a ghlacadh i gcúrsaí polaitíochta i leith na teanga. Roinntear ábhair acadúla 

ar nós ailt idirlín ar an dáteangachas agus cúrsaí aoise agus áiseanna eile i leith fhoghlaim 

teangacha. Déantar míreanna físe ó YouTube atá bunaithe ar an nGaeilge a chur ar fáil 

chomh maith le hábhair fhaiseanta sochtheangeolaíochta atá dírithe ar an aos óg ach go 

háirithe, ar nós giorrúchán na Gaeilge agus téacsanna á gcur tré mhéan na Gaeilge.  

Tá caighdéan na Gaeilge ar an leathanach Facebook le moladh ina mbíonn meascán de 

dhaoine idir fhoghlaimeoirí agus dhaoine atá ag plé leis an nGaeilge go gairmiúil 

rannpháirteach ann. Tugtar faoi deara ar an leathanach agus i gcuntas foghlaimeoir A go 

dtugann baill an ghrúpa an-chúram do chúrsaí gramadaí agus iad ag póstáil ábhar ar an 

leathanach. Toisc gur fóram poiblí atá ann ina mbeidh daoine eile ag féachaint ar a gcuid 

aschur teanga, tá an chuma go láidir ar an leathanach go mbíonn na scríbhneoirí 

airdeallach faoin méid a chuireann siad ar fáil. Déanann foghlaimeoir A plé ar an airdeall 

seo i dtaobh chúrsaí cruinnis ar an bhfóram sóisalta mar seo a leanas: 

“Nuair a bhí mé ag scríobh ar Facebook…bhí sé mar chabhair iontach dom mar bhí mé ag 

smaoineamh as Gaeilge…bhí focal agam agus ní raibh mé chun an focal a scríobh go dtí go raibh 

mé cinnte, so chuaigh mé ar focal.ie chun an fhoirm cheart a fháil amach agus nuair a rinne mé é 

sin, bhí sé istigh i mo cheann.” 

Léiríonn foghlaimeoir A an-chúram mar gheall ar an taispeántas teanga poiblí a dhéanann 

sí ar an líonra sóisialta. Bíonn sé de bhuntáiste ag foghlaimeoirí anseo go mbíonn an deis 
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acu a gcuid soláthar teanga a phrofadh anseo i gcomparáid le haschur láithreach i gcás 

comhrá mar shampla. 

Fuair foghlaimeoir A go leor spreagaidh ó bhaill éagsúla an ghrúpa; foghlaimeoirí agus 

oideachasóirí ó ollscoileanna eile, baill ó eagraíochtaí eile ar nós Conradh na Gaeilge agus 

Gaelchultúir. Bhí sí oscailte leo gur foghlaimeoir na Gaeilge í agus chuir sí fáilte roimh 

cheartúcháin uathu: 

“Chuir mé ceist ar dhaoine eile uaireanta an bhfuil sé ceart go leor nó an féidir é sin a rá níos 

fearr…Bhí cruinneas ag teastáil uaim ach má scríobh mé rud éigin mícheart agus thaispéan duine 

eile dom go raibh sé mícheart, thaitin sé liom mar bhí mé ceart ansin.” 

Ghlac foghlaimeoir A lena cairde ar Facebook mar mhúinteoirí neamhoifigiúla agus is 

cuimhin léi fear amháin ach go háirithe a raibh an-tionchar aige uirthi: 

“Bhí duine amháin go háirithe, fuair sé bás, teagascóir i mBaile Átha Cliath a bhí ann agus bhí 

Gaeilge álainn aige agus bhí sé ag spreagadh gach duine…tharla sé go raibh sé ina shagart agus 

teagascóir a bhí ann, fear spreagúil a bhí ann. Uaireanta bhí sé ag scríobh ‘ó tá an Ghaeilge chomh 

cruinn sin agat tá eagla orm aon rud a scríobh’ you know chun spreagadh a thabhairt dom.” 

Thug an teagmháil ar an líonra sóisialta muinín d’fhoghlaimeoir A agus thosaigh sí ag cur 

fáilte roimh fhíordheiseanna labhartha i suímh eile. Is é an cleas a bhí aici nuair a shíl sí 

Gaeilge a bheith ag an duine ar bhuail sí leo ná beannacht a rá as Gaeilge le cuireadh a 

thabhairt don duine sin labhairt ar ais léi. I bhfocail eile, cruthaíonn sí fíordheiseanna 

labhartha dí féin sa phobal agus deiseanna úsáid a bhaint as an teanga sa státseirbhís, cuir 

i gcás, de réir mar is léir i sliocht an fhoghlaimeora seo thíos: 

“Ghlac mé dearcadh dearfach ansin agus shocraigh mé ar mo chuid scileanna labhartha a fheabhsú 

agus réalaigh mé go gcaithfidh mé a thuilleadh cleachtadh a dhéanamh taobh amuigh den rang. Bhí 

dúshlán agam mar ní raibh aithne agam ar aon Ghaeilgeoir i m’áitse nó sin mar a cheap mé. 

Deirtear “Aithníonn ciaróg ciaróg eile” ach ní mar sin atá sé maidir leis an nGaeilgeoir. Níl aon 

tréith speisialta ar aghaidh an Ghaeilgeora. Bheartaigh mé ansin triail a bhaint amach as mo chuid 

scileanna agus úsáid a bhaint as na seirbhísí stáit trí mheán na Gaeilge. Rinne mé mo phas a 

atheisiúint agus rinne mé é as Gaeilge ag staisiúin na nGardaí. Déirigh go maith liom. Freisin bhí a 

fhios agam go raibh an poitigéir i X as an Daingean. Thosaigh mé ag caint léi as Gaeilge sa siopa 

agus ceart go leor bhí an Ghaeilge aici. Bhí mé ar mhuin na muice ansin mar bhí Gaeilgeoir eile ar 

aithne agam i mo cheantar féin. Go luath ina dhiaidh sin bhuail mé le cailín eile a bhí ag freastal ar 

an gcúrsa chéanna domsa in Ollscoil X. Tá siopa ag a hathair i X agus uaireanta bíonn sí ag obair 

ann. Bíonn cómhra iontach againn ó am go ham agus glacann mé leis an deis sin a thapú aon uair a 

bhíonn mé ábalta.” 

Is léir ón gcuntas thuas a tháinig ó fhoghlaimeoir A gur chaith sí iarracht le deiseanna 

úsáid na Gaeilge a chruthú agus a thapú di féin ina ceantar dúchais. Feictear go soiléir sa 

chuntas chomh maith áfach an dícheall a bhíonn de dhíth chuige sin i gcás miontheanga 

na Gaeilge toisc deiseanna labhartha na teanga a bheith níos teoranta ná mórtheanga a 
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fhoghlaim. Is minic mar sin, go mbíonn ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge deiseanna a chruthú 

dóibh féin toisc nach bhfuil siad ar fail go flúirseach dóibh.  

Déanann foghlaimeoir A tagairt do thréimhsí a chaith sí sa Ghaeltacht agus don taithí 

dhearfach a bhí aici ar an teanga ann. Ba é seo an chéad uair d’fhoghlaimeoir A gur chaith 

sí an lá ar fad ag labhairt na sprioctheanga i suímh éagsúla agus thug sé seo an-spreagadh 

di, cé go raibh sé dúshlánach di ag an tús mar go raibh a cuid líofachta teoranta. Is sa 

Ghaeltacht chomh maith a d’aimsigh foghlaimeoir A an greann sa Ghaeilge nuair a rinne 

sí fíorgháire den chéad uair i gcomhrá sa sprioctheanga.    

Bhain foghlaimeoir A céad onóracha amach sa chúrsa Dioplóma. Tar éis an Dioplóma a 

bhaint amach, chuir sí isteach ar chúrsa i múineadh na Gaeilge agus bhain sí amach an 

cúrsa sin go sásúil sa bhliain 2012. Tá sí anois ag feidhmiú mar mhúinteoir Gaeilge do 

dhaoine fásta ina ceantar dúchais féin.  Theastaigh uaithi na deiseanna céanna a chur ar 

fáil do dhaoine fásta eile is a fuair sí féin. D’aithin sí go raibh gá agus éileamh do 

ranganna Gaeilge ina ceantar féin ach go háirithe i measc tuismitheoirí ar theastaigh uatha 

cabhrú lena gcuid páistí sa bhaile. Cé gur fhreastail sí féin ar chúrsa ollscoile agus gur 

éirigh go maith léi sa timpeallacht mhuinteartha a cuireadh ar fáil di, d’aithin sí nach 

mbíonn an mhuinín nó acmhainn ag an-chuid daoine fásta freastal ar chúrsaí ollscoile 

agus mar sin go mbeadh ranganna an phobail tairbheach dóibh.  

Cé go bhfuil an-dul chun cinn déanta ag foghlaimeoir A, aithníonn sí gur próiseas fada é 

an sealbhú teanga agus léiríonn sí gnéithe den ideal-self a bhaineann lena fís foghlama 

nuair a deireann sí gur mhaith léi a bheith níos fearr leis an gcomhrá. Fiú anois agus í ag 

ullmhú ranganna do dhaoine fásta atá á múineadh aici, tá sí fós ag foghlaim agus ag 

déanamh dul siar i gcónaí. Dar le foghlaimeoir A, tá sí fós ag foghlaim agus beidh sí ag 

foghlaim go deo. Mar mhúinteoir anois do dhaoine fásta eile, tá foghlaimeoir A ag 

feidhmiú ina cleachtóir machnamhach. Déanann sí machnamh ina cuid cainte ar na 

deacrachtaí agus na botúin a bhíodh á ndéanamh aici féin san fhoghlaim teanga go raibh 

uirthi a shárú: 

“Bhí na botúin chéanna á dhéanamh agam, píosa simplí mar shampla, leis sin, bhí mé i gcónaí ag 

scríobh le sin, nuair atáim ag féachaint siar anois, deirim cén fáth go raibh mé ag scríobh é (sic) 

sin?” 

Déanann sí machnamh uirthi féin mar fhoghlaimeoir teanga, ar na dúshláin a bhí le sárú 

aici, ar na straitéisí foghlama a bhí éifeachtach di féin agus na rudaí a bhí ag teastáil uaithi 
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mar fhoghlaimeoir na Gaeilge. Fé mar a pléadh thuas, ba é an cruinneas an chloch ba mhó 

ar a páidrín agus a cuid feasachta ina leith, mar sin, chuir sí an-bhéim ina cuid ranganna 

teanga ar mhínithe a thabhairt maidir le cén fáth go raibh rud éigin mícheart. Ní raibh 

tuairim aici féin mar gheall ar rialacha gramadaí nó fiú téarmaíocht gramadaí nuair a bhí 

sí ar scoil. Ba ar an ollscoil a fuair sí smacht ar chúrsaí cruinnis agus theastaigh uaithi na 

bealaí éifeachtacha ina éirigh léi an ghramadach a shealbhú a chur i bhfeidhm ina cuid 

ranganna féin agus í ag feidhmiú mar mhúinteoir: 

“Aréir, bhíomar ag foghlaim an cúlra agus na háit chónaithe agus ‘tá mé i mo chónaí i gContae 

Chiarraí’. Now, gan an i gContae a fhágáil mar sin thug mé an liosta de na réamhfhocail, as agus i 

dóibh agus tógann i úrú, gan lean ar aghaidh agus ní raibh a fhios acu cén fáth…na haidiachtaí 

sealbhacha chomh maith, mo agus do, now ní raibh ach mo agus do againn aréir chun tús a chur 

leis, you know tógann mo ‘h’ agus bhí mo, do, a (his) agus a (hers) againn agus thug mé bileog 

dóibh mar thagairt agus dúirt mé leo ná bí buartha faoi iad a fhoghlaim ach bhí sé mar thagairt 

dóibh, you know beidh sé níos éasca dóibh píosa a scríobh….níl aon buntáiste a bheith ag foghlaim 

de ghlanmheabhair, ceapaim. Mar tá sé i bhfad níos fearr é a thuiscint agus is féidir leat you know 

do chuid smaointe féin a chur le chéile.” 

Is é sin an nós a bhíonn an foghlaimeoir A í féin agus í i mbun staidéar ar an nGaeilge; 

úsáideann sí an-chuid acmhainní tagartha chun pointí gramadaí a chinntiú, cur i gcás, 

potafocal.com, focal.ie agus WinGhléacht. Úsáideann sí na hacmhainní seo agus leabhair 

ghramadaí chun míthuiscint a shoiléiriú, mar shampla, nuair nár thuig sí an téarmaíocht 

forainmneacha réamhfhoclacha rinne sí píosa beag taighde air seo roimh an gcúrsa a 

mhúineadh. Thuig sí cad is réamhfhocail ann ach d’fhiosraigh sí cad is forainm ann chun 

teacht ar thuiscint tar éis an téarmaíocht a bhriseadh síos. Chuir an tuiscint uirthi féin mar 

fhoghlaimeoir go mór le straitéisí múinteoireachta foghlaimeoir A. Thuig sí go mbíonn 

foghlaimeoirí cúthaileach ach go háirithe sna céad ranganna agus go mbíonn leisce cainte 

orthu. Mar sin, chuir sí comharthaí timpeall an ranga chun cabhrú leo déileáil le 

míthuiscint, mar shampla, ‘ní thuigim’, ‘cad é an Béarla air sin’ agus ‘An féidir leat é sin 

a rá arís led’ thoil?’.  

Fuair foghlaimeoir A an-tuiscint dhoimhin uirthi féin mar fhoghlaimeoir sna hiarrachtaí 

meiteachognaíocha a rinne sí agus í i mbun foghlama í féin. Choimeád sí dialann 

foghlama ina ndearna sí féinmheasúnú ar an dul chun cinn a bhí ar siúl aici agus 

machnamh uirthi féin mar fhoghlaimeoir teanga. Chuir an dialann seo go mór le feasacht 

an fhoghlaimeora mar gheall ar na bealaí éifeachtacha agus mí-éifeachtacha foghlama a 

bhí in úsáid aici, ar na straitéisí foghlama a bhí curtha i bhfeidhm aici thar na ceithre scil 

teanga agus na focail nua agus míreanna gramadaí a bhí á bhfoghlaim aici: 
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“Caithfidh tú smaoineamh ort féin, an bhfuil tú ag déanamh dul chun cinn nó an bhfuil deacracht 

agat in áit éigin. Taitníonn an scríbhneoireacht go mór liom, is féidir liom a bheith ag scríobh liom 

féin agus ag smaoineamh agus is cuma cad a tharlaíonn i mo thimpeall agus an léamh ní raibh 

fadhb ar bith agam leis an léamh agus arís chabhraigh an léamh nó a bheith ag léamh leabhar, is 

cuma ní raibh a fhios agam ar na focail go léir agus an príomhscéal den leabhar a bhaint amach. 

Cúpla leabhar, bhí siad an-mhaith ar fad mar bhí foclóir ar chúl an leabhair, Dúnmharú sa Dairt, 

ah b’shin an chéad leabhar a léigh mé….bhí sin an-mhaith mar ní féidir leat féachaint ar an foclóir 

an t-am ar fad. Ní bheadh leathanach léite agat ag deireadh na hoíche!” 

Mar chlabhsúr ar a cuid cainte san agallamh, léirigh foghlaimeoir A feasacht agus tuiscint 

i leith fhoghlaim agus mhúineadh teanga sa mhéid seo a leanas a dúirt sí: 

“Tá an feasacht agam go bhfuil modhanna fhoghlaim difriúil ag gach duine agus is cuma cén modh 

atá agatsa ach go mbíonn foghlaim ag tarlú, an rud is tábhachtaí ná na foghlaimeoirí. Tá siad ag 

freastal ar chúrsa chun Gaeilge a fhoghlaim agus sin an rud gur cheart go dtarlóidh.”    

Léirigh foghlaimeoir A an-chuid feasachta maidir leis an tuiscint atá aici uirthi féin mar 

fhoghlaimeoir teanga ina dialann foghlama. Faoi mar atá soiléir sa sliocht seo a leanas a 

tháinig ó pheann an fhoghlaimeora, tuigeann sí go bhfuil cur chuige éifeachtach curtha i 

bhfeidhm aici i gcás sealbhú na teanga  Is léir di chomh maith go mbíonn tréithe éagsúla 

de dhíth ar an bhfoghlaimeoir chun go n-éireoidh leis an gcur chuige sin: 

Maidir le foghlaimeoirí, deirtear go mbíonn luí acu leis na teangacha nó leis na matamaitic ach 

ceapaim gur eisceacht mise don riail sin. Mar fhoghlaimeoir bhí mé claonta cinnte leis an 

matamaitic ach bhí mé tugtha gan dabht ar fhoghlaim na Gaeilge. Níor thaitin an Béarla go mór 

liom agus nach mór an trua é nár éirigh liom an Ghaeilge a chothú le linn na blianta. Deirtear “Is 

deacair cleas nua a mhúineadh do sheanmhadra” ach is fearr liom an leagan seo “faigheann 

seancheann féin chiall”. Ó bheith ar ais arís ag foghlaim na Gaeilge ón bhliain seo chaite ceapaim 

go bhfuil an t-oideas ceart agam anois mar fhoghlaimeoir Gaeilge. Ar an gcéad dul síos tá grá 

doimhin agam di agus sin tús maith dar liom. Is é an láidreacht is fearr atá agam mar fhoghlaimeoir 

ceapaim ná go bhfuil mé díograiseach agus greamúsach agus déanfaidh mé mo dhícheall chun mo 

chuid Gaeilge a fheabhsú cinnte.  Ach ní tharlaíonn é sin go héasca dom agus oibríonn mé go dian 

chun caighdeán ard a fháil amach.  

  

 

7.4.2 Cás-Staidéar B 

Foghlaimeoir B: 

Inscne: Fireann 

Aois: 21-40 

Cúlra oideachais: Scoil Bhéarla Tuaithe 

Bhain foghlaimeoir B grád D1 amach ag an ngnáthleibhéal san Ardteist ach taithí 

dhiúltach foghlama a bhí ann. Dar leis féin, ní raibh focal Gaeilge aige tar éis na 
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meánscoile.  

“Ní thuigim conas gur féidir liom pas a fháil san Ardteistiméireacht, chun an fhírinne a rá. Ní 

cuimhin liom an scrúdú nó aon rud, ní chuimhin liom, an chuid is mó de daoine is cuimhin leo an 

béaltriail, ní chuimhin liom é ar chor ar bith, chuaigh sé tharam ach mar a dúirt mé ní raibh focal 

Gaeilge agam ach is féidir leat pas a fháil má tá aiste scríofa cheana féin roimh an scrúdú agus is 

féidir leat a bheith cinnte faoin aiste sin roimh an scrúdú, do na ceisteanna, bhí na ceisteanna 

bunúsach ar fad ar fad agus nuair a bhí mé óg, ah scríobh mé amach, chonaic mé an cheist agus 

chonaic mé an alt agus nuair a chonaic mé an focal céanna san alt is a bhí sa cheist scríobh mé an 

abairt sin sa fhreagra agus níor thuig mé, ní raibh aon Ghaeilge agam agus níor thuig mé cén bhrí a 

bhí leis an alt ach fuair mé pas.” 

Aithníonn foghlaimeoir B na straitéisí mí-éifeachtacha déanta scrúdaithe a bhí in úsáid 

aige ar scoil sa mhír thuas agus faigheann sé locht orthu. Cé go raibh siad straitéiseach le 

pas a bhaint amach, níor chuir siad ar chor ar bith le sealbhú na teanga.  

Ní raibh suim sa Ghaeilge ná grá don chultúir ag foghlaimeoir B ag an am sin. Ní raibh 

suim ná grá ag a múinteoir meánscoile ach oiread dar leis féin, cé nach raibh sé ag cur aon 

mhilléan ar an múinteoir ach léirigh sé feasacht mar gheall ar easpa grá an mhúinteora dá 

ghairm ina chuid cainte, nuair a dhéanann sé a thuilleadh forbartha ar an taithí dhiúltach 

foghlama a fuair sé ar scoil: 

“Ní slí bheatha a bhí aici ag an am sin, is post, ba phost * a bhí aici, bhí sé difriúil, is maith liom slí 

bheatha ná post, is maith liom an focal sin, ach caithfidh tú nuair a bhíonn tú ag múineadh, tá sé 

tábhachtach go bhfuil grá agat leis an múinteoireacht agus ní raibh grá ag an múinteoir sin agus bhí 

sé éasca a rá mar bhí ranganna aici agus bhí daoine ann agus ní raibh suim dá laghad ag aon duine 

sa rang agus mar sin chaitheamar an rang ag aistriú gach rud, an leabhar Gaeilge a bhí agam ag an 

am sin bhí gach rud i mBéarla, agus na focail Ghaeilge agus os cionn iad (sic) bhí gach rud scríofa 

i mBéarla…chaith mé daichead nóiméad gach lá ag scríobh as Béarla sa rang Gaeilge! Mar sin is 

dócha ní raibh aon mheas agam ar an Ghaeilge, b’fhéidir mar gheall air sin ach ní raibh meon ceart 

ag éinne ag an am sin. Chuala mé daoine ag rá nach bhfuil Gaeilge ábhartha sa saol 

comhaimseartha ag an am sin, má bhí Fraincis agat is féidir leat post a fháil agus nuair a bhí mé óg, 

bhí an ah an eacnamaíocht nó an geilleagar cosúil lena bhfuil sé anois, gach duine ag dul thar lear 

agus mar sin ní raibh Gaeilge ábhartha.” 

*Is pointe an-tábhachtach agus spéisiúil é go ndéanann foghlaimeoir B féincheartú air féin 

thuas. Léiríonn sé seo go mbíonn sé airdeallach ar a chuid cainte agus pointí cruinnis ann.  

Cé go bhfuil Gaeilge líofa ag a athair agus meas aige ar an nGaeilge, níor labhair sé focal 

Gaeilge le foghlaimeoir B riamh, ní thuigeann foghlaimeoir B cén fáth. Nuair a thosaigh 

sé ag foghlaim Gaeilge rinne sé iarracht labhairt lena athair as Gaeilge ach mhothaigh sé 

gur bhraith sé ‘mícheart’.  

Tar éis na scoile, mhúscail suim i gcúrsaí staire, suim sa Ghaeilge ann agus rinne 

foghlaimeoir B nasc idir cultúr na hÉireann agus an teanga náisiúnta; “Brathim 
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Éireannach nuair a labhraim Gaeilge, cultúrtha, cosúil le Michael D. b’fhéidir!” Léirigh sé 

feasacht idirchultúrtha maidir le foghlaim teangacha iasachta go mbíonn toise de stair na 

tíre i bhfoghlaim aon teanga iasachta eile agus cad ina thaobh nár cheart go mbeadh 

amhlaidh le foghlaim na Gaeilge.  

Nuair a d’fhág sé an scoil, bhí sé ag obair mar mheicneoir agus le linn an ama seo, ba 

chainteoir dúchais é an bainisteoir a bhíodh aige. Fuair foghlaimeoir B spreagadh ón 

duine seo mar “sé an chéad duine ar bhuail mé leis riamh a raibh an Ghaeilge fíor ina 

saol”. Thug foghlaimeoir B faoi deara go raibh an bainisteoir aige ‘in ann a bheith ag 

labhairt gan a bheith ag smaoineamh, ní raibh sé ag smaoineamh as Béarla, bhí sé ag 

smaoineamh as Gaeilge’. Thug an duine seo an-chabhair agus spreagadh d’fhoghlaimeoir 

B. Bhíodh comhráite acu bunaithe ar a gcuid spéiseanna féin, cuir i gcás cúrsaí 

iománaíochta. Tháinig an tuiscint chuige ag an am seo gur teanga í an Ghaeilge agus ní 

ábhar scoile amháin a bhí inti, dar leis féin. Nuair a thángthas ar an tuiscint seo, athraíodh 

meon foghlaimeoir B i leith na Gaeilge agus bhí an-tionchar ag an athrú seo ar a thuras 

foghlama a thit amach ina dhiaidh sin.  

Thart ar 2006, thosaigh foghlaimeoir B ag léamh leabhair Ghaeilge agus cheannaigh sé 

leabhar féinteagaisc le hÉamonn Ó Dónaill Teach Yourself Irish, chaith sé dhá uair nó trí 

huaire in aghaidh na seachtaine ag léamh nó ag éisteacht le téipeanna ach ní raibh sé ag 

foghlaim aon rud dar leis féin:  

“Bheinn ag léamh agus níor léigh mé mórán go dtí an tseachtain tar éis sin agus caithfidh tú a 

bheith ag déanamh rud éigin gach oíche, gach lá.” 

I 2007, rinne sé “fíor-iarracht” an Ghaeilge a fhoghlaim agus chaith sé am gach oíche i 

mbun léitheoireachta. Bhí roinnt Gaeilge aige ag an bpointe seo, ach ag “leibhéal 

bunúsach”, a deir sé. I mí Eanair 2008, bheartaigh sé rang Gaeilge a dhéanamh sa chathair 

X, d’fhreastail sé ar naoi rang as a deich sa tsraith. Tá cuimhní aige ar na mothúcháin 

dhiúltacha a bhraith sé an chéad oíche sa rang agus ar na nósanna a shealbhaigh sé ó shin i 

leith chun dul i ngleic le neirbhís agus buairt cainte. Is é an nós sin ná go bhfanann sé go 

dtí go dtosaíonn duine eile leis an gcomhrá mar nach bhfuil sé muiníneach a dhóthain tús 

a chur leis é féin, drochnós atá anseo dar leis féin. Bhí múinteoir iontach aige sa rang ina 

raibh ‘Gaeilge bhríomhar’ aige, a spreag chun cainte é. Bhain sé sult as na ranganna sin 

mar ní raibh siad ró-dháiríre ach bhí siad éifeachtach. Chaith an múinteoir an-iarracht le 

foghlaimeoir B a spreagadh chun cainte mar nach raibh ar siúl aige sa rang ach scríobh, 
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ach ní dúirt sé focal mar go raibh drogall agus bac cainte air dar leis. Braitheann sé anois 

gur mhór an trua a bhí ann nár labhair sé mar b’fhéidir gur cheap an múinteoir gur theip 

air maidir leis, ach, i ndáiríre, spreag sé agus na daoine eile sa rang go mór é. Admhaíonn 

sé go mbíonn sé fós neirbhíseach ag labhairt sa sprioctheanga áfach.  

Tar éis sin, fuair sé ríomhaire sa bhaile agus rinne sé cuardach ar an idirlíon agus tháinig 

sé ar chúrsaí Gaeilge san ollscoil áitiúil. Chuir sé isteach ar ranganna leibhéal A2 de 

Theastas Eorpach na Gaeilge agus rinne sé scrúdú A2. Céim ollmhór a bhí i gceist anseo 

d’fhoghlaimeoir B mar a mhíníonn sé anseo thíos: 

“Braitheann tú dáiríre mar mhic léinn nuair atá tú ag déanamh aon rud san ollscoil, rang oíche ach 

braitheann tú go bhfuil tú ag an bealach ag an slí cheart nó rud mar sin agus i mo chás fhéin tá sé 

tábhachtach go bhfuil cuspóir agam agus tá sé tábhachtach go bhfuil, ag deireadh an chúrsa, 

caithfidh tú a bheith in ann rudaí bunúsach a dhéanamh chun pas a fháil. Tá sé ábhartha maidir le 

teanga bheo, níl sé ró-acadúil mar caithfidh tú a bheith ag labhairt faoi do shaol féin agus ah an, 

caighdéan na múinteoireachta, tá sé an-ard anseo, i mo thaithí féin. X an chéad múinteoir a bhí 

agam, bhí sí iontach mar mhúinteoir chomh maith mar thaitin an ranganna sin go mór liom, bhí sí 

greannmhar agus bhí sí ag labhairt faoi rudaí sean-nós agus rudaí taobh amuigh den rang agus den 

siollabas agus an Oireachtas agus rudaí mar sin, go bhfuil domhan iomlán taobh amuigh maidir le 

Gaeilge a ní bhíonn ort a bheith ag foghlaim, ní bhíonn ort a bheith ag léamh an t-am ar fad, is 

féidir leat páirt a ghlacadh i rudaí mar sin.” 

Is léir óna chuid cainte thuas, go bhfuair foghlaimeoir B spreagadh comhtháite ón gcúrsa 

ollscoile agus ón teagascóir a bhí aige ar an gcúrsa a d’oscail domhan eile ar fad dó 

maidir leis an nGaeilge bheo. Tá sé tábhachtach d’fhoghlaimeoir B go mbíonn deiseanna 

fíorchumarsáide aige agus cuspóirí chuige sin aige ina shaol. Shroich sé buaicphointe 

foghlama lá an scrúdaithe A2 toisc nár labhair sé oiread is focal Béarla ar feadh an lae 

agus baineadh geit as nuair a bhí sé ar a chumas aige gnáthchumarsáid a dhéanamh as 

Gaeilge ar an lá. Cuimhníonn sé ar eachtra ar an lá a fheidhmíonn mar chomhartha 

forbartha dó ina shaol foghlama: 

“An fear a bhí ag obair an lá sin, ag am lóin bhí sé ag lorg bean áirithe agus chuir sé ceist orm cá 

bhfuil sí agus thug mé freagra as Gaeilge agus ní raibh sé sin cuid den scrúdú ach am lóin agus tá 

sé sin tábhachtach dom go raibh mé in ann é a dhéanamh.” 

Dúirt foghlaimeoir B gur bhraith sé bródúil as a bheith in ann gnáthchumarsáid laethúil a 

dhéanamh sa sprioctheanga. D’éirigh go maith leis sa scrúdú a chuir lena mhuinín chomh 

maith. Molann foghlaimeoir B an córas scrúduithe ‘Teastas Eorpach na Gaeilge’ mar 

“taispéanann sé duit cá bhfuil tú go díreach maidir leis an teanga, mar bhí mé in ann pas a 

fháil san Ardteist agus ní raibh Gaeilge ar bith agam”.  

I rith an Fhómhair 2009, rinne foghlaimeoir B Meánrang 1 agus chuaigh sé ar aghaidh 
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chun Meánrang 2 a dhéanamh in Earrach 2010. Rinne sé scrúdú B1 Teastas Eorpach na 

Gaeilge i 2010 ach bhí sé deacair go leor air agus ní raibh sé sásta lena taispeántas ar an 

lá. Bhain sé 70% amach i scrúdú B1 ach d’admhaigh sé go raibh sé faoi bhrú le linn an 

scrúdaithe. Rinne sé an-chuid staidéir roimh an scrúdú ach deir sé gur thaitin an dúshlán 

leis, mar nárbh fhiú scrúdú a dhéanamh muna bhfuil an caighdeán cuí á bhaint amach sa 

scrúdú. Ní dhéanann foghlaimeoir B scrúduithe ar mhaithe le scrúduithe a dhéanamh nó 

cáilíocht a bhaint amach. Is ar an gcaighdéan teanga atá a chuid spriocanna dírithe. Toisc 

an mhíshástacht a bhain lena taispéantas ar an lá don scrúdú B1, bheartaigh sé freastal ar 

rang TEG B1 arís an bhliain ina dhiaidh ach ní dhearna sé an scrúdú an uair seo: 

“Níl sé róthábhachtach cén cinéal rang atá ar siúl ach tá sé tábhachtach go bhfuil tú ag déanamh 

rud éigin, go bhfuil tú ag cleachtadh le Gaeilge. Agus sin an fáth a rinne mé B1 agus is féidir leat 

na bileoga oibre a fháil as an idirlíon, oireann sé dom chun ullmhú a dhéanamh roimh rang, is breá 

liom sin. I rith rang B1 bhí a fhios agam roimh an rang céard a bheadh ag siúl i rith an rang an 

tseachtain seo chugainn agus chaith mé an t-am ag ullmhú. Agus ah, chaith mé a lán am lasmuigh 

den rang, caitheann mé a lán am lasmuigh den rang ag foghlaim, caithfidh mé, níl rogha eile agam, 

tá daoine ann a bhíonn in ann gach rud a fhoghlaim sa rang agus ní bhíonn orthu aon rud eile a 

dhéanamh ach bíonn orm a lán ama a chur isteach chun rud simplí a fhoghlaim.” 

Tuigeann foghlaimeoir B go mbíonn dua i gceist le sealbhú teanga agus tá tuiscint réadúil 

aige ar an sealbhú teanga agus bóthar fada na foghlama. Tuigeann sé chomh maith a chuid 

riachtanais féin mar fhoghlaimeoir go mbíonn air an-chuid ama a chaitheamh i mbun 

staidéir. Tuigeann sé go dtaitníonn sé leis a bheith ar an eolas roimh ré faoi ábhair an 

ranga ionas gur féidir leis ullmhú chuige. Nuair a bhíonn sé réamhchleachtaithe agus 

ullmhaithe, laghdaíonn sé sin ar an mbuairt foghlama a bhraitheann foghlaimeoir B le linn 

foghlama. Tuigeann sé an cur chuige is fearr a oireann dó, go mbíonn an-chuid oibre ar 

siúl aige ina aonar agus sa rang Gaeilge agus go mbíonn réamhobair, obair le linn ranga 

agus iarobair ar siúl aige san iarracht sealbhaithe.  

Mar sin, bhí meascán den chur chuige foirmiúil ranga agus den fhéinteagaisc ar siúl ag 

foghlaimeoir B. Mar chuid den chur chuige féinteagaisc, cheannaigh sé leabhair 

ghramadaí as a stuaim féin. Ar dtús cheannaigh sé Irish Grammar le hÉamonn Ó Dónaill, 

léigh sé é agus scríobh sé an-chuid nótaí dó féin. Rinne sé an bheart seo trí mheán an 

Bhéarla mar dar leis, is rud an-teicniúil atá san fhoghlaim teanga agus caithfidh tú é a 

thuiscint i do theanga dhúchais ar dtús. Nuair a bhí sé sásta leis an iarracht sin cheannaigh 

sé leabhar gramadaí eile as Gaeilge an uair seo, Gramadach gan Stró le hÉamonn Ó 

Dónaill agus léigh sé an dá leabhar le chéile. An sprioc a bhí aige ná tuiscint a fháil ar 

chúrsaí gramadaí agus a bheith in ann mínithe a sholáthar, mar shampla, cén fáth go 
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bhfuil séimhiú nó urú ann. Léirigh foghlaimeoir B feasacht maidir le foghlaim na 

gramadaí, mar go mbíonn sé fós ag déanamh botún sa chaint cé go bhfuil tuiscint aige ar 

an ngramadach go teoiriciúil. Cé gur éirigh go maith le foghlaimeoir B leis an bhfoghlaim 

fhéinriartha, theastaigh uaidh freastal ar ranganna Gaeilge ionas go bhféadfadh sé 

ceisteanna a chur ar an múinteoir agus mínithe a lorg uirthi.  

Iarracht eile a chaitheann foghlaimeoir B leis an nGaeilge go neamhspleách ar an rang ná 

leis an léitheoireacht. Léann sé nuachtáin agus leabhair; is fearr leis an nuachtán Foinse 

mar níl sé róchasta. Ag an am ina raibh an t-agallamh ar siúl le foghlaimeoir B, bhí an 

leabhar ‘Sobalsaol’ á léamh aige: 

“Tá Gaeilge gnáthlá (ann), níl na daoine ag caint faoi rudaí casta ach faoi mothúcháin agus rudaí 

mar sin ach ah rudaí abhártha…agus nuair atá mé ag léamh aon rud rinne mé staidéar ar struchtúr 

agus ah ar an ngramadach, tá sé sin tábhachtach mar chuir mé líne faoi rudaí suimiúil b’fhéidir…. 

Foclóir agus frásaí go mbeidh tú in ann é a úsáid i do chomhrá féin agus focail nua agus téim ar an 

idirlíon, focal.ie agus rudaí mar sin chun é a aistriú agus tá foclóir Uí Dhónaill agam chomh 

maith.” 

 

Is spéis le foghlaimeoir B rudaí gur féidir leis úsáid a bhaint astu ina “taispeántas teanga”. 

Baineann sé úsáid as acmhainní éagsúla le cur leis an taispéantas sin, anuas ar na 

hacmhainní a luann sé thuas, baineann sé úsáid as TG4 beo agus na podchraoltaí ar Raidió 

na Gaeltachta. Tugann sé caighdéan na gcainteoirí ar RnaG faoi deara agus is maith leis 

éisteacht le            haoi-chainteoirí T2 ach go háirithe mar go mbíonn sé níos éasca an 

comhrá a leanúint. Is díol spéise ann féin go n-aithníonn sé na réimsí agus caighdeáin 

teanga seo sa chaint. Déanann sé tagairt chomh maith don fhéidearthacht a bheith ag 

smaoineamh sa sprioctheanga i ndiaidh úsáid a bhaint as acmhainní éagsúla teanga ar 

feadh tréimhsí ama.  

Sa mhír thuas, pléann foghlaimeoir B an gníomh le gramadach a bhíonn aige le linn 

léitheoireachta. Tá an tabhairt faoi deara an-láidir aige sa léitheoireacht sa chaoi is go 

dtugann sé pátrúin áirithe faoi deara sa teanga agus go dtugann sé suntas dóibh, mar atá 

léirithe sa sampla seo thíos: 

“You see ‘sular’, as seo amach le cúnamh Dé nuair a bheidh mé ag scríobh, sular má tá sula agus 

sular, cuireann sé sin trí na chéile mé ó am go ham, an bhfuil, an úsáideann mé sular nó sula anois, 

an bhfuil urú ann? an bhfuil séimhiú ann? as seo amach sular, aimsir chaite, sin an méid.” 

Bíonn foghlaimeoir B ag ceistiú míreanna gramadaí sa téacs léitheoireachta leis an aidhm 

go bhfaighfidh sé smacht ar an mír sin agus go gcuirfear le sealbhú na gramadaí. Is 
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míreanna gramadaí in úsáid teangeolaíoch agus i gcomhthéacs téacs scríofa iad i 

gcomparáid le míreanna gramadaí iontu féin sna leabhair ghramadaí. Toisc go bhfuil cur 

chuige córasach teicniúil ag foghlaimeoir B i leith na teanga, bíonn sé á cheistiú féin go 

minic agus is é an ghramadach an díol is tábhachtaí dó san fhoghlaim teanga ionas gur 

féidir leis a thuiscint cén fáth go bhfuil rudaí áirithe sa teanga mar atá agus go ndeir 

múinteoirí agus cainteoirí eile rudaí ar bhealaí áirithe. Déanann sé a thuilleadh forbartha 

ar an tabhairt faoi deara agus feasacht láidir aige i leith na Gaeilge ina chuid cainte: 

“Cúl an dorais, cén cinéal tuiseal atá ann? Cén fáth go bhfuil ‘i’ ann? Nuair a bhí mé óg ní raibh 

mé in ann é a thuiscint ar chor ar bith ach nuair a fhéachann tú focal suas san fhoclóir tá doras, sin 

é, cá bhfuil dorais? Bíonn daoine ag lorg dh, agus níl aon focal dh ann ach sin an fáth, tá a lán i 

gceist, i mo thuairim tá a lán i gceist le Gaeilge maidir le gramadach nach bhfuil i mBéarla ach 

déarfainn é sin mar tá Béarla mar theanga dúchais agam.” 

Gnáthrudaí iad seo a chuireann mearbhall ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge go minic ach is 

éard atá spéisiúil faoin gcaoi ina bpléann foghlaimeoir B leo ná go gceistíonn sé an teanga 

agus gur spéis leis a fháil amach cén fáth go dtarlaíonn an caolú sin san fhocal ‘doras’ sa 

tuiseal ginideach uatha. Aithníonn sé an deacracht a bhaineann le gramadach na Gaeilge 

ach ní chuireann sé bac lena chuid foghlama faoi mar a tharlaíonn i gcás fhoghlaimeoirí 

na Gaeilge go minic mar gheall ar chastacht na gramadaí. A mhalairt atá fíor i gcás 

fhoghlaimeoir B a chuireann le fiosracht i leith na teanga agus an fonn atá aige freagraí a 

bhaint amach dó féin. Anuas ar mhíreanna agus phátrúin ghramadaí a thabhairt faoi deara, 

is spéis le foghlaimeoir B nathanna deasa cainte a thabhairt faoi deara sa léitheoireacht 

agus a úsáid i gcomhrá. Is é an straitéis foghlama atá curtha i bhfeidhm aige ná focal a 

thaitníonn leis a thabhairt faoi deara agus féachaint ar na habairtí samplacha a ghabhann 

leis an bhfocal sin san fhoclóir. Cuireann an straitéis seo le saibhreas teanga dar le 

foghlaimeoir B. Déanann sé forbairt ar na staitéistí foghlama a bhíonn aige maidir le 

foghlaim focal nua sa chuntas seo thíos: 

“Scríobhaim focail nua sa leabhar, sa chóipleabhar agus cuirim i gcatagóirí éagsúla maidir le 

polaitíocht, stair, bia rudaí mar sin, nuair a faigheann tú focail nua neamhghnáth nó rud éigin mar 

sin, scríobhaim é síos agus nuair a bhíonn mé ag scríobh ar aon rud mar gheall ar an cúrsa nó aon 

rud mar sin, déanaim tagartha ar na focail nua sa chóipleabhar. Braitheann sé ar cén suim atá agat, 

b’fhéidir go bhfuil suim agat i gcatagóirí mar shampla spóirt nó i stair, tá suim mhór agamsa i stair 

mar shampla agus polaitíocht, nuair a léim aon rud nua i Foinse mar shampla bíonn sé sin iontach 

ar fad mar is féidir leat é a thuiscint agus a scríobh síos agus beidh tú in ann staidéar a dhéanamh 

air arís cúpla uair sula mbeidh tú in ann é a thuiscint.” 

Is straitéis an-chiallmhar é seo ag foghlaimeoir B go ndíríonn sé ar na téamaí is mó a 

bhfuil spéis aige iontu. Is léir go bhfuil córas ag baint leis an straitéis seo chomh maith sa 

chaoi is go gcuireann sé ord agus eagar ar na focail nua a fhoghlaimíonn sé, feiceann sé 
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feidhm difriúil leo ar fad.  

Cuireann foghlaimeoir B an-fháilte roimh cheartúcháin agus straitéisí conas deileáil le 

ceartúcháin ó mhúinteoirí na Gaeilge. Déanann sé trácht ar straitéis amháin a shealbhaigh 

sé ó mhúinteoir a chuaigh i bhfeidhm go mór air agus is é sin dearmad a dhéanamh ar an 

leagan mícheart d’fhocail agus díriú isteach ar an leagan ceart / ceartaithe amháin. Tá an 

straitéis seo curtha i bhfeidhm aige ina chuid foghlama ó shin i leith.  

Tugann foghlaimeoir B suntas d’fhoghlaimeoirí teanga eile thart timpeall air agus 

foghlaimíonn sé ó chás aonair na bhfoghlaimeoirí sin. Luann sé comhghleacaí leis mar 

shampla, a bhíodh ag obair i Léigiún Coigríochach na Fraince a shealbhaigh an Fhraincis 

go héifeachtach céim ar chéim, cé nach raibh focal Fraincise aige sula ndeachaigh sé ann. 

Tháinig an tuiscint chuig foghlaimeoir B bunaithe ar thaithí an fhoghlaimeora úd, gurb é 

an cur chuige ab éifeachtaí san fhoghlaim teanga ná an an tumadh/ tumoideachas. Chomh 

maith leis sin, thug rath foghlama an duine seo spreagadh d’fhoghlaimeoir B ó thaobh 

fhoghlaim na Gaeilge de.  

Luann foghlaimeoir B bród a bheith in ann an Ghaeilge a labhairt, ach i measc na 

mothúchán eile a mhothaíonn sé, luann sé díomá agus aonaracht na mionteanga. Pléann sé 

nach mbíonn go leor daoine ar fáil le comhrá a dhéanamh leo agus fiú sna cásanna ina 

mbíonn luann sé an neamhchinnteacht a bhraitheann sé faoi chomhrá a dhéanamh le 

cainteoir eile: 

“Nuair a bhí an comhrá críochnaithe agus thosaigh mé ag smaoineamh cén fáth a deir tú é sin agus 

bhí sé sin mícheart, agus braitheann tú amaideach tar éis sin mar braitheann tú amaideach mar tá tú 

tar éis botúin a dhéanamh.”  

Is cuid lárnach den fhéinteagasc é féintástáil a dhéanamh ort féin mar fhoghlaimeoir ach 

cé go n-aithníonn agus go mothaíonn foghlaimeoirí B mothúcháin diúltacha lena leithéad 

de chur chuige, léiríonn sé go bhfuil sé airdeallach faoina chuid cainte agus mar sin 

b’fhéidir go gcuireann na mothúcháin dhiúltacha a mhothaíonn sé leis an sealbhú teanga 

ar bhealach dearfach nó cuidithe. Tá an-tuiscint ag an bhfoghlaimeoir seo ar a chuid 

mothúchán diúltacha, `sé sin go mbíonn faoiseamh aige nuair nach labhrann duine leis sa 

sprioctheanga uaireanta ach bíonn díomá air ina dhiaidh ansin nó go mbraitheann sé 

chomh neirbhíseach i mbun cainte go ndéanann sé go leor botún agus ansin go ndéanann 

sé iaranailís ar sin le croí trom. Feidhmíonn na mothúcháin dhiúltacha aige mar mheán 

díspreagaidh aige i gcásanna áirithe a chuireann bac air páirt a ghlacadh in imeachtaí 
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sóisialta na teanga.  

I 2011, chuir foghlaimeoir B isteach ar chúrsa Teastas sa Ghaeilge san ollscoil áitiúil agus 

fuair sé áit ar an gcúrsa sin. Tá súil aige dul ar aghaidh chun Dioplóma sa Ghaeilge a 

bhaint amach agus is é an sprioc is mó atá aige ná céim sa Ghaeilge a bhaint amach sa 

todhchaí. Ba bhreá leis céim sna teangacha Eorpacha a bhaint amach ina bhféadfadh sé 

staidéar a dhéanamh ar theanga eile chomh maith leis an nGaeilge. Tá am caite ag 

foghlaimeoir B sa Ghaeltacht, rinne sé cúrsa seachtaine i nDún na nGall le hOideas Gael 

agus chaith sé deireadh seachtaine teagaisc i gCorca Dhuibhne mar chuid de dheireadh 

seachtaine riachtanach an Teastais. Ba bhreá leis áfach a bheith muiníneach a dhóthain 

freastal ar imeachtaí sóisialta le Gaeilge amach anseo agus a bheith in ann comhrá a 

dhéanamh cosúil lena chuid teagascóirí a fheidhmíonn mar shlat tomhais dó. Cuireann sé 

roimhe a bheith in ann téacs a léamh gan cúnamh ón bhfoclóir. Feidhmíonn an fhís 

idéalach seo atá aige mar mheán inspreagtha dó ar an turas foghlama aige ach tá 

spriocanna réadúla aige ina leith: 

“Tá spriocanna an-thábhachtach dom mar bím in ann mo dul chun cinn a thomhas agus b’fhéidir 

go mbeidh lá éigin, 5 bliana ó shin níor cheap mé go mbeadh mé in ann comhrá a dhéanamh mar 

seo, tá sé agam, tá a fhios agam, tógann sé blainta le teanga a fhoghlaim.” 

 

7.4.3 Cás-Staidéar C 

Foghlaimeoir C 

Inscne: Baineann  

Aois: 21-40 

Cúlra oideachais: Scoil Bhéarla Tuaithe 

Ní dhearna foghlaimeoir C staidéar ar an nGaeilge fad is a bhí sí ar scoil mar gur rugadh i 

Sasana í agus fuair sí díolúine ó staidéar na Gaeilge nuair a tháinig sí go hÉirinn ag aois 

trí bliana déag d’aois. Ní raibh aon Ghaeilge sa bhaile aici ar chor ar bith. Níor thosaigh sí 

ag foghlaim na Gaeilge go dtí 2005 nuair a bhí sí ag obair mar chúntóir ranga do pháistí a 

raibh riachtanais speisialta acu. Faoin am seo ina saol, bhí beirt pháiste aici agus i ndáiríre 

bhí náire uirthi mar nach raibh aon fhocal Gaeilge aici ar chor ar bith chun cabhrú lena 
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cuid páistí sa bhaile nó na páistí sa seomra ranga. Níor thuig sí oiread is focal dar léi féin. 

Chomh maith leis sin, bhí an Ghaeilge riachtanach don phost agus bhí imní uirthi faoi sin. 

D’fhéadfaí a rá mar sin go bhfuair foghlaimeoir C spreagadh dul le Gaeilge mar gheall ar 

an náire a bhraith sí maidir lena heaspa Gaeilge.  

Bhí foghlaimeoir C cairdiúil le duine amháin de na múinteoirí sa scoil agus thosaigh sí ag 

tabhairt ceachtanna di sa Ghaeilge, uair amháin sa tseachtain. Thosaigh siad ag leibhéal 

ab initio, `sé sin ag an tús glan mar nach raibh aon réamheolas ag foghlaimeoir C ar 

theanga na Gaeilge. Thug an múinteoir daichead abairt di chun tús a chur leis an 

bhfoghlaim. Bhí na habairtí seo bainteach lena saol féin: 

Tá mé i mo chónaí i gContae X – I am living in County X 

Cá bhfuil Y? – Where is Y? 

Thug Seán airgead dom –Seán gave money to me 

Thug Seán airgead dom chun arán a cheannach – Seán gave money to me to buy bread  

(note ‘h’) 

Thug mé airgead do Sheán – I gave money to Seán (note ‘h’) 

 

“Bhí sé níos éasca cuimhneamh ar na habairtí mar go raibh siad bunaithe ar mo chlann féin. Tá 

abairt amháin ann, thug Seán airgead dom chun arán a cheannach, sin ceann amháin atá fós i 

m’aigne.” 

 

Chaith foghlaimeoir C naoi mí ag déanamh staidéir ar an nGaeilge an bhliain sin, ceacht 

amháin go seachtainiúil, ach píosa spraoi a bhí ann di i ndáiríre ag an tús. Tar éis cúpla mí 

i mbun staidéir, bhí ag éirí go maith léi agus luaigh a múinteoir an Teastas Sóisearach léi. 

Is ar an mbonnleibhéal a bhí siad dírithe ag an tús ach nuair a tháinig am na scrúduithe bhí 

an múinteoir an-sásta leis an dul chun cinn a bhí déanta ag foghlaimeoir C agus mar sin 

shocraigh sí ar an ngnáthleibhéal a dhéanamh. Ghnóthaigh sí grád A sa scrúdú sin agus 

bhí sí an-sásta leis sin tar éis naoi mí a chaitheamh leis ar feadh uair nó uair go leith in 

aghaidh na seachtaine.  

Nuair a smaoiníonn sí siar anois ar na rudaí a chabhraigh go mór léi le linn an ama seo, 

cuimhníonn sí gur bhain siad úsáid as cártaí ina mbeadh an focal as Gaeilge ar thaobh 

amháin agus as Béarla ar an taobh eile. D’oir sé seo d’fhoghlaimeoir C mar tuigeann sí 

anois go bhfuil sí i bhfad níos fearr ag féachaint ar fhocail nua seachas a bheith ag 

éisteacht leo. Chomh maith leis sin, rinne siad téipthaifeadadh de na ceachtanna, mar sin, 

bhí sí in ann a bheith ag éisteacht siar leo go rialta. Seo mar a thosaigh sí ag foghlaim 

agus dar léi, bhí an tslí foghlama seo           an-éifeachtach di mar thosaitheoir sa teanga. 
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Léiríonn sí an-chinnteacht agus tuiscint faoi na straitéisí foghlama is fearr a oireann di 

féin a shealbhaigh sí ón gcéad mhúinteoir Gaeilge a bhí aici.   

Tar éis di a céadsprioc a bhaint amach, thóg sí sos ó a bheith ag foghlaim na Gaeilge mar 

go raibh leanbh eile aici. Bhí sí ag obair ag an am céanna agus ní raibh aon dúil aici dul 

níos faide le hoideachas. Tar éis cúpla bliain áfach, thosaigh sí ag smaoineamh ar bheith 

ina múinteoir. An chonstaic ba mhó a bhí roimpi áfach ná nár bhain sí amach an Ardteist 

riamh toisc gur fhág sí an scoil nuair a bhí sí cúig bliana déag d’aois chun dul ag obair. 

Chaith sí naoi mbliana ag obair i monarchan áitiúil tar éis di an scoil a fhágáil agus 

b’fhuath léi gach nóiméad de sin. Scaoileadh chun siúil í ón monarcha nuair a bhí a cuid 

páistí an-óg agus bheartaigh sí fanacht sa bhaile leo go dtí go raibh an duine ab óige acu 

cúig bliana d’aois agus réidh le dul ar scoil.  

Rinne sí an Ardteist sa bhliain 2008 agus bhí Gaeilge ag an Ardleibhéal i measc na n-

ábhar a ndearna sí staidéar orthu. Ba dhúshlán di é ar dtús toisc an bhearna mhór atá idir 

an gnáthleibhéal agus an tArdleibhéal. Fuair sí ceachtanna príobháideacha ón 

bpríomhoide sa mheánscoil áitiúil, an scoil ar fhreastail sí féin uirthi. Lean siad an córas 

céanna arís, `sé sin uair amháin sa tseachtain thar thréimhse naoi mí. Rinne siad na 

ceachtanna go léir tré mheán an Bhéarla mar nach raibh sí ar a compord leis an nGaeilge 

mar mheán teagaisc ag an am, is dócha nach raibh sí muiníneach a dhóthain ach go 

háirithe ó thaobh a cuid tuisceana de, dar léi féin: 

“Bhí sé i bhfad ródheacair ag an am dom mar ní raibh go leor stór focal agam ag an am agus bhí sé 

i bhfad níos éasca agus tapúla dom (tré mheán an Bhéarla).” 

 

Chaith sí an-chuid ama i rith na bliana sin ag scríobh agus ag léamh ach go háirithe, ag 

aistriú focal ó Ghaeilge go Béarla agus á gcoimeád ina leabhráinín. Mar gheall ar na 

hiarrachtaí seo, cheap sí i ndáiríre go mbeadh sí go breá nuair a thiocfadh am na 

scrúduithe, shíl sí go raibh sí in ann an teanga a léamh agus a thuiscint agus mar sin, cén 

fáth nach mbeadh sí in ann a bheith ag éisteacht agus tuiscint a thabhairt léi ach ní mar 

seo a bhí faraor. Bhí sí ag streachailt go mór lena cumas cluastuisceana ach níor thuig sí é 

seo i gceart go dtí go raibh cleachtadh á dhéanamh aici don scrúdú cluastuisceana roimh 

an scrúdú. Ba chúis mhór imní di é nár thuig sí focal ón téip agus bhí sí cinnte go 

dteipfeadh uirthi sa chuid sin den scrúdú. Bhí ionadh uirthi i ndiaidh an scrúdaithe a fháil 

amach go bhfuair sí cuid de na marcanna agus gur éirigh léi. Bhain sí amach grád C1 sa 

Ghaeilge ag an Ardleibhéal san Ardteist, bhí sí ríméadach agus thug sé spreagadh di 
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leanúint ar aghaidh leis an teanga.  

Thuig sí ag an bpointe seo gur mhaith léi filleadh ar an oideachas go lánaimseartha. 

Bheartaigh sí go dtabharfadh sí faoi chúrsa do mhic léinn lánfhásta ag filleadh ar an 

oideachas. Ní raibh an Ghaeilge mar chuid den chúrsa faraor ach thug sé scileanna maithe 

di ó thaobh chúrsaí ríomhaireachta de chomh maith le matamaitic agus staidéar sóisialta. 

Tar éis an chúrsa a dhéanamh, d’fhéach sí le céim san oideachas le Gaeilge a bhaint 

amach agus rinne sí scagadh ar na féidearthachtaí a bhí ann di. Tháinig sí ar chúrsa 

oiriúnach agus rinne sí agallamh chun áit a fháil ar an gcúrsa sin. Mar ullmhúchán don 

agallamh rinne sí diancheachtanna go féinriartha sa bhaile léi féin ag féachaint siar ar a 

cuid nótaí ón Teastas Sóisearach agus ón Ardteist.  

Nuair a thosaigh sí ar an gcúrsa oideachas ar an tríú leibhéal, soiléiríodh di a cuid 

fadhbanna cluastuisceana arís ach bhí sé níos measa an uair seo: 

“Cheap mé go mbeadh mé ceart go leor like, dá mbeadh mé in ann é a léamh bheadh mé ceart go 

leor ag éisteacht ach ní raibh mé ar chor ar bith like agus nuair a thosaigh mé anseo bhí mé ag gol 

an t-am ar fad mar bhí sé i bhfad ródheacair dom, bhí mé neirbhíseach agus bhraith mé cosúil le 

amadáin ós comhair na ranga, na daltaí eile, ós comhair X (an Léachtóir) freisin, bhí sí iontach 

liom ach bhí fadhb ollmhór agam ach go háirithe leis an PowerPoint mar you know bhí an leachtóir 

ag caint i rith na ranganna ach bhí mise ag iarraidh na nótaí a scríobh síos. Bhí mé beagnach réidh 

chun éirí as an cúrsa ag an pointe sin.” 

Bhí go leor fadhbanna ag teacht chun cinn a bhí le sárú ag foghlaimeoir C ar an mbóthar 

foghlama. Cé go raibh an léachtóir aici ina chabhair mhór di, ní raibh sí ag iarraidh go 

dtabharfaí cabhair speisialta di, mar nach mbeadh sé sin cóir ar na mic léinn eile, in 

ainneoin go raibh sí faoi mhíbhuntáiste mar nach raibh Gaeilge aici ón scoil. San iarracht 

dul i ngleic leis an deacracht seo, fuair sí cóip de na léachtaí ó dhaoine eile sa rang. Ba 

mhór an tacú é sin di agus chabhraigh sé go mór léi, dar léi féin. Cé go raibh sí ag socrú 

isteach tar éis cúpla mí, mhothaigh sí fós go raibh sé thar a bheith deacair. Tháinig 

feabhas uirthi de réir a chéile ach braitheann sí go bhfuil sí fós saghas mall i gcomparáid 

leis na mic léinn eile ach go bhfuil sí ag feabhsú de shíor. Léiríonn sé seo na mothúcháin 

dhiúltacha dheacracha a bhraitheann mic léinn na Gaeilge uaireanta agus na hiarrachtaí a 

bhíonn le cur isteach len iad a shárú agus dul i ngleic leo. I gcás fhoghlaimeoir C, thuig sí 

go raibh uirthi dul i ngleic leis na mothúcháin más rud é go raibh sí ag iarraidh leanúint ar 

aghaidh leis an gcúrsa agus rinne amhlaidh le cabhair agus tacaíocht foghlama. 

 

I ngach cuid den chúrsa, is cinnte go mbíonn sí ag streachailt lena cumas cluaistuisceana 

fós. Is maith an rud é ann féin go bhfuil feasacht ag foghlaimeoir C i leith seo agus go 
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gcuireann sí spriocanna roimpi féin chun dul chun cinn a dhéanamh sa scil:  

“Thosaigh mé ag éisteacht le RnaG, bhuel bhí mé ag éisteacht le RnaG ó thosach go háirithe nuair 

a bhí mé ag tiomáint isteach gach lá ar feadh uair amháin ach bhí sé i bhfad ródheacair fós níor 

thuig mé a lán de na rudaí a bhí ar siúl. Bhí sé saghas nach cur amú ama a waste of time, an bhfuil 

sé sin ceart? Ach bhí mé ag foghlaim idir focal nó dhó gach am ach níor thuig mé an comhrá ina 

iomlán dáiríre. Ach fós nuair atáim ag éisteacht leis an radió pioc mé suas cúpla rud agus an gist 

you know.” 

In ainneoin na ndeacrachtaí, braitheann foghlaimeoir C go bhfuil dul chun cinn á 

dhéanamh aici gach aon lá. Chuaigh sí go dtí an Ghaeltacht an samhradh seo caite agus 

bhí sé sin an-chabhrach di cé nár thuig sí cad a bhí ar siúl an chéad chúpla lá ann. Bhí sí 

an-neirbhíseach ann ar dtús ach tuigeann sí féin nuair a tháinig neirbhís uirthi go mbíonn 

sé de nós aici smaoineamh ar na botúin ata á ndéanamh aici. Ní chloiseann sí a bhíonn á 

rá ag daoine eile ach an oiread nuair a bhíonn sí neirbhíseach. Tar éis cúpla lá, bhí ag éirí 

níos fearr léi ach chaith sí a lán ama ag obair i ngrúpaí beaga le páistí: 

“Bhí sé sin áisiúil mar thug sé seans dom a bheith ag labhairt leis na páistí, ní raibh mé chomh 

neirbhíseach ag labhairt leis na páistí is a bhí mé ag labhairt leis na múinteoirí you know agus 

d’fhoghlaim mé a lán focal nua like, na focail atá ar iarraidh agam ná like you know focail simplí 

cosúil le ceiling…nouns, ainmfhocal so táim ag iarraidh an t-am ar fad ainmfhocail a thógáil suas.” 

 

Léiríonn foghlaimeoir C dhá chinéal feasachta sa chuntas thuas, tuiscint ar spriocghrúpaí 

labhartha a chuir ar a compord í go dtí go raibh sí réidh labhairt lena comhaois agus 

tuiscint maidir le bearnaí eolais ina cuid cumais teanga, `sé sin go mbíonn ainmfhocail ar 

iarraidh aici sa chaint agus gur mithid di díriú isteach orthu.  

Chun cabhrú lena cumas cluastuisceana go ginearálta, bíonn sí ag féachaint ar TG4 go 

minic agus déanann sí iarracht éisteacht leis na dlúthdhioscaí ón Ardteist agus ón Teastas 

Sóisearach. Tá na dlúthdhioscaí an-áisiúil mar bíonn sí in ann iad a chur isteach sa 

ríomhaire agus éisteacht leo arís is arís eile. Tá na comhráití ó na dlúthdhioscaí sin 

greamaithe ina ceann anois mar go n-éisteann sí leo go han-mhinic. I gcás foclóir nua a 

fhoghlaim glacann sí nótaí agus scríobhann sí na focail nua síos as Gaeilge agus ansin as 

Béarla agus déanann sí féinmheasúnú go dtí go bhfuil siad ar fad ar a toil aici. Ní bhíonn 

sí sásta go dtí go mbíonn brí na bhfocal ar eolas aici. Tá sí ag déanamh i bhfad níos fearr 

anois maidir le litriú chomh maith. Ceapann sí go mbaineann sé seo lena cumas 

cluastuisceana mar go bhfuil fuaimeanna difriúla ar nós an síneadh fada, séimhiú agus urú 

sealbhaithe aici.  

Maidir le Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais, labhraíonn sí as Gaeilge lena hiníon 

atá cúig bliain déag d’aois, ó am go chéile agus cabhraíonn sé sin go mór léi. Tá cumas 
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iontach ag iníon foghlaimeoir C i dteangacha, dar léi mar fuair sí A sa Ghaeilge, san 

Fhraincis agus sa Bhéarla sa Teastas Sóisearach i mbliana agus bhí sí an-sásta. Tá sí 

bródúil as a cuid Gaeilge agus ní bhíonn sí náirithe ar chor ar bith faoi mar a bhíonn 

déagóirí go minic, dar le foghlaimeoir C. Toghadh í ar scoil mar dhalta a bhfuil cumas 

maith sa Ghaeilge inti agus tá sí ar thaithí oibre idirbhliana anois sa Ghaelscoil áitiúil. 

Labhraíonn siad Gaeilge le chéile nuair a bhíonn an tsiopadóireacht á déanamh acu ach go 

háirithe. Bíonn sí sásta a bheith ag labhairt Gaeilge le foghlaimeoir C nuair a bhíonn siad 

ina n-aonar. Foghlaimíonn foghlaimeoir C roinnt focal nua óna hiníon ach ceapann sí 

anois go bhfuil stór focal níos leithne aici siúd mar gheall ar an dul chun cinn ata déanta 

aici le blianta beaga anuas. Ceartaíonn a hiníon í ó thaobh a cuid foghraíochta de, ach 

cuireann sí fáilte roimh na ceartúcháin seo uaithi nó ó éinne ach is fearr léi ceartú 

láithreach a fháil, ní fiú a bheith ag ceartú duine níos déanaí mar nach bhfuil sé chomh 

héifeachtach chéanna, dar le foghlaimeoir C. 

Agus í ag smaoineamh siar mar ábhar múinteora anois, tá níos mó tuisceana aici uirthi 

féin mar fhoghlaimeoir teanga agus ar na deacrachtaí a bhíonn aici agus conas iad a shárú. 

Ó thaobh fhoghlaim na gramadaí de, níor thuig foghlaimeoir C ag an am nuair a bhí sí ina 

glantosaitheoir cén fáth gur thug an múinteoir abairtí ar nós  ‘thug Seán airgead dom’ ach 

tuigeann sí anois go dtéann an briathar ‘tabhair’ agus an forainm réamhfhoclach ‘do’ le 

chéile. Níor thuig sí ag an am fiú go dtosaíonn abairtí le briathar. Bhí fadhb ollmhór aici 

leis an réamhfhocal ‘ag’ (to have) mar nach briathar atá ann mar a bheifeá ag súil leis. 

Mar iarracht ar an deacracht seo, scríobh sí an-chuid abairtí samplacha amach leis an 

réamhfhocal ‘ag’ go dtí go bhfaca sí struchtúr ag teacht chun cinn. Tuigeann sí anois 

chomh maith go bhfuil fiosracht agus feasacht an-ard aici mar fhoghlaimeoir, `sé sin go 

mbíonn sí ag ceistiú gnéithe den teanga agus ag lorg eolais nó freagraí ar an bpointe. 

B’fhéidir gur aithin a céad mhúinteoir Gaeilge don Teastas Sóisearach an tréith seo inti 

agus go ndearna sí freastal uirthi sa chur chuige staidéir a chur sí i bhfeidhm: 

“…tar éis tamaill bhí saghas patrúin againn, má bhí aon cheisteanna agam, tar éis gach ceacht 

téimid tríd na ceisteanna a bhí agam mar má leanfaimid ar aghaidh leis an nGaeilge nua bhí mé fós 

greamaithe ag smaoineamh faoin gceacht ón tseachtain seo caite ach tar éis tamaill d’oibrigh sé sin 

go han-mhaith. Chuamar, chaitheamar cúpla noiméad ag dul tríd an fadhb a bhí agam ón tseachtain 

roimhe sin…” 

Déanann foghlaimeoir C gach iarracht an struchtúr sin a leanúint fós ina cuid foghlama. 

Mar chleas scrúdaithe, ba mhór an chabhair di é teanga na scrúduithe a bheith ar eolas aici 

roimh ré, `sé sin na treoracha agus teanga na gceisteanna a shoiléiriú di féin. Arís, seo 
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straitéis a bhí ag a céad mhúinteoir a shealbhaigh sí uaithi agus atá fós in úsáid aici anois 

agus í ag tabhairt faoi scrúdú.  

Bunaithe ar a cuid taithí féin sa seomra ranga Gaeilge go dtí seo ar chleachtadh 

múinteoireachta, is léir d’fhoghlaimeoir C go bhfuil easpa feasachta ann i measc na 

ndaltaí maidir le foghlaim na Gaeilge. An chéad cheist a chuirtear uirthi i gcónaí ná ‘cén 

fáth go gcaithfimid Gaeilge a fhoghlaim?’ ceapann an-chuid daltaí scoile gur cur amú 

ama í an Ghaeilge, dar léi. Déanann sí gach iarracht sa seomra ranga suim agus grá sa 

teanga a mhúscailt agus na daltaí a spreagadh. Bíonn sí macánta le daltaí chomh maith ag 

míniú dóibh gur thosaigh sí féin ag foghlaim na Gaeilge déanach sa saol agus is dóigh léi 

go dtugann sé sin spreagadh dóibh nuair a fheiceann siad go bhfuil sé indéanta an teanga a 

shealbhú sa chóras oideachais agus taitneamh a bhain aisti.  

Nuair a dhéanann sí machnamh ar an turas atá déanta aici ó thús a cuid foghlama, ní 

chreideann sí an fhorbairt atá déanta aici ó chéim go céim. B’fhéidir toisc gur mac léinn 

aibí í bíonn sí coinsiasach faoin bhforbairt a dhéanann sí sa teanga. Bíonn monatóireacht 

ar siúl aici ar an leibhéal teanga aici agus déanann sí féintástáil uirthi féin: 

Foghlaimeoir C: ……nuair atá mé ag foghlaim focail nua, cuirim na focail ar an mballa, bíonn na 

daltaí eile ag gáire ach tugann sé sin a lán cabhair domsa you know nuair atáim i mo luí sa leaba tá 

siad ar an balla i gcónaí go dtí go bhfuil siad i m’aigne so ah tógfaidh mé iad síos ansin nuair a 

bhíonn siad ar eolas agam. 

Taighdeoir: Conas mar a bhíonn a fhios agat go mbíonn siad agat? 

Foghlaimeoir C: Ah bhuel braitheann sé ar an comhthéacs , le gramadach más gramadach atá i 

gceist má tá an riail cinnte agam má táim in ann an Tuiseal Ginideach a úsáid i gceart maidir le 

nuair a bhím ag foghlaim an Tuiseal Ginideach ó thosach bhí ah cúig díochlaonadh, chuir mé liosta 

agus samplaí ó gach díochlaonadh ar an mballa you know. Nuair atáim in ann an díochlaonadh a 

aithint táim an-sásta.      

Tuigeann sí cá luíonn a cuid deacrachtaí agus cad a thugann spreagadh di dul chun cinn a 

dhéanamh: 

“Anois go háirithe nuair atá mo pháistí ag féachaint orm, ba mhaith liom dul chun cinn maith a 

dhéanamh.” 

 

Tá an dul chun cinn is mó déanta aici ó thaobh mo chuid scríbhneoireachta de cinnte mar 

go mbaineann sí an-taitneamh as foghlaim na gramadaí: 

“…bainim fíor fíor taitneamh as a bheith ag foghlaim faoin ngramadach, ag foghlaim gramadaí, 

tuiseal ginideach, is bréa liom na rialacha a bhíonn ag baint leis, tá sé cosúil le mata agus is breá 

liom mata freisin, tá sé deacair a bheith ag foghlaim focail nua an t-am ar fad agus is breá liom na 

rialacha.” 

Tugann sí faoi deara go mbíonn níos mó deacrachtaí le cúrsaí gramadaí ag mic léinn eile a 
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rinne Gaeilge ar scoil ná mar a bhíonn aici uaireanta mar gur fhoghlaim sí an teanga ón 

tús, go córasach le rialacha agus pátrúin. Cinnte nuair a fhaigheann sí aiste ar ais ó 

léachtóir, déanann sí scagadh ar na botúin a rinneadh san aiste, scríobhann sí amach iad i 

gcóipleabhar gramadaí le nótaí mínithe taobh leo chun brí agus úsáid cheart a bhaint astu. 

Tá go leor nótaí sa chóipleabhar gramadaí anois mar thoradh ar aiseolas na n-aistí ach 

chomh maith leis sin nuair a bhíonn an páipéar nuachtáin á léamh aici bíonn sé de nós aici 

ceisteanna a chur uirthi féin faoi phointí gramadaí agus na pointí sin a chur isteach sa 

chóipleabhar aici. Léiríonn an straitéis seo tabhairt faoi deara agus feasacht teanga láidir i 

gcás fhoghlaimeoir C.  

Is iomaí acmhainn atá ar fáil anois d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge ach ar na cinn is mó a 

bhaineann foghlaimeoir C úsáid astu tá na foclóirí idirlín www.focal.ie agus 

www.potafocal.com agus baineann sí úsáid as ‘Gaelspell’ chomh maith chun a cuid 

scríbhneoireachta a sheiceáil. Dar léi, is áis iontach í ‘Gaelspell’ a thugann neart cabhrach 

di agus déanann sí iarracht a cuid botún a fhoghlaim i gcónaí. Níor cheannaigh sí an 

leagan a cheartaíonn gramadach chomh maith mar ceapann sí go bhfuil sé tábhachtach na 

rialacha a fhoghlaim í féin.  

An spreagadh is mó atá aici anois ná an chéim múinteoireachta atá ar siúl aici a bhaint 

amach go sásúil. Tá sí meáite ar an gcéim a bhaint amach agus a bheith ina múinteoir 

Gaeilge. Tá sí ag súil go mór lena bheith líofa sa Ghaeilge labhartha chomh maith a 

fheidhmíonn mar inspreagadh di maidir leis an bhfís idéalach seo atá aici. Déanann sí 

forbairt ar an bhfís idéalach atá aici di féin sa chuntas seo a leanas: 

“….nuair a thosaigh mé anseo (san ollscoil) ar dtús, is cuimhin liom a bheith i mo shuí sa cheaintín 

agus bhí mé á rá ba mhaith liom a bheith in ann aon Ghaeilge a labhairt cosúil leis na daltaí eile, 

bhí gach duine ann in ann focail a léamh…ní raibh mise in ann aon rud a léamh go líofa nó go 

héasca agus ní thuigeann mé cad atá ar an páipéar agus sin an chéad rud a cheap mé ná ba mhaith 

liom a bheith in ann a léamh agus cinnte anois táim i bhfad níos fearr ná mar a bhí mé ó thaobh mo 

chuid léitheoireachta agus ansin thosaigh mé ag smaoineamh just ba mhaith liom a bheith ag 

scríobh you know, agus táim ag foghlaim a lán focail nua stór focal, ah táim sona sásta le mo chuid 

gramadach so anois táim ag obair ar mo chumas cluastuisceana agus mo Ghaeilge labhartha bhuel 

sin an chéad rud eile. Ach you know táim ag labhairt leatsa anois i gcomparáid le cúpla mí ó shin 

bheadh mé ag stopadh agus ag tosú ach b’fhéidir go bhfuil mé compórdach leatsa, is dócha go 

bhfuil a lán botún ann ach níl imní orm faoi sin you know ah so tá a fhios agam go bhfuil ag éirí 

níos fearr liom so an rud atá fágtha domsa ná an cumas cluastuisceana. Tá a fhios agam go bhfuil 

ceachtanna ann chun mo chumas cluastuisceana a fheabhsú agus it’s just ama, níl go leor uair sa lá 

you know so” 

Léiríonn foghlaimeoir C fís réadúil mar gheall ar na spriocanna loighciúla céimniúla a 

bhain sí amach sna scileanna ginchumais agus gabhchumais teanga, cuir i gcás gur chuir 

sí feabhas ar a cuid léitheoireachta ar dtús agus ansin ar a cuid scríbhneoireachta. 

http://www.focal.ie/
http://www.potafocal.com/
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Tuigeann sí na spriocanna atá le baint amach aici go fóill mar aon leis an dua a bhainfidh 

leo ó thaobh bhainistíocht ama de.   

Tá foghlaimeoir C sona sásta leis an dul chun cinn atá déanta aici agus tuigeann sí a cuid 

láidreachtaí agus laigí sa teanga. Aithníonn foghlaimeoir C an tacaíocht leanúnach a fuair 

sí thar na blianta a chuir lena cuid féinmhuinín agus a thug spreagadh di leanúint ar 

aghaidh ar bhóthar sealbhaithe na Gaeilge.  

7.5 Trialacha Smaoineamh Os Ard Tasc-bhunaithe 

Faoi mar a míníodh thuas, cinneadh ar úsáid a bhaint as Trialacha TAP don 

mhodheolaíocht taighde ar na cás-staidéir ionas go bhfeicfí i bhfíoram cad iad na straitéisí 

foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí maithe na Gaeilge ina n-éiríonn leo an 

Ghaeilge a shealbhú ón gcóras oideadais in Éirinn. Pléifear sa chuid seo den chaibidil, na 

straitéisí foghlama is mó agus is saibhre a aithníodh sna trialacha TAP agus na cás-

staidéir ar bun ag an taighdeoir. Déanfar na straitéisí foghlama a phlé thíos chomh maith 

leis an gcúlra nó an scéal a ghabhann leo i gcomhthéacs an taisc.   

7.5.1 Cás-Staidéar A 

Tugadh go leor straitéisí foghlama faoi deara agus foghlaimeoir A i mbun an taisc 

roghnaithe don taighde ach bhí na cinn seo a leanas ar na cinn is spéisiúla a sheas amach 

don taighdeoir: 

Nuair a bhí an píosa téacs seo a leanas le díchódú ag foghlaimeoir A, aithníodh gur bhain 

sí úsáid as réamheolas aici le teacht ar thuiscint: 

            V mé 3na kle le 7n (Bhí mé trí na chéile le seachtain) 

            Ach v 2 ann an8 a # (Ach bhí tú ann anocht a thaisce) 

            S 6 2 mo réalt gan l8 (Agus sé tú mo réalt gan locht) 

Foghlaimeoir A: Ach sé tú mo réalt gan locht? An é sin é? 

Taighdeoir: Sin é. 

A: Oh tá sé sin go breá. Ach cad faoi seo? 

T: Hash key. 

A: Níl a fhios agam. 

T: A thaisce, ar chuala tú é sin riamh? 

A: A thaisce, sea chuala mé é sin ar Facebook arís, ar grúpa ón gCúige Uladh, deireann siad a 

thaisce an t-am ar fad. 
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T: An bhfuil a fhios agat cad is brí leis? 

A: A chroí, a ghrá. Ach níor chuala mé a thaisce roimhe sin. Hash key, a thaisce an-mhaith ar fad, 

an-mhaith, taim tógtha leis sin. 

Cé nár tháinig foghlaimeoir A ar an mbrí a bhaineann le # í féin agus go raibh cabhair ag 

teastáil ón taighdeoir, is é atá spéisiúil faoin mír thuas ná an nasc a dhéanann sí láithreach 

leis an téarmaíocht. D’aithin sí láithreach cén áit go bhfaca sí é cheana ach anuas air sin, 

léirigh sí feasacht canúna ina leith go mbíonn an nath cainte sin in úsáid ag na hUltaigh. Is 

léir gur thaitin an giorriúchán téacs léi.  

I gcás an mhír foclóra ina raibh ar fhoghlaimeoir A focail a mheaitseáil le chéile, rinne sí 

a thuairisc san agallamh gurb é an nós a bhíonn aici de ghnáth ná go ndéanann sí iarracht 

bunaithe ar a gcuid eolais féin ar dtús agus ansin téann sí chuig an bhfoclóir chun iad a 

chinntiú. Bhí sé spéisiúil gur bhain sí úsáid as réamheolas arís anseo chun teacht ar bhrí 

fhocal áirithe mar atá léirithe sa sampla seo a leanas den smaoineamh os ard 

tascbhunaithe:   

“Bhuel teorainn - directions, gasúr - buachaill, macashamhail - imagination, seal – tamaill beag, 

dul amú ort – go astray, cuirim i gcás – for example, go hiondúil – an chuid is mó den ama, an é 

sin é? Measartha – the opposite, aithne shúil – just recognition sórt, ag trácht – ag déanamh, ag 

trácht, maidir le rud éigin, corruair – uair ok uaireanta t-am, corruair, there’s always one, bíonn 

ceann amháin i gcónaí nach mbíonn? Corruair, níl a fhios agam fós, ar do thoil – at your ease, gafa 

– captured, bhí an dán againn, gafa captured, níl focal eile Gaeilge eile agam air, i ngéibheann…” 

Leanann sí ar aghaidh agus déanann sí na cinn a bhfuil sí cinnte dearfach fúthu ar dtús 

agus muna bhfuil sí cinnte faoi aon cheann acu, cuireann sí ar leathtaobh iad. Mothaíonn 

sí tar éis tamaill go bhfuil sí i ndiaidh dul ar strae agus téann sí siar orthu arís. Cuireann sí 

cúpla ceann i gcomhthéacs nathanna cainte chun a mbrí a léiriú agus a chinntiú di féin; 

‘cuíosach – measartha, táim measartha, mar deireann duine duit conas atá tú agus 

deireann tú oh táim measartha, cuíosach, sin é táim cinnte faoi sin’. Uaireanta eile, tagann 

an tuiscint chuici le caitheamh ama ar an tasc, ‘oh sure look gafa agus tógtha, má tá duine 

éigin tógtha tá sé gafa’.  

Tar éis don taighdeoir a chur in iúl d’fhoghlaimeoir A, cad iad na cinn atá mícheart, 

léiríonn sí míshásamh léi féin agus cuireann sí na cinn atá ceart ar leathtaobh ionas gur 

féidir léi díriú isteach i gceart ar na trí cinn atá le socrú fós aici. Léiríonn sí frustrachas 

gurb é an t-aon focal amháin ‘macshamhail’ atá ag cúisiú trioblóide di an t-am ar fad ach 

aithníonn sí an fhadhb leis an aon fhocal amháin agus ní leis an tasc ina iomlán, `sé sin go 

n-éiríonn léi fós sa tasc in ainneoin go bhfuil sí ag streachailt le focal amháin sa mhír 

foclóra, ní chuireann sé lagmhisneach uirthi. Críochnaíonn sí an tasc ach fós bíonn botúin 
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aici. Molann an taighdeoir bogadh ar aghaidh go dtí an píosa léitheoireachta agus teacht 

ais chuige ina dhiaidh an píosa léitheoireachta, cé go ndúirt foghlaimeoir A go rachadh sí 

chuig an bhfoclóir nó go dtabharfadh sí buille faoin thuairim i gcás scrúdaithe. Ar 

mhaithe leis an triail, bhí uirthi bogadh ar aghaidh go dtí an píosa léitheoireachta.  

Sa phíosa léitheoireachta, chuir foghlaimeoir A líne faoi aon fhocal nár thuig sí ach má 

chuir sé mearbhall uirthi agus má mheas sí é a bheith tábhachtach don sliocht, d’fhéach sí 

san fhoclóir mar sin mar a dhéanfadh sí de ghnáth le linn taisc teanga: 

 

“Níl an saol sách fada le haon teanga a fhoghlaim i gceart…..B’fhearr liom an focal sin a fháil 

amach sular leanfaidh mé ar aghaidh. Ok, táim ag féachaint anois san fhoclóir, sách…ah…s-á-c-

h, sách – well fed person, full, satisfied, ach níl aon saol sách, so no life is fulfilled to the limit, 

nobody  is happy to learn just one language.”  

Cé go bhfuil an straitéis seo gníomhach, léiríonn sé an baol a bhíonn i gceist le 

débhríochas teanga a chuireann le míthuiscint ag brath ar chomhthéacs. Is é sin, go 

bhféadfadh le foghlaimeoir an tuiscint mhíchruinn a thabhairt leis mar gheall ar bhrí 

éagsúil an fhocail i gcomhthéacsanna éagsúla. Aithníonn an taighde gur scil faoi leith atá 

sa leas ceart a bhaint as foclóir san fhoghlaim teanga chun míthuiscintí bunaithe ar 

chomhthéacs a sheachaint.  

Baineann féith an ghrinn go láidir le foghlaimeoir A, ina ndéanann sí gáire faoi na botúin 

a dhéanann sí: 

“Tá Fraincis (ainm baiste) measartha maith agam…oh Fraincis (gáire) tá brón orm! Ní raibh mé 

ag súil leis sin, sin botún uafásach! Ok tá Fraincis measartha maith agam, I’ve a good sort of 

grasp of French ok.” 

Le linn léitheoireachta, déanann foghlaimeoir A, aistriúchán díreach ó Ghaeilge go Béarla 

ina n-aistríonn sí isteach i mBéarla coitianta neamhfhoirmiúil í ar dtús chun cur le 

tuiscint. Uaireanta eile déanann sí aistriúchán liteartha isteach sa Bhéarla, mar shampla:  

“Ní chuireann míthuiscintí mar sin isteach nó amach uirthi, those kinds of misunderstandings don’t 

put in nor out on her.  

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, cuirim i gcás, agus déarfainn nár thug mé liom ach trí cheathrú 

den drama, I was at the theatre lately for example agus déarfainn ná thug mé liom ach trí ceathrú 

den dráma, he didn’t understand but three quarters of the drama.” 

Fad is a bhíonn sí ag léamh, aithníonn sí focail a bhí aici sa réamhchleachtadh 

léitheoireachta agus déanann sí cinnte de go raibh siad i gceart aici bunaithe ar a 

gcomhthéacs sa phíosa léitheoireachta. Tagann sí ar na focail a bhí mícheart aici fad is a 

bhíonn sí ag léamh nó ag féachaint san fhoclóir. Léiríonn sí sásamh maidir leis seo ach 
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léiríonn sí míshásamh go bhfuil sé ag tógáil an-chuid ama uirthi an tasc a dhéanamh. 

Míníonn sí go gcaitheann sí an-chuid ama i mbun oibre, go léann sí píosa téacs cúpla uair 

go dtí go dtuigeann sí i gceart é. 

Is léir ón anailís thuas gur foghlaimeoir í foghlaimeoir A a dhíríonn aird ar shonraí. Tá sé 

seo ar aon dul le torthaí taighde Abraham agus Vann (1990) a thuairiscíonn go mbíonn 

dea-fhoghlaimeoirí airdeallach ar an tasc teanga i gcomparáid le foghlaimeoirí mí-

éifeachtacha a thugann neamhshuntas do shonraí an taisc. Anuas air sin, i gcás cás-

staidéar A, tá sí in ann rudaí atá tábhachtach sa téacs a aithint ó rudaí nach bhfuil chomh 

tábhachtach céanna. Tá féith an ghrinn inti agus tá sí in ann cur suas le héiginnteacht, a 

chuireann torthaí taighde Rubin (1975) i gcuimhne dúinn a deir go bhfuil an dea-

fhoghlaimeoir teanga sásta amadán a dhéanamh de féin le linn cumarsáide ar mhaithe leis 

an bhfoghlaim agus sásta cur suas le héiginnteacht don chuid is mó.    

7.5.2 Cás-Staidéar B 

Is féidir cur chuige córasach foghlaimeoir B i leith na gramadaí a shonrú go láidir sna 

trialacha TAP agus an smaoineamh os ard ar bun aige. Nuair a bhí an mhír foclóra ar siúl 

ag foghlaimeoir B ina raibh air focail Ghaeilge a mheaitséail le focail Bhéarla nó focail 

Ghaeilge eile atá ar chomhchiall leo, d’fhéach foghlaimeoir B ar fheidhm an fhocail, `sé 

sin an briathar, ainmfhocal nó eile a bhí ann “Tógtha – taken…ainmbriathar le tóg”. 

Maidir leis an gcur chuige a bhí aige brí an fhocail a thabhairt leis, is é an nós a bhíonn 

aige de ghnáth ná féachaint san fhoclóir nó brí an fhocail a thomhas ón gcomhthéacs. 

B’fhearr leis an dara hiarracht mar go mbeadh frustrachas air dá bhféachfadh sé san 

fhoclóir agus dá mbeadh an focal an-éasca. Bhí sé an-spéisiúil don taighde an chaoi ina 

ndearna foghlaimeoir B díchódú ar fhocail áirithe ar mhaithe len iad a mheaitséail lena 

chéile. D’úsáid sé aon réamheolas a bhí aige ach, chomh maith leis sin, rinne sé ciall den 

fhocal nó nath cainte tar éis é a bhriseadh síos agus a imscrúdú. Níor thug sé buille faoi 

thuairim bunaithe ar fhuaimeanna cosúla na bhfocal sa dá theanga, cur i gcás dhá fhocal 

ag tosnú ar C a chur le chéile. Cuireann sé focail in abairtí lena mbrí a léiriú agus déanann 

sé tagairt do chásanna inar chuala sé an focal cheana len é a chur i gcomhthéacs. Nuair 

nach bhfuil sé cinnte faoi fhocal áirithe, fágann sé é ar leathtaobh é, ceistíonn sé é féin go 

loighciúil:  

“Dul amú ort, amú is cast aside or gone astray and ort is on you, could be a reference to mistaken, 

nuair a bhíonn dul amú ort you’ve made a mistake or you’ve lost something, the choices on the 
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table I’d go with mistaken. Teorainn, tá sé sin boarder nó limit agus tá sé sin ann. Gafa is stuck or 

taken or trapped, gafa, tógtha, b’fhéidir tógtha ach nílim cinnte. Counterpart, a match of I 

think….aithne shúil, recognise, tá aithne agam ort b’fhéidir, aithne shúil, oh to know with your eyes 

b’fhéidir, that you’d know to see. Gasúr, chuala mé gasúr le gnáthchomhrá, baineann béarlóirí 

gasúr úsáid as gasúr, páiste. A mhalairt can be the opposite aswell, to change, it’s also used for 

change or to explain something. Ar do thoil is at your ease, tá sé sin cosúil le líofa mar dúirt daoine 

go bhfuil teanga ar do thoil. Seal is a period of time, cosúil le tréimhse. Go hiondúil is usual, de 

ghnáth. Ag trácht, ag trácht, traffic no tá cúpla míniú, tá cúpla míniú, trácht traffic. (Féachann sé ar 

na roghanna eile atá aige) Nílim cinnte caithfidh mé a bheith ag féachaint ar na focail eile. 

Measartha is mixed up, measartha is mixed, cuíosach is that mixed? Cuíosach, I’m alright, 

measartha, I’m alright. Cuirim i gcás, to put in case, mar shampla is dócha. Corruair, occasional, 

anois is arís. Ag trácht, a lua, oh is that a reference?” 

Cuireann na focail nach bhfuil ar eolas aige isteach ar fhoghlaimeoir B, is é a dhéanfadh 

sé de ghnáth ná féachaint san fhoclóir chun brí an fhocail a fháil. Déanann sé iarracht 

straitéiseach chomh maith áfach an focal a chur in abairt nó an míniú a ghabhann leis an 

scríobh in aice leis sa téacs seachas an t-aistriúchán Béarla amháin. Sa chaoi seo tá níos 

mó seans ann go gcuimhneoidh foghlaimeoir B ar an bhfocal agus go sealbhódh sé é tar 

éis dó iarracht ghníomhach a chaitheamh len é a fhoghlaim agus a shealbhú. Deireann sé 

gur fearr leis na focail a chur i gcomhthéacs agus seo mar a rinne sé leis na focail a bhí os 

a chomhair amach: 

“Gasúr, chonaic mé an gasúr ag imirt amuigh sa sráid. Teorainn, cuireann an, chuir an garda 

teorainn ar an luas is féidir leat tiomáint. Líofa, tá Gaeilge ar do thoil. Gafa, táim gafa sa trácht, 

bím gafa sa trácht. Measartha, táim measartha mar bhí sé fluich agus bhí mé fluich báite amuigh sa 

chlós. Seal, chaith mé seal / tréimhse, chaith mé tréimhse ag foghlaim Gaeilge i rith an tSamhraidh. 

Go hiondúil, de ghnáth, bím ag obair go hiondúil ag a hocht a chlog ar maidin. Aithne súil, tá 

aithne súil, shúil agam ag na foireann , ní bhím ag caint léi ach tá aithne shúil agam . Macasamhail, 

tá sé sin deacair, tá a fhios agam macasamhail, b’fhéidir nach bhfuil an foclóir ceart agam, 

b’fhéidir nach bhfuil foclóir Ó Dónaill agam ach tá a macasamhail agam. Corruair, ah bím ag 

féachaint ar an nuacht corruair. Cuirim i gcás, mar shampla, déanaim botúin ó am go ham nuair 

atáim ag caint mar shampla, an comhrá inniu. Ah tá sé deacair dul amú ort a chur in abairt ach ah 

tá a fhios agam cén brí atá air ach dul amú ort. Maidir leis an ah….dúirt mé leis, le mo bhainisteoir 

go bhfuil dul amú ort maidir le mo chaighdéan oibre. Agus a mhalairt, ba bhreá liom a bheith 

comhrá líofa agam as Gaeilge ach de ghnáth déanaim a mhalairt i ndáiríre.” 

Léiríonn an cuntas thuas go mbaineann foghlaimeoir B an-úsáid as an réamheolas atá aige 

agus rudaí a bhaineann lena shaol féin nó leis an ngnáthshaol chun focail nua a chur in 

abairtí lena mbrí a léiriú. 

Nuair a thosaigh foghlaimeoir B ar an léitheoireacht, tháinig roinnt léargas eile chun cinn 

maidir lena chur chuige staidéar agus na bealaí éifeachtacha foghlama a bhíonn in úsáid 

aige i gcás scil na léitheoireachta. Bhí neamhchinnteacht ag baint le focal amháin sa chéad 

abairt agus bhí dhá bhealach aige le déileáil leis seo, i) an abairt a bhriseadh síos in abairtí 

níos lú agus ii) leanúint ar aghaidh leis an léitheoireacht ag súil leis go mbeadh soiléiriú le 

fáil ann i dteachtaireacht an údair. Déanann foghlaimeoir B aistriúchán díreach ó Ghaeilge 

go Béarla fad is a bhíonn sé ag léamh chun tuiscint a chinntiú ach bíonn sé airdeallach 
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faoina chuid Béarla anseo chomh maith: 

“Deirtear i nGaeilge go mbíonn duine ‘líofa’ i dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige. It 

is said in Irish that you are fluent in a language or that you are at your ease, oh yeah at your ease 

is a better way of describing it.” 

Tugann sé faoi deara gur bhuail sé leis an nath cainte seo sa ghníomhaíocht foclóra 

réamhléitheoireachta ach tá sé sásta anois go bhfuil aistriúchán níos fearr aige ar an nath 

cainte tar éis é a fheiscint i gcomhthéacs. In áiteanna eile, déanann sé aistriúchán liteartha 

isteach sa Bhéarla: 

“Ach rachadh sé géar orm, it goes géar, close, sour on us, it would go géar, nílim cinnte faoi géar 

ach ceapaim gur sour on me, it would go sour on me” 

Déanann sé amhlaidh in áiteanna eile ach ansin cuireann sé struchtúr níos fearr an Bhéarla 

air: 

“… déarfainn and I would say nár thug mé liom ach trí cheathrú den drama, and I would say that I 

didn’t take with me, maybe he didn’t understand ach three quarters of the drama.” 

Feictear an tabhairt faoi deara agus an fheasacht teanga láidir a pléadh i gcás 

fhoghlaimeoir B thuas, anseo arís sna trialacha TAP ina ndéanann sé tagairt do 

ghramadach na Gaeilge sa téacs: 

“…tá teorainn léi, there is a limit to her, I presume that means to the language because languages 

are baininscneach (feminine).” 

Ní hamháin gur thug foghlaimeoir B an scéal leis ach thuig sé an greann ann chomh maith 

agus rinne sé gáire os ard sna háiteanna cuí a léirigh tuiscint an-mhaith. Cé go raibh 

míthuiscintí i gceist in áiteanna áirithe mar shampla: 

“Ní úsáidtear an focal ‘iasachta’ i mo leith, they don’t use, it is not used, iasachta loan is not used 

ach sin a bhíonn i gceist. I mo leith, I’m assuming that’s in regards to me but, I don’t use the word 

loan in regards to me but that’s what was being involved.” 

Bhí mearbhall ar an bhfoghlaimeoir sa chás seo idir an focal iasacht (loan) agus iasachta 

(foreigner) ach níor chuir an mhíthuiscint seo isteach ar a chuid tuisceana ar an scéal a 

bheag nó a mhór agus lean sé air ag léamh.  

Déanann foghlaimeoir B suimiú ar an abairt dheireanach chun a bhrí a chur in iúl: 

“…anois go bhfuil a fhios agam cé chomh fada is atá an ród a bheadh romham, but now that I 

know how far the road ahead of me is…the last sentence taken as a whole means it would upset 

him now coz he knows how difficult is it to learn another language, what’s involved.” 

Tar éis dó téacs a léamh de ghnáth, téann foghlaimeoir B siar ar an bpíosa agus léann sé 

arís é. Déanann sé nótaí de na focail nua sa téacs agus den chomhthéacs ina bhfuil siad 
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scríofa. Dar leis, tá an cur chuige seo an-éifeachtach dó mar b’fhéidir nach dtuigfeadh sé 

focail áirithe an chéad uair agus go dtógfadh sé leis díreach éirim na cainte. Ar an dara 

léamh, áfach, b’fhéidir go dtuigfeadh sé gach cuid den téacs níos fearr. Admhaíonn 

foghlaimeoir B go gcuireann sé isteach go mór air nuair nach bhfuil focail áirithe ón téacs 

ar eolas aige, i gcás an téacs áirithe a bhí le déanamh aige mar chuid den triail seo thuig sé 

cuid den fhoclóir ach ní raibh sé in ann iad a mhíniú ina chuid focal féin. Thuig sé 

teachtaireacht an údair agus bhí sé ar a chumas aige achoimre a dhéanamh air go 

héifeachtach. Déanann sé trácht ar an deacracht a bhaineann le teachtaireacht an údair a 

chailliúnt le linn léitheoireachta muna dtuigeann tú cuid mhaith den fhoclóir nó má 

bhíonn cur chuige róliteartha agat, `sé sin go mbíonn aistriúchán díreach ó Ghaeilge go 

Béarla ar siúl ag an bhfoghlaimeoir agus go gcailltear an míniú san aistriúchán sin. Is 

minic go mbíonn ar fhoghlaimeoir B focail áirithe a bhriseadh síos le teacht ar bhrí céim 

ar chéim, sa stíl léitheoireachta atá curtha i bhfeidhm aige. Déanann sé tagairt chomh 

maith don téarmaíocht chomhaimseartha atá le fáil i roinnt de na téascanna nua a bhíonn á 

léamh aige agus an chaoi ina mbaineann sé úsáid as na foclóir Gaeilge ar-líne ar nós 

focal.ie agus potafocal.com chun teacht ar leaganacha Béarla.  

Mar chéim a trí den triail, iarradh ar fhoghlaimeoir B pointí gramadaí ón téacs a phlé le go 

bhfeicfí conas mar a smaoiníonn sé ar an ngramadach. Seo a leanas an chiall a dhéanann 

sé ina cheann féin ar an ainmfhocal sa Ghaeilge ag brath ar chúrsaí inscne: 

“An Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincis, cén fáth nach bhfuil séimhiú ar an bhfocal Béarla thuas? 

Bhuel an Béarla sé sin firinscneach, de ghnáth bíonn teangacha baininscneach ach tá Béarla 

firinscneach agus ní thógann Béarla séimhiú nuair a chuireann tú ‘an’ roimh Béarla, ní chuireann 

tú séimhiú ann ach an Ghaeilge baininscneach agus an Fhraincis baininscneach, tógann siad 

séimhiú leis an alt, sin an fáth.” 

 

Dúirt foghlaimeoir B san agallamh a rinne sé don taighde go gcuireann sé an sprioc 

roimhe a bheith in ann mínithe a thabhairt ar mhíreanna gramadaí. Faighimid léargas 

anseo ar na mínithe sin agus ar phróiseas intinne a ghabhann leis. Cuirtear focail áirithe 

eile ón téacs i láthair an fhoghlaimeora ina mbíonn air smaoineamh os ard faoi inscne na 

bhfocal, tugtar léargais ann ar conas mar a bhíonn a fhios aige cén inscne atá i gceist: 

“Ok. Áit, an áit, chomh fada agus is eol dom tá áit baininscneach ach nuair a thosaíonn focal le 

guta ní thógann siad an t, má tá áit firinscneach leis an alt, tógann an focal t roimh an, an t-ainm 

mar shampla ach chomh fada agus is eol dom tá áit baininscneach. Ní thógann sí an t. Aiste, aiste 

baininscneach chomh maith ní thógann sé t, braitheann sé conas a chríochnaíonn an focal chomh 

maith, braitheann sé ar an ainmfhocal an bhfuil sé firinscneach nó baininscneach. Conas a 

chríochnaíonn an t-ainmfhocal, tá a lán rialacha ann ach níl na rialacha agam ach ó mo thaithí, 

chomh fada agus is eol dom tá aiste baininscneach chomh maith. Sráid baininscneach chomh maith 
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ach nuair a thosaíonn an t-ainmhfocal le s, tá sé an tsráid, tógann s t, le focal baininscneach, 

ainmfhocal baininscneach. Seirbhís, an tseirbhís tá sé coitianta go leor, an fhírinne a rá nílim cinnte 

an t-am ar fad, nílim cinnte ach arís tá seirbhís baininscneach agus má chuireann tú an roimh 

seirbhís, an tseirbhís, an tseirbhís sláinte nó rud mar sin. Óstán, an t-óstán, firinscneach agus 

tosaíonn óstán le o, an t-óstán. Abairt, an abairt, baininscneach, is dóigh liom gur, go bhfeicim, go 

bhfuil abairt baininscneach mar ní fhaca mé an t-abairt riamh. Gramadach, nílim cinnte ach, 

gramadach, déarfainn go bhfuil gramadach firinscneach, tá rialacha acu nuair a chrochnaíonn focail 

ar –ach, ach níl an rialacha sin cinnteach an t-am ar fad. Gearmáinis, tá an Ghearmáinis teanga 

agus tógann an Ghearmáinis séimhiú, leis an an, leis an t-alt. Bileog, -eog, an bhileog, nuair a 

chríochnaíonn focal le –eog, de ghnáth bíonn an focal sin baininscneach, an bhileog.” 

 

 

Feictear nach bhfuil aon chur chuige amháin ag foghlaimeoir B i leith an taisc, go n-

úsáideann sé bealaí éagsúla le hinscne na bhfocal a aithint. I gcásanna áirithe, déanann sé 

plé comparáideach leis an inscne a léiriú mar shampla tá an focal ‘áit’ baininscneach agus 

tosaíonn sé ar ghuta ach ní thógann sé aon athrú i gcomparáid leis an bhfocal ‘ainm’ atá 

firiscneach agus a thosaíonn ar ghuta agus cuirtear ‘t’ roimhe. Míníonn sé go bhféachann 

sé ar dheireadh an fhocail chun an inscne a thomhas ach tuigeann sé go mbíonn 

eisceachtaí ann uaireanta, mar shampla leis an bhfocal ‘gramadach’ a chríochnaíonn ar –

ach. Úsáideann sé samplaí ón ngnáthshaol le hinscne fhocail áirithe a léiriú cur i gcás, an 

tseirbhís sláinte a bheadh le cloisteáil ar an nuacht go minic. Uaireanta eile, tugann sé 

buille faoi thuairim ciallmhar bunaithe ar a chuid taithí agus ar an réamheolas atá aige, 

mar shampla leis an bhfocal ‘abairt’ thuas, deireann sé ná bhfaca sé a leithéid de ‘an t-

abairt’ riamh.  

Tá tionchar láidir na léitheoireachta le sonrú ar chur chuige foghlaimeoir B i leith an taisc 

teanga. Is minic a dhéanann sé tagairt do rudaí atá feicithe nó léite aige cheana chun cur 

lena chuid tuisceana. Faoi mar atá mínithe aige ina scéal féin, déanann sé staidéar ar an 

ngramadach go cúramach ach anuas air sin, tá an tabhairt faoi deara go fíorláidir sa chur 

chuige aige nuair a bhíonn sé ag cleachtadh scil na léitheoireachta. Tá sé seo ar aon dul le 

dea-fhoghlaimeoirí Rubin (1975) a dhéanann cúram den chruinneas san fhoghlaim teanga. 

Is iarracht chomhtháite atá sa chur chuige aige mar sin staidéar córasach foghlaim na 

gramadaí agus feidhm na gramadaí a thabhairt faoi deara in úsáid agus i gcomhthéacs. Ní 

aonad ann féin atá sa ghramadach dó ach aonad lárnach sa sealbhú teanga a chuireann go 

mór lena chuid tuisceana agus lena chumas a bheith in ann gnéithe den teanga a mhíniú.  

7.5.3 Cás-Staidéar C 

Le linn na trialacha TAP do chás-staidéar C, rinne foghlaimeoir C straitéisí foghlama a 

nochtadh maidir le bualadh le focail nó nathanna cainte nua don chéad uair.  
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gasúr, macashamhail, anois is arís, a lua, the opposite, recognise, cuirim i gcás, ar a thoil, tógtha, 

measartha, teorainn, seal, dul amú ort, de ghnáth. 

Míníonn sí go raibh fadhb aici le húsáid cheart an fhoclóra toisc nach gceadaítear 

nathanna cainte a lorg sna foclóirí agus bhí sé sin ag cur mearbhall uirthi. Is acmhainn 

luachmhar í d’fhoghlaimeoir C mar sin, an foclóir ar-líne www.potafocal.com a 

cheadaíonn cuardach a dhéanamh ar nathanna cainte agus a thugann go leor samplaí ó 

théacsanna dílse leis an nath cainte a thaispeáint in úsáid sa teanga. Is iad na straitéisí 

foghlama eile atá aici nuair a bhuaileann sí le focail nua ná úsáid a bhaint as an 

réamheolas atá aici chun teacht ar bhrí: 

“Ah seal, I think that would remind me of was it seal beag was it Máirtín Ó Díreáin?” 

I gcásanna eile tagann míthuiscint uirthi mar gheall ar úsáid a bhaint as réamheolas, mar 

shampla, an focal teorainn a aithníonn sí le ‘treoracha’ bunaithe ar fhuaimniú thús an 

fhocail. Níl anseo ach buille faoi thuairim bunaithe ar réamhthaithí leis an teanga agus 

déanann foghlaimeoir C focail mar seo a chinntiú san fhoclóir. Uaireanta eile 

breathnaíonn sí ar phointí gramadaí sa nath cainte: 

“Ar a thoil…ah I think of le do thoil there, ar a thoil, ar a thoil. It’s his something anyway because 

look at the séimhiú, it is on his wish or something? Yeah so I’d look at any nodanna ann, like 

séimhiú is his, on his, an tuiseal tabharthach atá i gceist…” 

Léiríonn an smaoineamh os ard thuas tabhairt faoi deara ó thaobh na gramadaí de ach 

chomh maith leis sin faighimid léargas ann ar phróiseas an fhoghlaimeora teacht ar bhrí 

dheiridh na nathanna cainte. Tagann sí ar an mbrí sin chomh luath is a fheiceann sí an 

focal atá ar chomhchiall leis an nath cainte, `sé sin ‘líofa’, ach `séard atá spéisiúil anseo 

ná an próiseas intinne a bhíonn i gceist díchódú a dhéanamh ar bhrí na bhfocal. Cuireann 

sí an nath cainte i gcomhthéacs tar éis di an mheaitseáil a dhéanamh leis an mbrí a léiriú, 

‘tá teanga ar a thoil so táim sásta leis sin’.  

Cé nach dtagann sí ar na leaganacha cearta de na focail láithreach i gcásanna áirithe tá sé 

spéisiúil an chaoi ina ndéanann sí machnamh orthu agus briseadh síos ar na focail le 

teacht ar bhrí agus tuiscint: 

“…measartha…right níl mé cinnte faoi measartha, bheadh mé ag féachaint ar meas, like tá meas 

agam – respect, ah…b’fhéidir go bhfuil an ceann seo mícheart…macashamhail…a shámhlú is 

imagination or, macashamhail…right I think I’ll change these, I’d look at samhail like imagine and 

meas – respect, sa scrúdú b’fhéidir…tá a fhios agam go bhfuil sé mícheart ach…” 

Braitheann foghlaimeoir C an foclóir go mór uaithi le linn an taisc seo.  
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Tuigeann foghlaimeoir C cén saghas foghlaimeora atá inti agus cuireann sí a cuid 

tosaíochtaí foghlama i bhfeidhm bunaithe ar na riachtanais sin: 

Taigdeoir: would you use a highlighter usually? Whatever approaches you would usually take… 

Foghlaimeoir C: Well I’d be a visual learner so yeah… 

Tosaíonn foghlaimeoir C i mbun léitheoireachta agus cuireann sí líne faoi aon fhocal nach 

dtuigeann sí sa phíosa. Toisc na bhfadhbanna a aithníonn foghlaimeoir C a bheith aici le 

scil na héisteachta agus le cúrsaí foghraíochta na teanga dá bharr. Tugann sí cúram faoi 

leith dó sin agus í i mbun léitheoireachta: 

“Ah…yeah de ghnáth freisin nuair atáim ag léamh, táim fós ag déanamh botúin maidir le mo 

fuaimiú so yeah, nuair a fheicim rudaí cosúil le ‘bh’, cuirim líne tríd so I know not to pronounce 

the bh ok…” 

 

Díríonn foghlaimeoir C a cuid airde ar na sínte fada chomh maith ó thaobh na 

foghraíochta de: 

“Ach rachadh sé géar orm tús a chur leis an turas teanga eile seo, so I’d look here at the é, it would 

change the word gear, if it was g-e-a-r it would gear
7
, short, but this is géar, I notice that I take 

more notice of the fadas now this year than I did so, I do try and concentrate on the sound of the 

fada you know like fear agus féar.” 

Le linn léitheoireachta nuair a bhuaileann sí le nath cainte a bhí aici sa mhír foclóra mar 

réamhthasc, déanann sí na focail a mheaitseáil sí le chéile a chinntiú agus bíonn sí sásta 

féachaint i gcomhthéacs an téacs go raibh an cheart aici: 

“Deirtear i nGaeilge go mbíonn duine ‘líofa’ i dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige, ok 

so I was right, so tá aithne agam air anois mar chonaic mé ansin so.” 

Tugann sí aird ar an nath cainte nua i gcomhthéacs agus tá sí sásta go n-aithneodh sí arís é 

anois. Is maith léi na focail nó na frásaí aonair a bhí aici sa mhír foclóra a fheiscint i 

gcomhthéacs sa phíosa léitheoireachta: 

“Ok so bheadh mé ag smaoineamh faoi an focal ann, tá sé ann i gcomhthéacs, bhí sé ina aonar 

ansin so… Caithfidh go bhfuil Fraincis an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, ach tá teorainn léi. Yeah 

ceapaim go bhfuil sé saghas limit. 

Nó bíonn sé le rá ag daoine corruair: is breá liom an blas beag atá agat. Am yeah so sin é, so bhí sé 

ar na cártaí sin, cosúil le uaireanta. Táim sásta leis sin.” 
 

Léirítear brí an fhocail di i gcomhthéacs sa dá chás thuas, focal nár thuig sí ann féin sa 

tasc foclóra. 

                                                             
7 G-e-a-r-r a bhí i gceist ag an bhfaisnéiseoir anseo. 
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Is fíor a rá chomh maith go mbréagnaíonn focail i gcomhthéacs sa téacs a shíl sí a bheith 

ceart sa tasc foclóra agus go mbíonn olc uirthi mar gheall air seo: 

“macashamhail, would that be kind of imagination? No do you see I think that’s wrong now, if it’s 

the same as my imagination, I wouldn’t put an understanding like that aside, no so that’s wrong 

now, they’re wrong, níl mé sásta leis seo.” 

Arís feictear le linn léitheoireachta go mbíonn an tabhairt faoi deara go han-láidir ina cur 

chuige aici. Fad is a bhíonn sí ag léamh, léann sí ‘ar an dráma’ agus tosaíonn sí ag 

smaoineamh ar an riail a bhaineann le d,t,s maidir leis an tuiseal tabharthach sa Ghaeilge: 

“Agus ní hé go raibh an locht ar an dráma ná ar na haisteoirí! So thug mé faoi deara bheadh mé ag 

smaoineamh faoi rudaí cosúil le dentals, tá n agus d anseo, chuir mé líne faoi just i mo aigne, níl 

aon séimhiú tar éis n agus d ag teacht le chéile.” 

Arís sa sampla seo thíos, tugann sí suntas d’athraithe ag tús an ainmfhocail ag brath ar 

inscne ach tá sí fós ag smaoineamh ar d,t,s agus gan iad a athrú i gcásanna áirithe: 

“Ach fan go gcloise tú céard a tharla dom an tseachtain seo caite, so arís ah bheadh mé ag, I’d be 

taking notes of an t ansin, an tseachtain instead of an seachtain, ah an tseachtain seo caite. Yeah 

tá sé i m’aigne anois táim ag smaoineamh cén fáth go bhfuil t idir n agus s ach b’fhéidir gur chuir 

mé ceist an bhliain seo caite faoi ah, so níl an t ann mar urú tá sé difriúil, so sin é an fáth go bhfuil 

sé sin ann. Yeah so nuair atá mé ag léamh, bheadh mé ag cur ceisteanna ah ar na rialacha 

gramadaí an t-am ar fad.” 

Leanann sí ar aghaidh mar sin leis an bpíosa léitheoireachta ag tabhairt airde ar na pointí 

gramadaí a sheasann amach di sa téacs: 

“Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, arís tá go agus urú agus sa + h, is minic a 

théim amach tar éis loin, a théim ok tá h ansin, is minic a théim amach tar éis lóin chun cupán 

caife a fháil, a fháil like a dhéanamh agus rudaí mar sin cuireann sé séimhiú ann, agus an páipéar 

nuachta a léamh. Bíonn sé go deas a bheith i gcomhluadar, so arís tá an tuiseal tabharthach, 

daoine eile cé nach mbíonn ach aithne shúl agam ar a bhformhór, so bheadh mé ag féachaint ar an 

séimhiú ann, cén fáth go bhfuil séimhiú tar éis aithne, so b’fhéidir go bhfuil…aithne shúil an é sin 

recognition of the eye, yeah so súil ina aonar ach aithne an bhfuil sé, oh let me think now, sa 

díochlaonadh, so b’fhéidir go bhfuil sé baininscneach, ar a bhformhór, tuiseal tabharthach arís.” 

Tá an próiseas intinne anseo an-spéisiúil, an chaoi ina mbaineann foghlaimeoir C úsáid as 

réamheolas gramadaí le cruinneas an scríbhneora a scagadh. Aithníonn sí an téamaíocht 

gramadaí lena mbaineann míreanna áirithe agus déanann sí ransú intinne ar na fáthanna a 

d’fhéadfadh a bheith ann do chásanna áirithe, cur i gcás aithne shúl. Le linn an phlé seo ar 

fad, tagann sí ar bhrí fhocail nach raibh aici sular léigh sí an téacs, mar shampla, tuigeann 

sí anois cad is brí le haithne shúl.  

Leanann foghlaimeoir C uirthi ag tabhairt pointí gramadaí faoi deara sa téacs agus is beag 
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suntais a thugann sí d’ábhar an téacs ach amháin sa phíosa seo thíos: 

“Tá aithne agam ar fhear an tí, fhear an tí, that’s ah oh it’s gone out of my head, sorry nothing is 

straight forward, so tuiseal ginideach anseo, alright so anois san áit a dtéim agus mura mbíonn sé 

gafa ag cúrsaí, caithimid seal ag caint faoi chúrsaí spóirt nó ag trácht ar an aimsir, they’re kind of 

going over the weather of discussing…an bhfuil sé ann yeah…yeah so táim sásta leis sin…yeah so 

focal cosúil leis sin bheadh mé ag smaoineamh faoi an t, you know teach, the man of the house, so 

bheadh mé ag smaoineamh faoi an díochlaonadh.” 

 

Déanann sí a thuilleadh machnaimh ar a bhfuil os a comhair amach ar an leathanach, mar 

shampla, na forainmneacha réamhfhoclacha ar fad a ghabhann leis an réamhfhocal 

‘roimh’: 

“Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, bhí an focal romham you know before me so bheinn ag 

smaoineamh like romham, romhat you know.” 

Léiríonn foghlaimeoir C frustrachas le míthuiscint le linn léitheoireachta á rá go mbeadh 

uirthi féachaint san fhoclóir chun focail áirithe a chinntiú.  

!I wouldn’t understand that now coz I don’t understand this bit yet so I’d have to look it up, that 

would bug me, I’d have to go back and look it up. Yeah ní baineann sé le ciall dom arís an 

struchtúr an abairt ansin so you know ah what would I do there, I would have to go to the 

dictionary, yeah go to potafocal and put in the word and get different examples to get an 

understanding of this. »  

 

Is é an straitéis foghlama a bhíonn ag foghlaimeoir C de ghnáth tar éis di féachaint san 

fhoclóir ná an focail a scríobh isteach i leabhrán foclóra a bhíonn á choiméad aici ina 

bhfuil innéacs ann de réir téamaí, `sé sin focail a rangú de réir na haibítre faoi chinnteidil 

áirithe.  

Tuigeann foghlaimeoir C na deacrachtaí a bhíonn aici le focail áirithe toisc go ndéanann 

sí monatóireacht ar a cuid foghlama agus dul chun cinn féin. Labhair sí san agallamh 

faoin straitéis atá aici focail nua a chur ar an mballa ina seomra leapa agus go mbaineann 

sí anuas iad de réir mar a bhíonn sí sásta go bhfuil siad ar eolas aici. Déanann sí tagairt 

don straitéis sin i gcás deacrachta áirithe sa chuntas seo thíos : 

“Ach bhí scéal chomh maith céanna, yeah sin é focal ah, I got  mixed up between céanna agus 

cheana but I know now, cheana féin is already and céanna is the same but yeah I had those two 

words up on my wall for a good while.” 

Tugann sí a thuilleadh léargais ar dhrochnósanna a bhíonn aici in áiteanna eile agus 

léiríonn sí tuiscint ina leith: 
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“Bhí sí istigh sa bhaile mór lá, ní thuigim cén fáth go bhfuil lá ann, bhí sí istigh sa bhaile mór 

lá…one day, she was in the house one day, so I wouldn’t understand there why lá looks a bit 

wrong like but it is obviously not like, I would probably say…I know I do intend to put in extra 

words in my Irish, I’m forever putting in chun when I shouldn’t I think and yeah I tend to put in 

little words where I shouldn’t like. So anyway bhí sí istigh sa bhaile mór lá, so I probably would 

say if I was writing that I probably would say lá ámháin…” 

Toisc go raibh foghlaimeoir C chomh dírithe ar phointí gramadaí a thabhairt faoi deara 

agus a scagadh ar an gcéad léamh, dúirt sí gurb é an nós a bhíonn aici de ghnáth ná an 

sliocht a léamh arís don dara huair le tuiscint a fháil ar ábhar an téacs. Admhaíonn 

foghlaimeoir C gurb é ceann de na deacrachtaí is mó atá aici i gcás fhoghlaim na Gaeilge 

ná go mbíonn uirthi rudaí a léamh faoi dhó agus go mbíonn an-chuid ama i gceist leis sin.  

Tosaíonn sí ag léamh agus ag déanamh aistriúchán ó Ghaeilge go Béalra ach fós tá sí 

meáite ar an ngramadach sa téacs a thabhairt faoi deara: 

“Cheapfá gur ag iarraidh capall, I’d be looking here and saying that it is an modh coinníollach, 

that you would think, gur ag iarraidh capall a bhriseadh, that you would be trying to break a 

horse…” 

Tagann an smaoineamh chuici le linn léitheoireachta nach bhfuil leath den scéal á 

thabhairt aici ón téacs agus tuigeann sí b’fhéidir go mbaineann an fhadhb seo len í a 

bheith chomh dírithe sin ar phointí teanga sa phíosa léitheoireachta: 

“now isn’t it terrible coz I’ve read all that and I couldn’t tell you what was on it, that’s terrible 

really isn’t it…I wonder is it because I’m so busy concentrating on the language like, is that likely 

to change as I go on in the language like will it come to me the first time, do you think so?” 

 

 

Ar an dara léamh, tá sí cinnte faoi fhocail áirithe a raibh neamhchinnteacht ag baint leo 

roimh léitheoireacht, tar éis di iad a fheiscint i gcomhthéacs chun a mbrí a léiriú. Léiríonn 

foghlaimeoir C an-sásamh nuair a thuigeann sí focal nó nath cainte i gceart sa 

chómhthéacs seo: 

“Bíonn sé go deas a bheith i gcomhluadar daoine eile cé nach mbíonn, it is nice to be in company 

with the other people, ach aithne shúl agam ar a bhformhór, even though I only have the kind of 

recognition, I only know then to see them ahhh! See I get that now, see I was guessing it ach tuigim 

é anois, so I’m happy now that I learned a new thing.” 

 

Tugann foghlaimeoir C a cuid botún faoi deara agus déanann sí féincheartú uirthi féin a 

léiríonn cé chomh hairdeallach is a bhíonn sí ar a cuid aschuir teanga: 

“Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, ah on this particular day there were new people before 

me. Bheannaigh mé di, I greeted her, oh yeah because there was a new person before me, I notice 

there now that I said people instead of person coz I see di here.” 

 

In áiteanna áirithe tugann sí buille faoi thuairim bunaithe ar chómhthéacs an scéil: 
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‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ a dúirt mé léi, you would have to, dul amú ort, dul amú would be 

to go out, to go out, ah you would have to go out on you a dúirt mé, no I still don’t get that but I’d 

guess from the context of the sentence that she has made a mistake anyway. 

Uaireanta eile, déanann sí aistriúchán liteartha ar an nath cainte Gaeilge chun brí a léiriú 

di féin: 

Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, she took it back and olc would be kind of horror on her. 

Ceartaíonn foghlaimeoir C míthuiscintí ag brath ar an gcomhthéacs, `sé sin go ndéanann 

sí briseadh síos ciallmhar ar an bhfocal sa chomhthéacs ina bhfuil sé curtha i láthair: 

Ach taispeánann sé tábhacht na foghraíochta, but it shows the importance of announcements kind 

of, fógraíochta…actually no I presume that that means the importance of pronouncing things 

properly and stuff yeah. 

Tar éis an mhír léitheoireachta, iarradh ar fhoghlaimeoir C cúpla pointí gramadaí eile a 

phlé a bhain le cúrsaí inscne agus focail áirithe a chur sa tuiseal ainmneach uatha. 

Faighimid léargas ar phróiseas intinne foghlaimeoir C maidir leis an gcaoi ina bpléann sí 

le hinscne an fhocail ag brath ar na díochlaontaí agus ar an tslí ina ndéanann sí rangú 

orthu: 

An tsráid is feminine I think, ending on a i here, that’s the second díchlaonadh I think, so seomra 

would be ah I think again masculine it’s ending on a vowel, seirbhís is feminine ah feminine 

second díchlaonadh, mixed then is your third díchlaonadh and mostly occupations and things, then 

your fourth díchlaonadh are words on loan from other languages and they don’t have any change 

to the end and then you have your irregular ones at the end ok. Ah óstán, ending on –án is ah…let 

me think now, first díchlaonadh firinscneach, abairt then is, sentence, second díchlaonadh ending 

on an –i, gramadach first díchlaonadh masculine, Gearmáinis, the languages then are feminine, 

second díchlaonadh. Bileog ends on –eog, so –eog and –lann are all second díchlaonadh, yeah 

because I think second díchlaonadh are baininscneach and áit is second díchlaonadh arís… 

 

Baineann foghlaimeoir C an-leas as foclóirí ar-líne agus ar an bhfón póca agus í i mbun 

foghlama na Gaeilge. Tugann na hacmhainní seo an-chabhair di ach nochtann sí gurbh 

fearr go mór léi an t-eolas a bheith aici seachas a bheith ag brath ar an bhfoclóir an t-am ar 

fad: 

 I’d try figure it out first. I hate having to go to the dictionary, I hate letting it get the better of me 

but I will go then if I have to. 

Cé gur acmhainn luachmhar í an foclóir d’fhoghlaimeoir C, níl sí spleách ar a úsáid. Is 

straitéis ina cuid foghlama í dul chuig an bhfoclóir le rudaí a chinntiú má bhíonn cabhair 

bhreise de dhíth uaithi. Tá mothúcháin dhiúltacha le sonrú i gcaint foghlaimeoir C maidir 

le húsáid an foclóra, a léiríonn nach gnáthnós coitianta nó ró-spleách atá ann di.  
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Téann foghlaimeoir C tríd na focail ón mír foclóra arís ó thús an taisc agus léiríonn sí 

amhras faoi roinnt de na focail gur mhaith léi a chinntiú san fhoclóir. Léiríonn sí sásamh 

maidir leis na cinn atá i gceart aici agus féindíomá maidir leis na focail nó na nathanna 

cainte nach raibh i gceart aici sa chéad iarracht agus a léirigh an foclóir di a bheith 

mícheart. Nochtaigh foghlaimeoir C a cuid straitéisí ba ghnách léi a úsáid agus focail nua 

á bhfoghlaim aici; `sé sin go scríobhadh sí síos na focail nua, go gclúdódh sí iad lena lámh 

agus go ndéanfadh sí féintastáil uirthi féin ag tabhairt aird speisialta do litriú agus 

fhuaimniú an fhocail. Deireann foghlaimeoir C go bhfuil sí an-tógtha leis an bpróiseas seo 

mar go dtuigeann sí go maith go mbíonn sí ag streachailt le litriú agus fuaimniú agus go 

gcabhraíonn an cur chuige seo go mór léi. Coimeádann sí innéacs focal sa bhaile ina 

gcuireann sí focail nuafhoghlamtha ann ionas go mbeidh teacht éasca aici orthu nuair a 

bhíonn siad de dhíth uirthi. Léiríonn na hiarghníomhaíochtaí focail nua a fhoghlaim an 

dua a chaitheann foghlaimeoir C le focail nua a shealbhú agus cur lena stór focal sa 

sprioctheanga, `sé sin nach aon ghníomh amháin a bhaineann le foghlaim focal nua di ach 

próiseas d’iarrachtaí le linn foghlama agus san iarfhoghlaim. Pléann foghlaimeoir C le 

foghlaim na Gaeilge amhail is gur fadhbanna matamaitice atá le sárú aici i gcéimeanna 

éagsúla na sealbhaithe teanga: 

“There is no point in guessing it you have to figure it out, you have to go and look for the right 

answer somewhere.” 

Cé go dtugann freagraí cearta an-sásamh d’fhoghlaimeoir C agus go gcuireann freagraí 

míchearta agus amhras faoi ghnéithe áirithe den teanga frustrachas uirthi, ní hé na freagraí 

cearta is tábhachtaí di ach an próiseas a úsáideann sí le teacht ar na freagraí sin agus an 

tuiscint a shealbhaíonn sí le linn an phróisis foghlama teanga.  

7.6 Plé ar na Cás-Staidéir ina nIomláine 

Pléifear anois na pointí is suntasaí a tháinig chun cinn sna cás-staidéir i gcás gach aon 

chás aonair. Tabharfar achoimre ar na pointí suntais sin i bhfoirm pointí ar a pléadh thuas 

ar bhonn níos cuimsithí faoi mhír 7.4 scéalta na gcás-staidéar agus 7.5 na trialacha 

smaoineamh os ard tasc-bhunaithe TAPanna. Soiléireofar na straitéisí foghlama is mó a 

sonraíodh sna cás-staidéir a chuireann go tréan le saibhreas agus sofaisticiúlacht na 

straitéisí foghlama atá tuairiscithe go dtí seo sa taighde ar an dara agus ar an tríú leibhéal. 

Mar a míníodh cheana, beartaíodh ar thrialacha TAP a úsáid don taighde leis an aidhm go 

mbeadh úsáid straitéisí beachta foghlama le tuairisciú bunaithe ar na mbreathnadóireacht 
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seachas ar an bhféintuairisciú, a chuirfeadh breis léargais ar fáil maidir le húsáid straitéisí 

foghlama i gcás tasc teanga na Gaeilge. Déanfar plé ar na cás-staidéir ansin mar ghrúpa 

ina dtabharfar na snáitheanna ar fad le chéile leis na tréithe comónta eatarthu a nochtadh.  

7.6.1 Cás-Staidéar A: Pointí Suntasacha  

 Tá cur chuige staidéir leanúnach curtha i bhfeidhm ag foghlaimeoir A ina 

ndéanann sí píosa oibre gach aon lá – dhá uair in aghaidh na hoíche agus 5/6 uair 

ar an Satharn. Déanann sí freastal agus dianchleactadh ar na scileanna éagsúla 

teanga sa chur chuige sin idir scríbhneoireacht acadúil agus ar-líne, labhairt sa 

suíomh foghlama agus go sóisialta, léitheoireacht léannta agus mar chaitheamh 

aimsire agus éisteacht sa suíomh foirmiúil agus éisteacht leis na meáin. Cuireann 

iarracht na léitheoireachta agus na héisteachta ach go háirithe i láthair Ghaeltachta 

go mór le cumas labhartha foghlaimeoir A agus lena cuid stór focal, dar léi féin.  

 Is é an chuspóir a leag sí amach di féin ón dtús ná an lámh in uachtar a fháil ar an 

ngramadach san fhoghlaim teanga agus tugann sé sásamh di go bhfuil an cuspóir 

seo á bhaint amach aici. Tharla an buaicphointe foghlama do fhoghlaimeoir A 

nuair a thuig sí go raibh tuiscint aici ar an ngramadach agus go bhféadfadh sí í a 

mhúineadh. 

 Baineann foghlaimeoir A an-leas agus tairbhe as an líonra sóisialta chun teagmháil 

agus cumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga. Bhunaigh foghlaimeoir A buíon 

darbh ainm ‘Díograiseoirí na Gaeilge’ ar-líne sa bhliain 2010 agus tá 325 ball ag 

an mbuíon anois [26-05-14]. Bíonn foghlaimeoir A i dteagmháil le han-chuid 

cainteoirí ó gach cearn den domhan ar an leathanach Facebook aici.  

 Chuir sí aithne ar ‘mhúinteoirí’ neamhoifigiúla thart timpeall uirthi ina 

timpeallacht féin, go fíor agus go fíorúil agus chuir sí fáilte roimh chabhair uathu 

– teagmhálacha ar an idirlíon, an poitigéir áitiúil, comhscoláirí srl. Ag am an 

agallaimh bhí sé ar intinn aici tús a chur le himeachtaí sóisialta le Gaeilge ina 

ceantar féin le daoine a thabhairt le chéile agus a spreagadh le Gaeilge a labhairt.  

 Maidir le húsáid straitéisí foghlama sa tréimhse ghearrthéarmach, tapaíonn 

foghlaimeoir A deiseanna cainte sa phobal agus ar-líne, déanann sí sruthléamh ar 

leabhair, nuachtáin agus irisí le tuairim a fháil faoi ábhar an phíosa agus ansin 

déanann sí léamh níos cúramaí ag tabhairt airde ar phointí gramadaí, coiméadann 

sí fillteán foghlama leis an nathanna cainte agus focail is ansa léi agus baineann sí 

úsáid astu nuair is féidir. Déanann foghlaimeoir A iarracht smaoineamh as Gaeilge 
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agus cuireann sé ag gáire í anois go mbíonn sí fiú ag brionglóid as Gaeilge!  

 Sa tréimhse fhadtéarmach, cuireann foghlaimeoir A roimpi mar straitéisí foghlama 

leanúint leis an oideachas agus teastas i múineadh na Gaeilge a bhaint amach, 

ranganna an phobail agus grúpa sóisialta a bhunú ina ceantar féin, bualadh le 

grúpaí éagsúla le Gaeilge ar fud an domhain nuair a bhíonn sí ag taisteal agus 

freastal ar imeachtaí cultúrtha le Gaeilge amach anseo ar nós an Oireachtais.  

 Luaigh foghlaimeoir A tréithe áirithe atá freagrach as a cuid rath foghlama ar a 

raibh, grá don teanga agus díograis san áireamh go príomha. Músclaíodh an grá 

inti bunaithe ar thaithí dhearfach ar an nGaeilge ar scoil agus taithí dhearfach ar 

theagmhálacha na teanga ó d’fhill sí ar an bhfoghlaim.    

 

7.6.2 Cás-Staidéar B: Pointí Suntasacha  

 Tá cur chuige córasach curtha i bhfeidhm ag foghlaimeoir B ina dtaitníonn sé 

leis réamhullmhúchán a dhéanamh agus a bheith ullmhaithe do ranganna 

Gaeilge agus deiseanna úsáide na Gaeilge go bhféadfaí tarlú. Laghdaíonn an 

nós seo ar an mbuairt le linn foghlama a thagann ar fhoghlaimeoir B.  

 Bíonn foghlaim chumaisc ar siúl ag foghlaimeoir B sa chaoi is go mbíonn sé 

ag freastal ar ranganna foirmiúla na Gaeilge agus go gcaitheann sé a lán ama 

lasmuigh den rang ag staidéar go féinriartha. Déanann sé féinteagasc ar 

ghramadach na Gaeilge ach go háirithe, i máthairtheanga an Bhéarla ar dtús 

ach ansin díríonn sé ar théarmaíocht gramadaí as Gaeilge. Tá an tabhairt faoi 

deara an-láidir aige ó thaobh na gramadaí ina n-aithníonn sé pátrúin sa teanga i 

bpróiseas an tsealbhaithe teanga.    

 Tá an Ghaeilge mar theanga bheo agus fíorchumarsáid an-tábhachtach 

d’fhoghlaimeoir B agus tugann cainteoirí dúchais agus maithe thart timpeall 

air an-spreagadh dó.   

 Ó thaobh na feasachta teanga de, déanann sé athscríobh ar obair a fhaigheann 

sé ar ais ón múinteoir ag leagadh béime ar cén fáth go bhfuil rudaí ceart nó 

mícheart. Is spéis leis na mínithe seo a chuireann go mór lena chumas agus 

muiníne sa teanga.  

 Tá foghlaimeoir B tiomanta tré spriocanna agus cuspóirí a bhaint amach agus 

tá fís idéalach aige a fheidhmíonn mar mheán inspreagtha dó, `sé sin go 

mbeadh sé in ann fíorchumarsáid a dhéanamh ina léireodh sé cruinneas teanga 

ina “taispeántas”.  
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 Cuireann mothúcháin dhiúltacha ar nós neirbhís agus buairt roimh chaint 

isteach ar fhoghlaimeoir B agus bíonn impleacht acu ar an sealbhú teanga dar 

leis féin. Tá straitéisí sealbhaithe aige conas dul i bhfeidhm leis na mothúcháin 

sin áfach, cur i gcás, a bheith réamhullmhaithe nó réamh-mhachnamh a bheith 

déanta roimh chás áirithe nó labhairt faoi rudaí atá bainteach le saol agus 

spéiseanna an fhoghlaimeora i mbun comhrá.  

 

7.6.3 Cás-Staidéar C: Pointí Suntasacha  

 Ní raibh aon Ghaeilge ag foghlaimeoir C go dtí go raibh sí ina duine fásta agus 

d’fhill sí ar an oideachas le Gaeilge a fhoghlaim as an nua mar ghlantosaitheoir. 

Cé go bhfuil toradh dearfach lena cuid iarrachtaí, léirigh sí fadhbanna agus 

deacrachtaí a bhain leis an nGaeilge a shealbhú agus na bealaí a shealbhaigh sí le 

dul i ngleic leis na fadhbanna sin. 

 Tuigeann foghlaimeoir C gur foghlaimeoir amhairc í go príomha agus go bhfuil 

fadhbanna aici lena cumas cluastuisceana. Mar straitéis foghlama chuige seo, 

baineann sí úsáid as spleách-chartaí chun cabhrú léi cuimhneamh ar fhocail nua 

agus iad a fhoghlaim.  Déanann sí féinmheasúnú uirthi féin maidir leis na focail 

sin. Rinne sí taifead ar ranganna chun éisteacht siar leo agus déanann sí cleachtadh 

éisteachta rialta chun dul i ngleic le fadhbanna de réir a chéile. Thosaigh sí ag 

éisteacht leis an raidió agus dlúthdhioscaí, ag breathnú ar an teilifís agus chaith sí 

am sa Ghaeltacht chun cabhrú léi. Thóg sé cúpla lá uirthi socrú isteach agus 

daoine eile a thuiscint toisc go raibh sí an-neirbhíseach ann ach d’éirigh léi a cuid 

fadhbanna agus neirbhíse a chloí.  

 Chuir a cuid deacrachtaí cluastuisceana isteach go mór ar fhoghlaimeoir C, bhraith 

sí ar nós amadáin agus náirithe sna ranganna Gaeilge céime ar dtús agus bhí sí 

réidh chun éirí as mar nach raibh sí in ann éisteacht leis an léacht agus féachaint ar 

na nótaí Powerpoint ag an am céanna, rud a chuir isteach go mór uirthi. Chuaigh sí 

i ngleic leis an bhfadhb áfach nuair a fuair sí nótaí ó chomhscoláirí chun cabhrú léi 

agus shocraigh sí isteach de réir a chéile.  

 Is san ionad oideachais den chuid is mó a chleachtann sí a cuid Gaeilge ach 

déanann sí iarracht an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga lena hiníon 

déagóra, cuir i gcás go ndéanann siad a gcuid siopadóireachta tré mheán na 

Gaeilge lena hiníon. 

 Coimeádann sí taifead de na rudaí nua atá ar siúl aici agus á bhfoghlaim aici i 
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leabhair nótaí innéacs agus filltéan foghlama. Déanann sí monatóireacht leanúnach 

ar an dul chun cinn atá á dhéanamh aici agus ar na focail, nathanna cainte agus 

pointí cruinnis atá á sealbhú aici.  

 Leagann foghlaimeoir C spriocanna gearrthéarmacha amach di féin mar shampla 

comhrá a bheith aici leis an léachtóir nó comhrá ar an raidió a leanúint gan mórán 

faidhbe.  

 Baineann foghlaimeoir C leas as acmhainní cabhracha chun cuidiú léi ina cuid 

foghlama teanga. Níl sí iomlán spleách ar na hacmhainní ach úsáideann sí iad mar 

áiseanna cuidithe teacht ar thuiscint agus mínithe.  

 Is foghlaimeoir machnamhach í foghlaimeoir C ach toisc nár thosaigh sí ag 

foghlaim na Gaeilge mar pháiste, bíonn go leor ceisteanna teicniúla aici faoin 

teanga agus faoina struchtúr. Chuige seo, fiosraíonn sí gnéithe teanga agus is spéis 

léi freagraí a fháil ar conas mar a fheidhmíonn an teanga. Cuireann an fhiosracht 

agus an spéis seo leis an sealbhú teanga ina cás féin.  

 Shealbhaigh foghlaimeoir C straitéisí foghlama ó mhúinteoirí ar an turas foghlama 

aici, leanann sí lena n-úsáid ach tógann sí orthu de réir mar a oireann don chás 

foghlama.  

 

7.6.4 Straitéisí Foghlama na gCás-Staidéar 

Pléifear anois na straitéisí is mó a aithníodh agus a tháinig chun cinn le linn na gcás-

staidéir. Tabharfar faoi deara go bhfuil cuid acu atá ag teacht leis na straitéisí foghlama a 

d’aithin Rubin (1975) agus Naiman et al. (1978) ina gcuid taighde, mar a pléadh i 

gcaibidil a dó iad, agus cuid eile a chuireann leis an méid a aithníodh sna staidéir úd: 

Straitéisí Cognaíocha 

 Focail a chur i gcomhthéacs chun a mbrí a léiriú 

 Úsáid a bhaint as an eolas atá ag an bhfoghlaimeoir cheana féin chun brí a 

thabhairt ó ábhar nua 

 Aistriú ó Ghaeilge go Béarla chun tuiscint a chinntiú 

 Briseadh síos na bhfocal go ceimniúil chun míniú a fháil  

 An abairt a bhriseadh síos i bpointí beaga / gonnta le linn léitheoireachta 

 Buille faoi thuairim a thabhairt faoi bhrí fhocail muna bhfuil sé/sí cinnte 

 Dul ar aghaidh sa léitheoireacht agus dul siar arís ar rud éigin nár thóg sé/sí leis / 
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léi an chéad uair 

 Aistriú liteartha a dhéanamh ó Ghaeilge go Béarla ach ansin buille faoi thuairim a 

thabhairt faoin mbrí ón gcomhthéacs – mar shampla:  

“bhí olc uirthi…evil on her…I presume it means she was in poor form” 

 Tuiscint ag an bhfoghlaimeoir ar mhíthuiscint agus neamhchinnteacht ach 

straitéisí cuí aige/aici chun deileáil leis seo mar shampla bogadh ar aghaidh agus 

teacht ais chuige nuair a bhíonn níos mó eolais aige/aici faoi ábhar an ailt, gan 

ligint don mhíthuiscint cur isteach ar an bhfoghlaim 

 Tabhairt faoi deara láidir ach go háirithe ó thaobh cúrsaí gramadaí de: “fear an 

tí…tuiseal ginideach” “i + urú…tuiseal tabharthach” 

 Tuiscint ar deacrachtaí/earráidí: “I’d often mix up cheana agus céanna” 

 Straitéisí chun deileáil le deacrachtaí foghraíochta mar shampla; líne a chur trí 

chonsain nach bhfuaimnítear ar nós Gabhann, a shamhlú.  

 Cinnteacht agus eolas mar mheán inspreagtha 

 Aiseolas a lorg mar spreagadh  

Straitéisí Sóisialta 

 Úsáid a bhaint as an líonra sóisialta chun teagmháil a dhéanamh le cainteoirí eile 

na sprioctheanga 

 Deiseanna cainte sa sprioctheanga a chruthú agus a thapú sa ghnáthphobal agus sa 

phobal fíorúil 

 Tréimhsí a chaitheamh sa Ghaeltacht (saor-rogha) 

Straitéisí Metachognaíocha 

 Dialann nó cóipleabhar foclóra a choiméad (saor-rogha); inscne na bhfocal a 

scríobh in aice na bhfocal, focail a chur in abairtí, focail a rangú de réir catagóirí 

mar shampla, cúrsaí teaghlaigh, cúrsaí oibre, an scoil nó de réir na haibítre.  

 Féachaint siar ar an obair bhaile agus aiseolas ón múinteoir agus mínithe a lorg tré 

cheist a chur ‘cén fáth’ go bhfuil rud éigin amhlaidh. 

 Dul siar rialta a dhéanamh, fiú le linn taisc chun a chinntiú go bhfuil an ceart 

aige/aici agus nach bhfuil sé/sí imithe amú.  

 Straitéisí chun deileáil le féincheartú: i) na rudaí ina bhfuil sé/sí cinnte faoi a chur 

ar leathtaobh, ii) líne a chur faoi rudaí nach bhfuil sé/sí cinnte faoi agus teacht ar 

ais chuige, iii) i gcás cártaí, leag foghlaimeoir amháin na cartaí a raibh sí cinnte 

fúthu síos go hingearach agus na cinn nach raibh sí cinnte futhu síos go 
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cothrománach. 

 Tuiscint ar spriocanna agus cuspóirí: smacht a fháil ar an ngramadach, Gaeilge a 

mhúineadh, comhrá a dhéanamh le cainteoirí maithe le Gaeilge srl. 

 Scrúduithe a úsáid mar mheán tomhais maidir lena gcumas sa teanga 

 Iaranailís a dhéanamh ar chomhrá atá thart agus machnamh a dhéanamh ar na 

botúin a deineadh le linn an chomhrá chun iad a chur ina gceart don chéad uair 

eile 

 Aird a thabhairt ar bhotúin mar chuid d’aiseolas an mhúinteora agus iarracht a 

dhéanamh fáth an bhotúin a thuiscint agus é a chur ina cheart 

Straitéisí Mothúchánacha 

 Dul i ngleic le buairt roimh labhairt sa sprioctheanga tré phíosa a bheith 

ullmhaithe roimh ré chun sprioc cumarsáide a chomhlíonadh, labhairt faoi chúrsaí 

atá bainteach le saol an fhoghlaimeora nó fanacht go dtí go gcuireann an duine eile 

tús leis an gcomhrá.  

 Féinmhuinín mar mheán spreagtha, `sé sin go gcuireann múinín daoine eile astu 

lena gcuid féinmhuinín féin cur i gcás, is spéis leo tuairimí daoine eile faoina 

gcumais sa teanga;  “ar scoil nuair a bhí ar an múinteoir imeacht as an rang, dúirt 

sí liomsa bí ag léamh an leabhar do na daltaí eile” i 

 Faigheann siad sásamh agus spreagadh as rud nua a fhoghlaim; “(I’m) happy with 

myself now that I’ve learned a new thing”  

 

7.6.5 Tréithe Comónta na gCás-Staidéar 

Aithníodh tréithe comónta maidir leis na trí chás-staidéar a rinneadh mar chuid den 

taighde ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Ba fhoghlaimeoirí fhásta iad an triúr a 

ghlac páirt sna cás-staidéir a bhfuil cosúlachtaí eatarthu ó thaobh inspreagtha, straitéisí 

foghlama, stíleanna foghlama, féinbhraistintí srl. de ach go bhfuil difríochtaí eatarthu ó 

thaobh cúlra agus cur chuige de. Faoi mar a pléadh thuas, roghnaíodh iad mar gheall ar an 

gcur chuige éagsúla a léirigh siad i leith fhoghlaim na Gaeilge le go mbeadh fáil ar scéalta 

ó dhearcthaí éagsúla ar fáil sa tráchtas. Mar mheabhrú don léitheoir, tá cur chuige sóisialta 

agus gníomhach ag foghlaimeoir A a eascraíonn as taithí dearfach foghlama, tá taithí 

diúltach scoile agus baic mothúchánacha ag foghlaimeoir B ach tá cur chuige córasach 

forbartha aige ina chuid foghlama mar dhuine fásta atá an-éifeachtach. Is foghlaimeoir 

éagsúil arís í foghlaimeoir C nach bhfuil aon chúlra scoile aici le Gaeilge ach gur éirigh 
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léi í a shealbhú go héifeachtach mar fhoghlaimeoir fásta in ainneoin constaicí a bhí le cloí 

aici.  

An chéad thréith a aithníodh a bheith i láthair sna cás-staidéir i gcoitinne ná láidreacht na 

feasachta teanga i measc an triúir. Bhí an taighde ag súil leis go mbeadh an fheasacht 

teanga ard i measc na bhfoghlaimeoirí a roghnaíodh don taighde. Bhí an t-ionchas seo 

bunaithe ar an litíocht idirnáisiúnta ar fhoghlaim éifeachtach teangacha agus ar a 

sonraíodh sna torthaí taighde ar an dara agus ar an triú leibhéal i measc fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge a ghlac páirt sa taighde. Cuireadh a thuilleadh léargais ar fáil i 

sonraí na gcás-staidéar áfach ar fheidhm lárnach na feasachta teanga i sealbhú éifeachtach 

na Gaeilge. Bhí trí mhórghné i gceist maidir leis an bhfeasacht teanga a nochtaíodh sna 

cás-staidéir; an fhéinfheasacht, an fheasacht teanga agus an fheasacht chultúrtha.  

Ó thaobh na féinfheasachta, bhí an fhoghlaim fhéinriartha neamhspleách ar an rang 

foirméalta go mór chun cinn i gcur chuige comónta na gcás-staidéar ar bhealaí éagsúla. 

Murab ionann agus dea-fhoghlaimeoirí Rubin (1975) ba ghnách le foghlaimeoir C 

féintástáil a dhéanamh uirthi féin féachaint ar an dul chun cinn a bhíonn ar siúl aici agus 

na focail nó nathanna cainte nua atá á bhfoghlaim aici. Bíonn sé de nós ag foghlaimeoir B 

monatóireacht a dhéanamh go hiardhearcach ar a chuid cainte agus caint daoine eile, fad 

is a bhíonn foghlaimeoir A tugtha don fhorbairt a bhíonn ar siúl aici bunaithe ar a cuid 

iarrachtaí leis an teanga a shealbhú. Léirigh gach duine sna cás-staidéir fíorthuiscint agus 

léargas orthu féin mar fhoghlaimeoirí na Gaeilge, na láidreachtaí agus na laigí atá acu, cén 

cinéal foghlaimeoirí atá iontu, cad a mhusclaíonn mothúcháin dhiúltacha iontu agus conas 

mar a théann siad i ngleic leo sin. Léirigh siad chomh maith ardfheasacht maidir le bóthar 

fada an tsealbhaithe teanga. Thaispeáin siad gur próiseas atá i gceist ina mbíonn díograis 

agus dua de dhíth le céimeanna a chur síos ann. Murab ionann agus cás-staidéir Naiman et 

al. léiríonn cás-staidéir an taighde seo nach mbaineann rath teanga le bua nádúrtha faoi 

mar a shíltear go minic, ach leis an dua leanúnach a chaitear leis an teanga a shealbhú go 

héifeachtach (1978: 59).  

Dhealraigh sé sna cás-staidéar go gcoimeádann an triúr fillteán nó leabhrán foghlama as a 

stuaim féin, ina ndéanann siad taifead ar fhocail nó ar nathanna cainte nuafhoghlamtha go 

bhféadfaidís úsáid a bhaint astu sa chur i láthair teanga. Bhí an coincheap céanna i gceist 

maidir leis na leabhráin seo ach amháin go raibh siad leagtha amach acu ar bhealaí 

éagsúla, `sé sin gur chuir foghlaimeoir A leagan amach de réir topaicí ranga i bhfeidhm. 
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Leagan amach téamúil atá ag foghlaimeoir B bunaithe ar a chuid spéiseanna féin agus tá 

innéacs ag foghlaimeoir C de réir na haibítre. Pé leagan amach atá acu, tá siad in ord agus 

eagar agus cabhraíonn `sé sin leis na foghlaimeoirí taifead a dhéanamh agus teacht ar an 

eolas arís go héasca nuair a bhíonn sé ag teastáil uathu. Úsáideann na foghlaimeoirí na 

leabhráin mar áis thagartha agus iad i mbun foghlama agus glacann siad leis mar áis 

chuidithe leis agus ní mar thasc breise. Cuidíonn na hiarrachtaí seo leis na foghlaimeoirí 

féinfheasacht a mhúscailt iontu féin a mheasann an taighde a bheith freagrach as an 

leibhéal ard feasachta teanga atá léirithe sna cás-staidéir.  

Tugadh faoi deara sna cás-staidéir go raibh na foghlaimeoirí araon gafa le cruinneas 

teanga a fheidhmíonn mar uaillsprioc dóibh i sealbhú éifeachtach na Gaeilge. Léirigh an 

triúr acu an-suim sa chruinneas agus an-dúil é a bhaint amach go sásúil sa chumas teanga. 

Soiléiríodh go nglacann siad le dul chun cinn sa chruinneas teanga mar chomhartha 

forbartha rud a thugann an-sásamh dóibh. Ní phléann siad leis an gcruinneas teanga mar 

ualach casta gur chóir dóibh a fhoghlaim ná mar aonad aonair san fhoghlaim teanga ach 

glacann siad leis mar aonad lárnach i bpróiseas an tsealbhaithe teanga atá riachtanach don 

dul chun cinn.  

Fearacht ar tuairiscíodh sna torthaí foghlama ar an dara agus ar an tríú leibhéal roimhe seo 

sa tráchtas, is spéis leis na foghlaimeoirí a ghlac páirt sna cás-staidéir mínithe a lorg 

maidir le botúin chruinnis agus tugann siad suntas do na botúin a bhíonn á ndéanamh acu 

agus conas iad a chur ina gceart ionas nach dtarlóidh siad arís. Is maith leo a bheith ag 

foghlaim óna gcuid botún agus cuireann siad fáilte roimh cheartúcháin, ach cuireann sé 

olc orthu botúin bhunúsacha a athdhéanamh. Thar aon ní eile,  maidir leis an gcruinneas 

teanga i measc an triúir, sonraíodh an tabhairt faoi deara ard atá acu i leith phointí 

gramadaí na teanga thar na scileanna ar fad. Tugadh é seo faoi deara ach go háirithe sna 

trialacha TAP tasc-bhunaithe nuair a chonac straitéisí foghlama ag teacht chun cinn le 

linn léitheoireachta maidir leis an suntas a thug na foghlaimeoirí do ghnéithe gramadaí sa 

téacs. Le linn na n-agallamh, pléadh go mbíonn an tabhairt faoi deara láidir ag an triúr i 

gcás caint daoine eile agus i leith na Gaeilge thart timpeall orthu sa phobal agus sa 

ríomhthimpeallacht. Ar an iomlán, sonraíodh go bhfuil foghlaimeoirí na cás-staidéar 

meáite ar an gcruinneas a shealbhú go héifeachtach le go mbeidh siad iomlán sásta lena 

gcumas sa Ghaeilge.  
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Cé nach bhfuil an fheasacht chultúrtha le tuairisciú chomh láidir céanna sna tréithe 

comónta a aithníodh sna cás-staidéir, bhí sé le sonrú iontu ach go háirithe maidir le 

straitéisí foghlama fadtéarmacha agus sna seasaimh idéalacha a shamhlaíonn na 

foghlaimeoirí dóibh féin. Is ionann é sin is le rá go léiríonn na cás-staidéir fonn a bheith 

rannpháirteach in imeachtaí sóisialta le Gaeilge sna pleananna fadthéarmacha forbartha 

acu leis an teanga. Sna cásanna ina mbíonn na foghlaimeoirí gníomhach in imeachtaí 

sóisialta cheana féin, léiríodh feasacht chultúrtha maidir leis an nGaeilge thart timpeall 

orthu sa tsochaí in Éirinn agus lasmuigh di go hidirchultúrtha. Chaith gach duine de na 

cás-staidéir tréimhse sa Ghaeltacht a d’fhorbair a gcuid feasachta cultúrtha ar bhealaí 

éagsúla; canúintí na Gaeilge, na healaíona cruthaitheacha agus an litríocht, muintir na 

Gaeltachta agus ócáidí na Gaeilge sa Ghaeltacht. Bhí sé an-soiléir sna cás-staidéir gurb í 

an múinteoir Gaeilge a mhuscail an fheasacht chultúrtha i measc an triúir. Léiríodh an 

ríthábhacht go mbíonn an múinteoir Gaeilge eolach ar shaol na Gaeilge lasmuigh den 

seomra ranga. Sa chaoi seo, d’fhéadfadh leis / léi oideachas cultúrtha a chur ar a c(h)uid 

foghlaimeoirí, iad a spreagadh páirt a ghlacadh sa saol cultúrtha sin nó fiú toise cultúrtha 

a chur le gníomhaíochtaí ranga. Léirigh gach duine de na cás-staidéir nasc mothúchánach 

leis an nGaeilge ar bhonn cultúrtha a thacaíonn leis an méid a tháinig chun cinn i measc 

cás-staidéar Naiman et al. (1978: 58). De réir torthaí taighde Naiman et al. b’iad na 

tionchair a chuir leis an nasc ná caidrimh le cainteoirí dúchais, sár-mhúinteoir nó gné 

éigin eile lasmuigh den phróiseas foghlama féin (ibid). Léiríonn sé seo an tábhacht a 

bhaineann le tionchair sheachtraigh (múinteoir, tréimhse Gaeltachta, teagmháil le 

cainteoirí eile srl.) i bpróiseas na foghlama teanga a chuireann tacaíocht agus spreagadh ar 

fáil d’fhoghlaimeoirí a bheith gníomhach sa phróiseas sin.  

Léirigh na cás-staidéir an tábhacht chomh maith a bhaineann lena bheith in ann 

fíorchumarsáid a dhéanamh sa Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den suíomh foirmiúil 

foghlama. Tagann sé seo go láidir arís le cás-staidéir Naiman et al. a ghlac le teangacha 

mar chóras nó mar mheán cumarsáide agus idirghníomhach (1978: 58-59). Tá sé fíor don 

triúr go bhfuil an Ghaeilge ábhartha agus fíor ina saol agus nach ábhar acadúil amháin atá 

ann, in ainneoin go bhfuil siad ar fad spreagtha go huirliseacha agus go gairmiúil le 

tabhairt fúithi. Léirigh siad an fhís chéanna maidir le húsáid na Gaeilge mar mheán 

cumarsáide, cé go raibh sé seo níos láidre ag foghlaimeoir A ná an bheirt eile toisc an 

nasc atá aici leis an teanga ar an líonra sóisialta. Léirigh an bheirt eile nach bhfuil siad 

chomh gníomhach céanna ar an idirlíon, ach go bhfuil an-suim acu san fhíorchumarsáid. 
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Ba léir, áfach, go bhfuil a gcuid deiseanna úsáide teoranta don suíomh acadúil. Ardaíonn 

an plé seo ceann de theoiricí bunaidh an taighde seo agus `sé sin an fhéidearthacht atá ann 

deiseanna teagmhála leis an nGaeilge a leathnú amach ar an líonra sóisialta le sealbhú 

teanga a chur ar bun, faoi mar atá léirithe ag cás foghlaimeoir A sa taighde seo. Déanfar a 

thuilleadh plé ar an ábhar seo i gconclúid an tráchtais. 

Cé nach mbíonn ach duine amháin den triúr a ghlac páirt sna cás-staidéir gníomhach ar an 

líonra sóisialta, is iomaí úsáid a bhaineann siad uilig as achmainní teicneolaíochta mar 

áiseanna cuidithe i gcás fhoghlaim na Gaeilge. Is beag foghlaimeoir teanga nach 

mbaineann úsaid éigin as acmhainní teanga ar-líne na linne seo agus is minic an úsáid 

mhí-oiriúnach á baint as na hacmhainní mar gheall ar easpa feasachta lena n-úsáid. A 

mhalairt atá fíor maidir leis na cás-staidéir seo inar léirigh na faisnéiseoirí an úsáid 

straitéiseach chiallmhar a bhaineann siad as acmhainní na Gaeilge ar-líne. Tuairiscíodh 

gur áis tacaíochta nó cuidithe foghlama atá sna hacmhainní foghlama do na cás-staidéir a 

bhaineann leas as acmhainní ar mhaithe le fiosracht a shásamh nó neamhchinnteacht a 

chinntiú. Ní úsáideoirí spleácha iad na cás-staidéir ar na hacmhainní atá ar fáil dóibh agus 

ní bhíonn siad á úsáid acu ar mhaithe le húsáid a bhaint astu.  

Faoi mar a sonraíodh sna trialacha TAP, is é an cur chuige a bhí ag na foghlaimeoirí araon 

i gcás an taisc teanga ná úsáid a bhaint as aon réamheolas a bhí acu ar dtús, féachaint ar 

aon eolas a bhí ar fáil dóibh sa tasc a thabharfadh leideanna dóibh agus ansin féachaint 

san fhoclóir ar-líne mar tríú iarracht muna raibh siad cinnte faoin bhfocal fós. Ní 

dheachaigh aon duine acu díreach chuig an bhfoclóir mar acmhainn ag tús an taisc ach 

bhraith siad ar a gcuid eolais féin mar acmhainn ar chéadbhualadh leis an bhfocal nua. 

Nós an-choitianta atá le tuairisciú ag an taighde ná an úsáid a bhain na cás-staidéir as 

réamheolas sa tasc teanga le teacht ar thuiscint ar fhocail/ fhrása nua. 

Dar ndóigh, ní raibh gach gné den tuairisciú sna cás-staidéir iomlán dearfach. Bhí go leor 

deacrachtaí agus fadhbanna le tabhairt faoi deara i scéalta na bhfoghlaimeoirí maidir le 

foghlaim na Gaeilge. Nochtaigh foghlaimeoir A buairt faoina caighdeán sa teanga agus í 

ag filleadh ar an nGaeilge a fhoghlaim tar éis tréimhse fada go leor. Rinne foghlaimeoir B 

plé an-oscailte mar gheall ar an mbuairt a bhraitheann sé roimh labhairt sa Ghaeilge agus 

léirigh foghlaimeoir C an frustrachas a bhraith sí maidir lena cumas cluastuisceana. Cé 

gur mothúcháin dhiúltacha iad na mothúcháin atá le tuairisciú anseo, shealbhaigh 

faisnéiseoirí na gcás-staidéar straitéisí foghlama conas dul i ngleic leis na mothúcháin 
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dhiúltacha áirithe seo agus ar shlí d’fheidhmigh siad mar mheán spreagtha ar an mbóthar 

sealbhaithe dóibh toisc go raibh orthu iad a shárú. Tá an toradh seo ar aon dul le torthaí 

taighde Naiman et al. a rinne tuairisciú ar an gcúthail a bhraith duine de cás-staidéir an 

taighde agus ar an gcaoi a ndeachaigh sé i ngleic leis an mothúchán sin tré úsáid a bhaint 

as an sprioctheanga (1978: 59).  

Is éard atá léirithe anseo faoi mhír 7.6.5 ná na tréithe comónta a aithníodh i measc an 

triúir a ghlac páirt sna cás-staidéir mar chuid den taighde ar shealbhú éifeachtach na 

Gaeilge. Níl an staidéar ag maíomh go mbeadh a leithéid de thréithe ag aon dea-

fhoghlaimeoir teanga ach maíonn sé gurb iad na tréithe atá aitheanta anseo na cosúlachtaí 

agus difríochtaí a sonraíodh sna beatháisnéisí foghlama a bailíodh sa taighde ó thriúr 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge.  

 

7.7 Conclúid 

Is éard a rinneadh plé air sa chaibidil seo ná na cás-staidéir a rinneadh mar chuid den 

taighde i measc fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge ar an tríú leibhéal in Éirinn. Triúr le 

cúlraí éagsúla agus cur chuigí éagsúla teanga a roghnaíodh le páirt a ghlacadh sna cás-

staidéir leanúnacha a chuimsigh; agallaimh, dialanna foghlama agus trialacha 

smaoineamh os ard tasc-bhunaithe. Pléadh sa chaibidil an áit a bhí ag na cás-staidéar sa 

taighde i gcoitinne, cén cheist a bhí le freagairt acu agus conas a d’fhreagrófaí í. Féachadh 

chuige sa chaibidil ansin go ndearnadh plé ceann ar cheann ar na cás-staidéir le scéalta nó 

próifíleanna aonair na bhfoghlaimeoirí a nochtadh don léitheoir. Cuireadh eolas ar fáil ar 

chúlra agus athróga eile na bhfoghlaimeoirí sna scéalta ar nós cúrsaí inspreagtha, meon, 

cúrsaí aoise, straitéisí foghlama, stíl foghlama agus mothúcháin dhiúltacha i leith na 

teanga. Rinneadh scagadh agus anailís ar na trialacha TAP a bhí mar dhlúthchuid de na 

cás-staidéir agus tugadh sonraí ar úsáid straitéisí foghlama de réir mar a cuireadh i láthair 

iad le linn dóibh bheith ag smaoineamh os ard. Rinneadh achoimre ar na pointí ba 

shuntasaí agus ba spéisiúla a tháinig chun cinn i bpróifíleanna na bhfaisnéiseoirí sa chéad 

chuid eile den chaibidil mar aon leis na straitéisí foghlama ba snasta atá le tuairisciú sna 

cás-staidéir. Ar deireadh, rinneadh plé ar na cás-staidéar le chéile mar aonad ann féin inar 

soiléiríodh na difríochtaí agus na cosúlachtaí eatarthu leis na tréithe comónta atá le 

tuairisciú iontu a aithint agus a thaifead.   
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Is fíor go bhfuil an-chuid gnéithe éagsúla i gceist le cur chuige foghlaimeoirí na gcás-

staidéar faoi mar ata siad leagtha amach sa chaibidil seo. Is fíor chomh maith go mbeadh 

gá le hinspreagadh, suim, meon dearfach agus taithí dearfach foghlama leis na cur chuigí 

a chur i bhfeidhm i gcás aon fhoghlaimeoir teanga. É sin ráite áfach, tuigtear gur bóthar 

fada is ea é bóthar an tsealbhaithe teanga agus mar sin ba cheart a bheith ag súil le 

hiarrachtaí comhtháite am-íditheacha ó fhoghlaimeoirí ina n-éiríonn leo an teanga a 

shealbhú go héifeachtach. Má táimid ag súil leis go n-éireoidh go geal len ár gcuid 

foghlaimeoirí na Gaeilge, ní mór dúinn a bheith ag féachaint i dtreo móriarrachtaí 

comhtháite laistigh agus lasmuigh den seomra ranga go bhféadfaí cur le sealbhú 

éifeachtach teanga faoi stiúir an mhúinteora sa ghearrthréimhse agus faoi stiúr an 

fhoghlaimeora aonair san achar fadtréimhse.  
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Caibidil 8: Conclúidí agus moltaí 

8.1 Réamhrá  

Sa chaibidil seo déanfar achoimre ar chúlra teoirice an taighde bunaithe ar an léirmheas a 

rinneadh ar an litríocht go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i gcaibidil a dó agus a trí den 

tráchtas. Déanfar plé ar na teoiricí i ngort na dea-fhoghlama a rinne torthaí an taighde seo 

a threisiú agus a bhréagnú. Pléifear príomhthorthaí an staidéir bunaithe ar an anailís a 

rinneadh ar an bhfaisnéis a bailíodh ó fhoglaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge sa taighde. 

Cuirfear conclúidí agus moltaí an taighde i láthair i gcomhthéacs na mórcheisteanna 

taighde a chuir an staidéar roimhe le freagairt. Léireofar go gcuireann an taighde seo le 

corpas taighde i leith fhoghlaim na Gaeilge ach cuirtear teorainneacha an staidéir in iúl 

chomh maith. Tarraingeofar conclúidí an taighde le chéile, molfar conas go bhféadfaí leas 

a bhaint as an taighde bunaithe ar impleachtaí na dtorthaí taighde d’fhoghlaim na Gaeilge 

agus déanfar moltaí chomh maith maidir le staidéir eile a d’fhéadfadh eascairt as an 

taighde seo.  

8.2 Aidhm an Taighde 

Is í an bhunaidhm a bhain leis an taighde reatha seo ná iniúchadh a dhéanamh ar thréithe 

agus ar chúlraí foghlaimeoirí a n-éiríonn go maith leo an Ghaeilge a thabhairt leo ón 

gcóras oideachais in Éirinn. Chuir an taighde roimhe mar shainsprioc, próifíleanna 

foghlaimeoirí a chur le chéile i gcás na Gaeilge a thabharfadh léargais luachmhara dúinn 

ar phróisis éifeachtacha sealbhaithe teanga sa seomra ranga. Bhí sé i gceist ag an taighde 

go mbeadh na próifíleanna nó na scéalta seo bunaithe ar chúlra an fhoghlaimeora aonair 

agus ar na bealaí éifeachtacha foghlama a tharraingíonn sé chuige féin san fhoghlaim 

teanga.  

Taighde foghlaimeoir-lárnach a bhí i gceist a chuirfeadh ar fáil den chéad uair i gcás na 

Gaeilge, eolas agus eiseamláireacha do mhúinteoirí Gaeilge maidir le foghlaimeoirí a n-

áirítear mar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge iad. Is ionann é sin agus le rá, go mbeadh 

ceacht le foghlaim ó na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge. Aithníonn an taighde go bhfuil a leithéid d’fhoghlaimeoirí ann a 

n-éiríonn go suntasach leo an teanga a thabhairt leo go héifeachtach ón gcóras oideachais, 

in ainneoin go bhfuil cuid mhaith den taighde agus den phlé ar fhoghlaim na Gaeilge go 

dtí seo dírithe ar na deacrachtaí foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí na Gaeilge agus ar an 
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titim shuntasach i gcaighdéan na teanga. Aithníonn an taighde seo leis gur fiú agus gur 

mithid díriú ar an ábhar áirithe seo chun léargas a thabhairt ar shealbhú rathúil i gcás na 

Gaeilge a chuirfeadh eolas ar fáil do mhúinteoirí, d’fhoghlaimeoirí agus do lucht deartha 

siollabais. Bheadh sonraí san eolas seo ar  na straitéisí, bealaí agus stíleanna foghlama is 

rathúla agus is éifeachtaí i dtreo is go bhféadfaí iad a chur i bhfeidhm sa dea-chleachtas 

teagaisc sa seomra ranga. Caithfidh ár dtuiscint ar cad is “seomra ranga” ann athrú, áfach, 

agus sinn ag imeacht ón tuiscint traidisiúnta ar aghaidh chuig an tuiscint gur iomaí suímh, 

ríomhshuíomhanna san áireamh, atá ann ina bhféadfaí teanga a fhoghlaim.   

Tugadh aitheantas agus cúram sa taighde, bunaithe ar an taighde idirnáisiúnta a rinneadh 

ar an dea-fhoghlaimeoir teanga, do na hathróga a d’fhéadfadh an dea-fhoghlaim teanga a 

chothú, a neartú agus a chur chun cinn. Áiríodh i gcás na n-athróg a scrúdaíodh:  

 cúrsaí inspreagtha agus meoin,  

 cúrsaí aoise 

 inscne an fhoghlaimeora,  

 straitéisí foghlama agus stíleanna foghlama,  

 cur chuige foghlama,  

 cúlra an fhoghlaimeora,  

 éirim an fhoghlaimeora,  

 tréithe pearsantachta agus mothúchánacha an fhoghlaimeora aonair.  

Mar chéad chéim sa mhodheolaíocht, rinneadh ceistneoir a dhearadh bunaithe ar 

mhórstaidéar Naiman et al. ina raibh gach athróg thuasluaite curtha san áireamh ann. 

Úsáideadh an ceistneoir leis na factóirí a chuireann le rath foghlama na Gaeilge sa chóras 

iar-bhunoideachais in Éirinn a scrúdú go cainníochtúil. Sa dara háit, reáchtálach grúpaí 

fócais ar an dara agus ar an tríú leibhéal inar tugadh ardán do fhoghlaimeoirí a n-áirítear 

mar fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge, a gcuid taithí phearsanta maidir leis an nGaeilge a 

nochtadh. Mar thríú chuid den chur chuige modheolaíochta, roghnaíodh triúr ó na grúpaí 

fócais ar an tríú leibhéal le páirt ghníomhach a ghlacadh i gcás-staidéir a chuimsigh 

dialanna foghlama, agallaimh aonair agus trialacha smaoineamh os ard tasc-bhunaithe 

(Think Aloud Protocols) ar a nglaotar TAPanna. Socraíodh ar na TAPanna don 

mhodheolaíocht taighde toisc gur theastaigh ón taighde iniúchadh beo ar an láthair a 

dhéanamh ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge i mbun taisc teanga. Roghnaíodh an modh seo in áit féintuairisciú amháin ar 
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úsáid straitéisí foghlama san fhoghlaim teanga. Chruthaigh an cur chuige leathan 

modheolaíochta a bheith éifeachtach i mbailiú faisnéise ag céimeanna éagsúla den chóras 

iar-bhunoideachais, idir an dara leibhéal agus foghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal inar 

cuireadh faisnéis luachmhar ar fáil don anailís taighde a thabharfadh léargais ar thréithe 

dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Cé go raibh na céimeanna éagsúla a leagadh síos don 

mhodheolaíocht taighde sásúil i mbailiú faisnéise ar an ábhar taighde, bhain laigí nó 

treorainneacha áirithe leis a ndéanfar plé orthu i gcorp na caibidle thíos.  

8.3 Torthaí agus Conclúidí  

8.3.1 Teoiric ar an Dea-Fhoghlaimeoir Teanga sa Litríocht Idirnáisiúnta 

Féachadh i gcaibidil a dó den tráchtas ar éabhlóid an taighde ar an dea-fhoghlaimeoir 

teanga a d’eascair as an mbéim úr a tosaíodh á cur ar an bhfoghlaimeoir aonair i bpróiseas 

an tsealbhaithe teanga. Bhíothas ag súil leis go gcuirfeadh an t-eolas a leagadh amach i 

gcaibidil a dó ar fhorbairt an taighde idirnáisiúnta seo leis an tuiscint ar chúlra an staidéir 

ar dhea-fhoghlaimeoir na Gaeilge agus go léireofaí an gá atá lena leithéid de staidéar i 

gcomhthéacs na Gaeilge. Tugadh spleáchadh ann ar athrú na gcur chuigí agus modhanna 

múinte i gcás mhúineadh agus fhoghlaim teangacha thar na blianta. Tá dhá chur chuige 

bhunúsacha ann maidir le teagasc teangacha ag dhá thaobh an speictrim, sé sin, cur chuige 

amháin a leagann béim ar an teagasc go príomha agus ról an mhúinteora i mbun a 

seachadadh agus i gcodarsnacht leis sin, cur chuige eile a leagann béim ar fheidhm 

lárnach an fhoghlaimeora i bpróiseas na foghlama. Is spéis leis an taighde seo tréithe 

indibhidiúla agus bealaí aonaránacha an fhoghlaimeora aonair i bpróiseas an tsealbhaithe 

teanga, bunaithe ar an tuiscint go bhfuil níos mó bainte ag foghlaim ná teagasc le sealbhú 

teanga (Hymes 1971; Nunan 1988). De bharr forbairtí ar thuiscintí ar an bhfoghlaimeoir 

aonair, tosaíodh ar bhéim a chur ansin ar conas mar a fhoghlaimíonn sé agus tá an taighde 

bunaithe ar an mbonn seo. Táthar ag cur suime san fhoghlaimeoir aonair ó na seachtóidí i 

leith (Skehan 1989; Dörnyei agus Skehan, 2003; Ellis 2007). Baineann cuid mhaith den 

taighde ar an bhfoghlaimeoir aonair le tréithe na bhfoghlaimeoirí úd a bhfuil glacadh 

forleathan leo mar dhea-fhoghlaimeoirí teanga agus ar na slite agus na bealaí éifeachtacha 

foghlama a tharraingíonn siad chucu féin le linn foghlama. Is í an aidhm a bhain leis na 

taighde seo ná na tréithe pearsanta agus bealaí indibhidiúla foghlama a bhíonn ag 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge a iniúchadh agus a léiriú. 

 



307 
 

Ba iad Rubin (1975), Rubin agus Stern (1975) a chur tús ceannródaíoch leis an taighde ar 

an dea-fhoghlaimeoir teanga agus a tharraing aird phobail na teangeolaíochta feidhmí ar 

an ngort taighde áirithe seo. D’aithin Rubin (1975) tréithe áirithe a bhain le foghlaimeoirí 

éifeachtacha teanga a ghlac páirt ina cuid taighde. Bhain cuid de na tréithe sin le straitéisí 

afoghlama ar bhain foghlaimeoirí úsáid astu, faoi mar atá leagtha amach faoi mhír 2.5 den 

tráchtas.  

Leanadh den taighde seo sna seachtóidí agus sna hochtóidí nuair a tháinig grúpa 

taighdeoirí le chéile (Naiman et al.) chun mórstaidéar ar chur ar siúl ar thréithe 

fhoghlaimeoirí maithe teanga. Glacadh leis an mórthaighde seo mar mhúnla idirnáisiúnta 

ar an dea-fhoghlaimeoir teanga ó shin inar scrúdaíodh ann an-chuid athróg éagsúla, cuir i 

gcás inspreagadh agus éirim, a measadh a bheith freagrach as cothú an tsealbhaithe 

teanga. Fuarthas amach ag deireadh an taighde ar thréithe comónta dea-fhoghlaimeoirí 

nach bhfuil aon oideas ann i gcomhair na dea-fhoghlama, ach go raibh baint mhór ag na 

straitéisí foghlama ar bhain foghlaimeoirí úsáid astu leis an scéal, chomh maith le cúrsaí 

inspreagtha agus pearsantachta: 

The study as a whole suggests that the successful or good language learner with predetermined 

overall characteristics does not exist. There are many individual ways of learning a language 

successfully. The study has shown that some of the existing stereotypes do not apply. For example 

some people believe that a good language learner has to be musical or have a language aptitude or 

an exceptionally good memory (1978: 224).  

 

D’aithin Naiman et al. (1978) cúig mhórstraitéis ina mórstaidéar;  

i) cur chuige gníomhach i leith tasc teanga,  

ii) forbairt ar fheasacht an fhoghlaimeora,  

iii) monatóireacht ar dhul chun cinn agus fáilte roimh cheartúcháin ó chainteoirí 

dúchais  

iv) glacadh cumasach le héilimh mhothúchánacha,  

v) plé leis an teanga mar mheán cumarsáide agus idirghníomhach. 

Chuir an taighde seo roimhe féachaint an raibh aon bhaint ag tréithe Rubin (1975) nó 

Naiman et al. (1978) le foghlaim éifeachtach na Gaeilge, is é sin chun treisiú nó bréagnú a 

dhéanamh ar na tréithe sin. Is cinnte go raibh treisiú le sonrú i dtorthaí taighde an staidéir 

seo ar chuid de na tréithe atá aitheanta ag Rubin (1975), cuir i gcás;  

 go mbíonn fonn cumarsáide ar an bhfoghlaimeoir éifeachtach teanga,  

 go ndéanann sé cúram de chruinneas agus  
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 go mbíonn se sásta buile faoi thuairim a thabhairt.  

Cuireann sé seo tacaíocht ar fáil go bhfuil torthaí taighde an staidéir seo ag teacht go mór 

le tréithe atá luaite le fada le dea-fhoghlaimeoirí teanga go hidirnáisiúnta. Bhí tréithe eile, 

áfach, a aithnítear leis an dea-fhoghlaimeoir teanga sa litríocht, nach raibh le sonrú chomh 

láidir céanna i dtorthaí an taighde seo. Cuir i gcás, nach raibh an tréith ‘cur suas le 

héiginnteacht’ (tolerance of ambiguity) le tabhairt faoi deara chomh láidir céanna i 

dtorthaí an taighde toisc gur bhraith faisnéiseoirí áirithe mothúcháin dhiúltacha mar gheall 

ar éiginnteacht san fhoghlaim teanga. Tugtar rabhadh áfach nach mór a chur san áireamh 

gur mionteanga na Gaeilge atá á hiniúchadh sa taighde seo, agus dá bhrí sin, gur cheart a 

bheith ag súil le torthaí taighde i gcomhthéacs na mionteanga. Cuir i gcás, nach ionann 

foghlaimeoir Rubin agus foghlaimeoir an taighde seo ag tapú deis cumarsáide toisc an 

srian a bhaineann le líon na ndeiseanna cumarsáide don fhoghlaimeoir Gaeilge. Mar sin, 

ní mór a bheith cúramach ag glacadh le torthaí an taighde seo, cé go ndéanann siad 

daingiú ar thorthaí Rubin go pointe áirithe, ní mór glacadh leo i gcomhthéacs theanga na 

Gaeilge.   

Rinne an taighde seo cúram de thorthaí taighde Naiman et al. toisc é a bheith ar an 

staidéar is mó a rinneadh i ngort na dea-fhoghlama. Bhí macalla de thorthaí taighde an 

mhórstaidéir le sonrú ar thorthaí taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge inar 

tuairiscíodh faisnéis thacaithe ar chuid de na mórstraitéisí thuas, ach go háirithe i leith an 

chéad trí mhórstraitéis. Is é sin, gur léirigh faisnéiseoirí an staidéir seo go raibh cur chuige 

gníomhach acu i leith an tasc teanga, go raibh ardfheasacht teanga acu, go ndearna siad 

monatóireacht ar dhul chun cinn agus gur chuir siad fáilte roimh cheartúcháin. Faoi mar a 

pléadh i gcás thréithe aitheanta Rubin thuas áfach, bhí bréagnú le sonrú anseo chomh 

maith maidir le mórstraitéis (iv) a d’athin Naiman et al, a deir go bhfuil glacadh cumasach 

i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha teanga le héilimh mhothúchánacha. Cé gur sonraíodh 

sa taighde seo gur shealbhaigh na foghlaimeoirí straitéisí chun dul i ngleic le héilimh 

mhothúchánacha san fhoghlaim teanga, ba phróiseas crua a bhí anseo dóibh seachas 

‘glacadh cumasach’. Is é sin, nach raibh cumas le sonrú i measc na bhfaisnéiseoirí maidir 

le héilimh mhothúchánacha ach go raibh bealaí éifeachtacha sealbhaithe acu conas dul i 

ngleic leo. Bhí macalla de na mionstraitéisí a thug Naiman et al. (1978) faoi deara, sna 

straitéisí a chur faisnéiseoirí an staidéir seo in iúl, cuir i gcás, athrá a dhéanamh nó liosta 

foclóra a choimeád. Déanfar tuilleadh plé ar na straitéisí sin thíos sa tuarascáil ar na 
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torthaí taighde.  

Ba ar an gcaidreamh idir úsáid straitéisí foghlama agus rath foghlama a bhí taighde 

O’Malley et al. (1985a) bunaithe inar leagadh béim ar leith ar straitéisí foghlama 

meiteachognaíocha. Is cinnte go raibh úsáid straitéisí meiteachognaíocha ard le tuairisciú 

sna torthaí taighde ar an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge ó thaobh na féinmheasúnaithe, na 

féinmonatóireachta agus na féinfheasachta. Treisíonn sé seo go láidir leis an teoiric a chur 

O’Malley et al. chun cinn go maireann gaol idir úsáid straitéisí meiteachognaíocha agus 

rath foghlama teanga.  

Ba thaighde traschultúrtha a rinne Politzer agus McGroarty (1985) agus ba é ceann de na 

mórchonclúidí a bhí acu ná go mbaintear úsáid éagsúil as straitéisí foghlama san 

fhoghlaim teanga ag brath ar chúlra agus ar chultúr an fhoghlaimeora. Cé nach taighde 

traschultúrtha a bhí idir lámha ar an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge, tugadh cúram do theoiric 

agus comhairle Politzer agus McGroarty sa taighde. Bíonn impleacht ag cleachtais 

chultúrtha le húsáid straitéisí foghlama. Fuarthas amach, ar an ábhar sin, go raibh baint 

nach beag ag cuinsí cultúrtha le foghlaim rathúil na Gaeilge agus ar úsáid straitéisí 

sóisialta ach go háirithe. I measc na n-óg a ghlac páirt sa taighde, soiléiríodh an bhuairt 

agus an leisce a bhíonn ar fhoghlaimeoirí úsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge i suímh áirithe 

ar eagla nach mbeadh a gcuid aschur teanga ar chaighdéan ard go leor agus go ndéanfaidís 

amadáin díobh féin. Fiú i measc na bhfoghlaimeoirí fásta, soiléiríodh urchoilleadh 

sóisialta i leith úsáid na Gaeilge lasmuigh den phiarúsáid i gcás fhoghlaimeoirí áirithe, 

toisc nach bhfuil siad cleachtaithe go cultúrtha ar ilúsáid teanga sa phobal.  

Tacaíonn torthaí taighde an staidéir seo go láidir le taighde comparáideach Abraham agus 

Vann (1987) go mbíonn foghlaimeoirí éifeachtach an-dírithe ar chruinneas teanga. Tá sé 

le tuairisciú go dearfach sa taighde ar an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge go bhfuil 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge gafa leis an gcruinneas teanga agus meáite ar é a 

bhaint amach go cumasach. Tá sé le sonrú go láidir i measc na gcás-staidéar, ach go 

háirithe sna trialacha TAP a rinneadh leo, go raibh feasacht an-ard acu i leith an chruinnis 

agus an-dúil acu i mínithe agus i bpátrúin ghramadaí. Ba é ceann de na mórthorthaí 

taighde é seo a phléifear arís ar ball beag a chruthóidh a thuilleadh plé maidir le cur 

chuige i leith sealbhú cruinnis san fhoghlaim teanga.  
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Threisigh taighde Wong-Fillmore le mórthaighde Rubin (1975), Stern (1975) agus 

Naiman et al. (1995) maidir le fonn fíorchumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga agus 

straitéisí sóisialta a úsáid chuige sin. Tá treisiú air seo le sonrú i dtorthaí taighde ar dhea-

fhoghlaimeoirí na Gaeilge, is é sin gur féidir le foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge 

deiseanna fíorchumarsáide a aithint ón gcumarsáid a thiteann amach sa cheacht teanga. 

Léiríodh feasacht maidir leis seo i measc fhaisnéiseoirí an taighde, sna cás-staidéir ach go 

háirithe, nach mbíonn an teanga ina hábhar acadúil amháin a thuilleadh nuair a 

shamhlaítear í le comhthéacsanna lasmuigh den seomra ranga. Glactar léi ansin, i measc 

fhaisnéiseoirí an taighde seo, mar uirlis luachmhar cumarsáide i gcás an tsealbhaithe 

teanga. Is é sin go gcuireann na deiseanna fíorchumarsáide seo leis an sealbhú rathúil 

teanga, dar le faisnéiseoirí an taighde.  

Ag trácht ar úsáid straitéisí foghlama arís, is ar a n-úsáid ag leibhéil éagsúla atá taighde 

Takeuchi (2003) agus Griffiths (2003) dírithe. Tháinig siad beirt ar an teoiric chéanna go 

mbaineann foghlaimeoirí ag na leibhéil shinsearacha ní hamháin níos mó úsáide as 

straitéisí foghlama ach go raibh siad ní ba chasta ag an ardleibhéal chomh maith. 

Tacaíonn torthaí taighde an staidéir seo go mór le torthaí taighde Takeuchi (2003) agus 

Griffiths (2003) ní i gcás minicíochta na húsáide ach maidir le saibhreas agus 

sofaisiciúlacht na straitéisí foghlama i measc fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge. Léiríonn 

taighde Gan (2004) an nasc a mhaireann idir úsáid straitéisí na foghlama féin-riartha agus 

cumas sa teanga. Treisíonn torthaí taighde ar an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge le teoiric Gan 

(2004) sa chaoi is go raibh tréithe na foghlama fein-riartha le brath go láidir ar chur 

chuige na bhfoghlaimeoirí a ghlac páirt sa taighde, ach go háirithe sna cás-staidéir agus i 

measc na bhfoghlaimeoirí fásta. Rinneadh plé ar, agus tagairt don fhéintástáil, 

monatóireacht ar dhul chun cinn, dialann phearsanta a choimeád ar fhocail 

nuafhoghlamtha, iaranailís a dhéanamh ar chomhrá, botúin a cheartú agus mínithe a lorg 

srl. Is tréithe iad seo ar fad atá aitheanta leis an bhfoghlaim fhéinriartha nuair a ghlacann 

an foghlaimeoir aonair freagracht as a cuid foghlama féin agus nuair a bhíonn smacht aige 

air. Léiríonn an plé thuas an treisiú agus an bréagnú a dhéanann torthaí an taighde seo ar 

na staidéir a chuaigh roimhe.  

Is féidir breis fianaise a fháil ar an bhfócas ar an bhfoghlaimeoir aonair sa taighde a 

rinneadh ar chúinsí indibhidiúla foghlaimeoirí a bhíonn tionchar acu ar an sealbhú teanga 

agus a dhealaíonn foghlaimeoirí óna chéile (Skehan 1989; Dӧrnyei and Skehan 2003; 
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Ellis 2007). Glacadh leis go mbíonn baint nach beag ag toscaí dúchasacha ar nós cúlra an 

fhoghlaimeora leis an scéal, agus ar ndóigh le tréithe pearsantachta an fhoghlaimeora ó 

dhúchas. Is cinnte go raibh baint ag an úsáid a bhaineann foghlaimeoirí as straitéisí 

foghlama leis an scéal mar a chonacthas thuas i gcás torthaí taighde Naiman et al. agus 

mar sin tosaíodh ag cur suime sna straitéisí a bhí á n-úsáid ag foghlaimeoirí (O’ Malley 

agus Chamot 1990; Oxford 1990; Wenden 1991; Chamot 1994). Fuarthas amach go 

mbaineann foghlaimeoirí éagsúla úsáid as straitéisí foghlama ar bhealaí éagsúla, is é sin 

go n-athraíonn a n-úsáid ó fhoghlaimeoir go foghlaimeoir. Leag an staidéar seo amach 

mar sprioc tarraingt as an-chuid athróg éagsúla sa taighde faoi mar a thugtar aitheantas 

dóibh sa litríocht idirnáisiúnta ar an bhfoghlaimeoir aonair teanga chun cuinsí 

indibhidiúla an fhoghlaimeora a thuairisciú sa taighde. Dhealraigh sé go mbíonn an-bhaint 

ag athróga éagsúla ar nós; meon agus inspreagadh, éirim, aois, inscne, straitéisí foghlama, 

stíl foghlama, cúlra an fhoghlaimeora, tréithe pearsantachta agus mothúchánacha, leis an 

scéal ar dhea-fhoghlaim na Gaeilge. Pléifear thíos i dtuarascáil na dtorthaí taighde (mír 

8.3) tionchar na n-athróg, de réir mar a tháinig siad chun cinn sa taighde. 

8.3.2 Teoiricí Taighde i nGort Fhoghlaim na Gaeilge 

Ní mór don taighde chomh maith suntas a thabhairt do staidéir thábhachtacha eile atá 

déanta i ngort na Gaeilge go dtí seo. Soiléiríodh é seo i gcaibidil a trí den tráchtas chomh 

maith leis an ngéarghá atá ann taighde a dhéanamh ar phróiseas sealbhaithe na Gaeilge sa 

chóras oideachais in Éirinn. Cé go bhfuil mórthaighde déanta i réimse thábhacht an 

inspreagtha agus na hinniúlachta ach go háirithe i gcás na Gaeilge, faoi mar a pléadh i 

gcaibidil a trí (Harris 1983, 1984a, 1984b, 1988, 1990, 1993, 2008; Harris agus Murtagh 

1987, 1988, 1991, 1999; Ó Fathaigh 1992; Murtagh 2003; 2007; Harris et al. 2006; Ó 

Cuinneagáin 2006; Ó Duibhir 2009a), níl próifíleanna foghlaimeoirí curtha le chéile 

againn fós a thabharfadh léargas luachmhar dúinn ar phróisis éifeachtacha sealbhaithe 

teanga sa chóras oideachais. Bíonn deacrachtaí agus fadhbanna maidir le foghlaim agus 

sealbhú na Gaeilge faoi chaibidil sa taighde go minic.  

Is í inniúlacht sa Ghaeilge a bhíonn faoi chaibidil ag Harris et al. (2006) a léiríonn an 

titim shuntasach i scil na Gaeilge labhartha agus éisteachta ó na hochtóidí ar aghaidh. Ba 

bheag agus díomách líon na ndaltaí a bhí ag éirí leo máistreacht a fháil ar an teanga de réir 

an staidéir, a leagann béim ar dhualgas an chórais oideachais freastal ar fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge le cainteoirí maithe na Gaeilge a sholáthar don tsochaí. Is chuige seo cuspóir an 
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taighde seo a admhaíonn go bhfuil foghlaimeoirí na Gaeilge mar dhara teanga ann a n-

éiríonn go suntasach leo an teanga a thabhairt leo ón gcóras oideachais bliain i ndiaidh 

bliana, chomh maith leo siúd nach bhfuil ag éirí leo nó a bhfuil ag éirí leo ach ar éigean. 

Cé nach líonmhar iad na cásanna rathúla b’fhéidir i gcomparáid le foghlaimeoirí nach n-

éiríonn leo ar an mbealach céanna, is ceart agus is mithid díriú ar na foghlaimeoirí seo le 

go bhféadfaimís léargas a fháil ar na hathróga a mbíonn baint acu leis an rath sealbhaithe 

agus foghlaim ó chás an fhoghlaimeora féin. Féachfar anois ar na mórchonclúidí i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge a tháinig chun cinn sa taighde i ngort na Gaeilge de réir mar a 

pléadh iad sa tríú caibidil. Pléifear anois iad i gcomhthéacs torthaí taighde a tháinig chun 

cinn le linn an staidéir seo.   

Tá an taighde seo ag teacht le torthaí taighde Harris et al. (2006) i gcás roinnt de na 

hathróga a scrúdaíodh faoi scála na hinniúlachta teanga. Mar a chonacthas i gcaibidil a trí, 

léirigh torthaí taighde Harris et al. go raibh an-bhaint ag meon an tuismitheora le 

hinspreagadh agus le dearcadh an pháiste. Léiríodh meon fíordhearfach i leith na Gaeilge 

agus an dátheangachas sa taighde ar fhoghlaimeoirí maithe na Gaeilge a raibh tionchar an 

tuismitheora le brath go láidir iontu, a thacaíonn le torthaí Harris (2006) maraon le meon 

dearfach i leith fhoghlaim na Gaeilge atá tuairiscithe i ngort an inspreagtha (Ó Fáthaigh 

1991; Harris agus Murtagh 1999; Murtagh 2003; Ó Cuinneagáin 2006; Ó Duibhir 2009a). 

An t-aon deifear atá le tuairisciú anseo áfach ná an spreagadh chun gnímh a ghabhann leis 

an meon dearfach i measc fhoghlaimeoirí an taighde seo. Faoi mar a pléadh cheana i gcás 

taighde i ngort an inspreagtha, tuairiscíodh meon dearfach i leith na Gaeilge ach go 

háirithe ar bhonn cultúrtha agus féiniúlachta. É sin ráite, sna staidéir thuas, níor léiríodh 

go raibh aon tionchar chun leasa ag an bhfonn seo chun foghlama i gcás na Gaeilge. Is 

difríocht shuntasach í seo ó thaobh na foghlama éifeachtaí de.  

Fearacht taighde Naiman et al. (1978) a pléadh thuas, cuireann an taighde seo cúrsaí 

inspreagtha agus meon chun cinn mar mhórfhactóirí i gcás sealbhú éifeachtach teanga, is 

é sin gur clocha bunúsacha iad an t-inspreagadh agus meon i leith na teanga agus na 

foghlama, a chuireann an fhoghlaim teanga ar aghaidh. Aithnítear chomh maith áfach go 

bhfuil baint ag athróga eile ar nós cur chuige foghlama agus úsáid straitéisí foghlama go 

mór leis an scéal anuas ar an inspreagadh agus meon. Is iad a stiúrann inspreagadh an 

fhoghlaimeora chun gnímh sa phróiseas foghlama. Tá cuid de na hathróga a scrúdaíodh sa 

staidéar seo ag teacht le mórthorthaí thaighde Harris et al. (2006). Rinne Harris tuairisciú 
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ar an meon ní ba dhearfaí a léirigh cailíní thar buachaillí maidir le foghlaim na Gaeilge 

mar dhara teanga. Cé nach bhfuil aon rud suntasach le plé ag an taighde seo mar gheall ar 

chúrsaí meoin ag brath ar inscne, sonraíodh sa taighde go bhfuil cailíní píosa beag níos 

neamhspleáchaí ná buachaillí, go mbíonn siad ábhairín níos gníomhaí sa phróiseas 

foghlama agus go bhfuil siad pas beag níos cumasaí ná a macasamhail fireann, de réir na 

féintuairiscithe.  

Shonraigh taighde dochtúireachta Uí Dhuibhir (2009) go bhfuil meon dearfach maidir le 

Gaeilge agus féiniúlacht na Gaeilge i measc dhaltaí an tumoideachais agus i dtaca leis sin 

tá seasamh cultúrtha agus féiniúlacht i leith na Gaeilge le sonrú go láidir i mórchonclúidí 

an taighde seo. Léiríonn torthaí an taighde seo go mbíonn an-tionchar ag braistintí ar 

bhonn cultúrtha agus féiniúlachta aitheantais, ar inspreagadh agus spreagadh chun gnímh i 

measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Faoi mar atá sonraithe ag Ó Duibhir 

(2009a, 2011), tá treisiú le fáil sa tráchtas seo chomh maith ar an mbeachtaíocht a 

dhéanann foghlaimeoirí na Gaeilge ar a gcuid aschur teanga agus an díomá a nochtann 

siad ina leith. Chomh maith leis sin, tá tacaíocht le sonrú i dtorthaí an taighde seo ar an 

méid a chuir Ó Duibhir chun cinn, maidir leis an gcaoi ina mbíonn foghlaimeoirí níos 

airdeallaí agus níos coinsiasaí faoina gcuid cruinnis os comhair múinteora. Léiríonn 

torthaí an staidéir seo, áfach, go mbaineann aird an fhoghlaimeora ar aschur teanga cruinn 

leis an bpiarfhoghlaim sa suíomh traidisiúnta foghlama agus sa suíomh ríomhfhoghlama 

chomh maith i measc fhoghlaimeoirí fásta. Is ionann é sin is a rá, go dtugann 

foghlaimeoirí an staidéir níos mó suntais do chaighdeán a gcuid aschur teanga nuair a 

bhíonn ‘lucht éisteachta’ i láthair i bhfoirm piaraí. Bhí sé le tuairisciú ag taighde Uí 

Dhuibhir (2009a, 2011) chomh maith, nach gceartaíonn foghlaimeoirí tumoideachais a 

chéile mar gheall ar an náireacht a bhaineann leis. Tá sé le sonrú mar mhórchonclúid ag 

an taighde seo áfach, go mbíonn foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge an-sásta glacadh 

le ceartúcháin ar mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh, mhaígh 92% den ghrúpa striúrtha 

agus 100% den ghrúpa fócais sin. Léiríodh meon an-oscailte don mhórchuid mar gheall ar 

cheartúcháin a ghlacadh agus a thabhairt ach amháin má chuireann sé isteach ar an 

gcumarsáid nó má chuireann sé frustrachas nó náire ar dhuine.  

Is sa ghrúpa foghlaimeoirí fásta atá an tacú cainníochtúil is mó (84.1%) le fáil sa taighde 

ar an gconclúid a chuir Ó Cuinneagáin (2003) chun cinn go gcuireann foghlaim an dara 

teanga le foghlaim an tríú ceann. Níl an tacú leis seo chomh láidir céanna, ó thaobh 
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céatadán de, sna grúpaí ar an dara léibhéal; ach cuireann an taighde chun cinn mar 

mhórchonclúid an inaistritheacht a bhaineann le húsáid straitéisí foghlama ó theanga 

amháin go teanga eile. Faoi mar a pléadh i gcaibidil a cúig, tháinig sé chun cinn go han-

soiléir sna grúpaí fócais ar an dara leibhéal, go bhfeiceann foghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge ag an leibhéal sin feidhm inaistrithe le straitéisí foghlama ón dara teanga go dtí an 

T3. Is é sin, go gcuireann sealbhú straitéisí foghlama i gcás na Gaeilge le foghlaim an tríú 

teanga tré chur i bhfeidhm na straitéisí céanna. Is toradh é seo a thacaíonn leis an méid a 

chuir Ó Laoire et al. (2000) agus Markey (2012) chun cinn a deir go bhfuil foghlaimeoirí 

ann a bhaineann úsáid as stór straitéisí foghlama i bhfoghlaim níos mó ná teanga amháin, 

in ainneoin nach mbíonn feasacht ag gach foghlaimeoir i leith na húsáide sin. Is cinnte go 

bhfuil feasacht i leith úsáid raon straitéisí foghlama éagsúla le tuairisciú mar 

mhórchonclúid taighde i measc fhaisnéiseoirí na ngrúpaí fócais agus na gcás-staidéar a n-

áirítear mar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge iad.  

Léiríonn mórthaighde i ngort na Gaeilge go dtí seo i gcás an inspreagtha agus na 

hinniúlachta ach go háirithe, go bhfuil fadhbanna ann le sárú ag an gcóras oideachais 

maidir le foghlaim na Gaeilge. Admhaítear chomh maith áfach, in ainneoin na 

bhfadhbanna seo, go bhfuil ag éirí leis an gcóras líon áirithe de chainteoirí éifeachtacha 

na Gaeilge a sholáthar bliain i ndiaidh bliana. Bíonn meon dearfach i leith na Gaeilge ag 

na foghlaimeoirí seo don mhórchuid agus i gcás cuid acu, cuireann sealbhú an T2 le 

sealbhú cothaitheach an T3 nó fiú an T4. Baineann cúrsaí inspreagtha agus inaistritheacht 

straitéisí foghlama leis an scéal seo. Chuir an taighde seo roimhe mar uaillsprioc, na 

cúiseanna a n-éiríonn le foghlaimeoirí áirithe na Gaeilge an teanga a shealbhú go 

héifeachtach ar scoil agus na tionchair a bhaineann leis an rath foghlama a fhiosrú, a 

thuairisciú agus a shoiléiriú le samplaí de phróifíleanna barántúla ó shárfhoghlaimeoirí. 

Sa chéad chuid eile, déanfar cur síos ar conas mar a bailíodh sonraí na bpróifíleanna sin sa 

taighde.   

8.3.3 Cur Chuige Taighde 

Rinneadh cur síos i gcaibidil a cheathair ar an modheolaíocht taighde a cuireadh i 

bhfeidhm sa staidéar. Úsáideadh taighde modhanna measctha le tomhas oibiachtúil a 

dhéanamh ar chéimeanna éagsúla den chóras iar-bhunoideachais in Éirinn. I bhfocail eile, 

úsáideach ceistneoir le sonraí cainníochtúla a bhailiú agus reachtáladh grúpaí fócais le 

sonraí cáilíochtúla a chnuasach. An réasúnaíocht a bhain leis an gcur chuige seo ná go 

gcuirfeadh na sonraí cáilíochtúla a bailíodh i bhfoirm agallaimh, grúpaí fócais agus 
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trialacha smaoineamh os ard tasc-bhunaithe TAPanna go mór le sonraí cainníochtúla a 

bailíodh sna ceistneoirí ar mhaithe le saibhreas agus luach na dtorthaí taighde. Tugadh 

cuireadh do scoileanna áirithe ionadaíocha páirt a ghlacadh sa staidéar bunaithe ar chritéir 

áirithe; aicme na scoile, inscne na mac léinn sa scoil agus aicme tíreolaíoch na scoile 

(baile nó tuath). Ghlac Scoil Bhéarla Cathrach, scoil Bhéarla Tuaithe, Scoil Gaeilge 

Cathrach, Scoil Gaeilge Tuaithe, Scoil Gaeltachta agus coláiste samhraidh Gaeilge leis an 

gcuireadh a bheith rannpháirteach sa taighde. Teastaíodh go ndéanfaí freastal ionadaíoch 

ar na comhthéacsanna éagsúla ina sealbhaítear an Ghaeilge go héifeachtach sa chóras iar-

bhunoideachais agus, mar sin, anuas ar na scoileanna ionadaíocha thuas, roghnaíodh trí 

ghrúpa ollscoile le páirt ghníomhach a ghlacadh sa taighde modhanna measctha idir 

cheistneoirí agus ghrúpaí fócais. Ó na grúpaí sin, roghnaíodh triúr le páirt leanúnach a 

ghlacadh i gcás-staidéir inar úsáideadh agallaimh, dialanna foghlama agus trialacha 

smaoineamh os ard tasc-bhunaithe TAPanna mar ionstraim taighde iontu.  

Déantar plé indibhidiúil sa tráchtas seo ar na samplaí éagsúla iar-bhunoideachais a ghlac 

páirt sa taighde idir fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an dara leibhéal, ar an tríú 

leibhéal agus shárfhoghlaimeoirí fásta a roghnaíodh do na cás-staidéir. Cuirtear an 

fhaisnéis a bailíodh sa chéad dá shampla i láthair ar bhonn cainníochtúil agus cáilíochtúil 

leis an aidhm go bhfaighfí a thuilleadh léargais i sonraí cailíochtúla na ngrúpaí fócais ar 

na sonraí cainníochtúla a tuairiscíodh sna ceistneoirí. Rinneadh anailís taighde SPSS ar na 

ceistneoirí agus trasríbhneoireacht ar na grúpaí fócais inar cuireadh seacht n-uaire de 

thrascríbhneoireacht ar fáil don anailís ar an dara agus ar an tríú leibhéal. Lorgaíodh 

mínithe agus treisiú sa trascríbhneoireacht a thacódh le figiúirí na hanailíse cainníochtúla. 

Ba cur chuige cáilíochtúil amháin a cuireadh i bhfeidhm sna cás-staidéir a chuir fáisnéis 

ar fáil ina trí chuid; dialanna foghlama, agallaimh aonair agus trialacha TAP. Rinneadh 

trascríobh ar na hagallaimh agus na trialacha TAP agus cuireadh cúig huaire de 

bhéaltuairisciú ó na cás-staidéir ar fáil. Is í an aidhm a bhain leis na hagallaimh cás-

staidéir ná scrúdú níos doimhne a dhéanamh ar na sonraí a cuireadh ar fáil de réir na n-

athróg a scrúdaíodh sna ceistneoirí agus sna grúpaí fócais. Bhí géarghá le taighde a 

dhéanamh ar na bealaí éifeachtacha foghlama a tharraingíonn foghlaimeoirí éifeachtacha 

chucu féin le linn taisc teanga agus is chuige seo a rinneadh na trialacha TAP.  

Pléadh i gcaibidil a cúig, sonraí na modhanna measctha ar an dara léibhéal agus rinneadh 

amhlaidh i gcás sonraí an tríú leibhéal i gcaibidil a sé. Leagadh amach sonraí cáilíochtúla 
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na gcás-staidéar i gcaibidil a seacht den tráchtas. Tá sé de bhuntáiste ag an bhfaisnéis a 

cuireadh ar fáil san anailís taighde léargas a thabhairt ar na toscaí cognaíocha, pearsanta 

agus seachtracha a chuireann le sealbhú rathúil teanga sa chóras iar-bhunoideachais, eolas 

a chur ar fáil do mhúinteoirí faoi na bealaí is rathúla agus is éifeachtaí foghlama agus 

eiseamláireacha de straitéisí foghlama a sholáthar d’fhoghlaimeoirí Gaeilge i gcoitinne. 

Cuireann an fháisnéis a bailíodh sa taighde, de réir mar atá leagtha amach thuas, torthaí 

saibhre ar fáil maidir le sealbhú rathúil na Gaeilge faoi mar a nochtófar go beacht sa 

chéad chuid eile den chonclúid.  

 

8.4 Tuarascáil ar Thorthaí Taighde 

8.4.1 Tréithe Dea-Fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an Dara Leibhéal 

Clúdaíodh i gcaibidil a cúig na tréithe comónta a aithníodh i measc fhoghlaimeoirí dara 

leibhéal an taighde a bhí ag teacht chun cinn mar thorthaí taighde sa staidéar. Níl an 

staidéar ag maíomh gur léiriú ar phobal an dara leibhéal i gcoitinne atá ar fáil sna torthaí 

seo ach go ndearnadh gach iarracht freastal ionadaíoch a dhéanamh ar dhea-

fhoghlaimeoirí iarbhunscolaíochta. Tuairiscíodh ina measc na torthaí a phléifear sa mhír 

seo thíos mar mhórchonclúidí an taighde. 

Faoi mar a pléadh thuas soiléiríodh i dtaighde an údair meon thar a bheith dearfach trí 

chéile maidir leis an nGaeilge agus an dátheangachas i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha 

na Gaeilge. Bhí sé seo amhlaidh, beag beann ar an sampla nó aicme scoile a ceistníodh. 

Socraíodh ar chúrsaí meoin a scrúdú sa taighde ar dhá chúis: 

i) toisc na hionchais a mhaireann bunaithe ar an litríocht idirnáisiúnta ar 

fhoghlaim éifeachtach teanga go mbíonn an-impleacht ag meon dearfach ar 

fhoghlaim rathúil teanga agus 

ii) an bhéim atá curtha ar chúrsaí meoin i ngort na Gaeilge, mar a pléadh thuas.  

Ní hámháin gur léiríodh meon rídhearfach maidir leis an nGaeilge, mar a bhí an taighde 

ag súil leis áfach, ach léiríodh chomh maith feasacht maidir le buntáistí an ilteangachais 

bunaithe ar thaithí dhearfach foghlama. Chruthaigh dearcadh dearfach ón mbaile, meon 

dearfach an mhúinteora agus gnímh an tuismitheora mar fhactóirí a mbíonn tionchar acu 

ar mheon an fhoghlaimeora i leith na Gaeilge. Samhlaítear tréimhsí Gaeltachta nó coláiste 

samhraidh, gníomhaíochtaí agus imeachtaí le Gaeilge le cothú meoin dhearfaigh ina 

dtugann foghlaimeoirí Gaelscolaíochta suntas ar leith don tumoideachas mar mhórfhactóir 

ann. Faoi mar a pléadh thuas i gcás taighde i ngort na Gaeilge ar chúrsaí inspreagtha, tá 
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meon fíordhearfach maidir le hoidhreacht agus cultúr na hÉireann le sonrú i bhfaisnéis 

cháilíochtúil an taighde. Cuireadh plé chun cinn i gcaibidil a cúig den tráchtas ar an 

úinéireacht teanga a bhaineann leis an meon seo i leith chultúir na hÉireann. Is é sin go n-

aithníonn na faisnéiseoirí iad féin mar cheannródaithe na Gaeilge a bhfuil sé de dhualgas 

orthu an teanga a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. B’fhíor é seo ach go háirithe 

i gcás fhoghlaimeoirí an tumoideachais. Cé gur sonraíodh meon fíordhearfach i leith na 

Gaeilge agus cultúr na hÉireann, ní hionann é sin is le rá go gcruthaíonn sé seo fonn i 

leith teangacha eile a fhoghlaim i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha. I bhfocail eile, 

d’fhéadfadh le meon fíordhearfach a bheith ag an bhfoghlaimeoir i leith na Gaeilge agus 

cultúr na hÉireann ach b’fhéidir nach mbéidis ag iarraidh teangacha eile a fhoghlaim nó 

cultúr eile a bhlaiseadh. Rinneadh bréagnú sa taighde ar an bhfonn a bhíonn ag 

foghlaimeoirí éifeachtacha Gaeilge tabhairt faoi theangacha eile a foghlaim, sa mhéid gur 

chuir an mórghrúpa fáilte níos mó ná an foghrúpa (grúpa fócais) roimh an deis 

hipitéiseach teanga nua a fhoghlaim. Dhealraigh sé sa taighde go mbíonn meon 

″aonteangach″ ag foghlaimeoirí maithe na Gaeilge i leith na Gaeilge. Is é sin, go raibh an-

spéis acu i bhfoghlaim na Gaeilge ach nach raibh an tsuim chéanna acu i gcás teangacha 

eile a fhoghlaim. Cuireann an taighde cás na mionteanga chun cinn mar chúis leis an 

easpa suime seo. Is cosúil go mbíonn foghlaimeoirí maithe na Gaeilge chomh tugtha 

d’fhoghlaim na mionteanga T2, nach ritheann sé leo go bhféadfaidís an T3/T4 a 

fhoghlaim, bunaithe ar na scileanna atá sealbhaithe acu san fhoghlaim T2. Cuireann an 

taighde cúinsí sochtheangeolaíocha na Gaeilge chun cinn mar chúis leis seo chomh maith, 

cuir i gcás, an teagmháil láidir idir an Ghaeilge agus an Béarla in Éirinn agus easpa taithí 

ar an ilteangachas i measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge (Féach lch. 155 agus 227). Ardaíonn 

sé seo ceisteanna maidir le ceachtanna feasachta teanga i gcuraclam na Gaeilge, a 

chuirfeadh in iúl d’fhoghlaimeoirí na féidearthachtaí a bheadh ann an T3/T4 a fhoghlaim 

bunaithe ar eolas agus scileanna sealbhaithe an T2. Pléifear é seo arís thíos faoi mholtaí 

an taighde.  

Ar ábhar nach raibh chomh dearfach céanna, sonraíodh na braistintí diúltacha a 

mhúsclaítear i measc na bhfaisnéiseoirí san fhoghlaim teanga ar a raibh frustrachas agus 

trí na chéile faoin tasc teanga ar bharr an liosta. Is éard a chothaíonn na mothúcháin seo 

ná ag déanamh rátála ar dhaoine eile sa rang, ag déanamh botún amaideacha, ag gnóthú 

drochmharcanna, ag streachailt le castacht cruinnis, ag caitheamh an-dua leis an teanga, 

cúrsaí foghraíochta nó iad féin a chur in iúl go héifeachtach sa sprioctheanga. 
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Tuairiscíodh sa taighde áfach go bhfuil na straitéisí cuí ag foghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge dul i ngleic le mothúcháin dhiúltacha. Chruthaigh sé, go bhféadfadh le 

mothúcháin dhiúltacha foghlaimeoirí a spreagadh chun foghlama i gcásanna áirithe agus 

iad ag iarraidh dul i ngleic leis na mothúcháin.  

Sonraíodh ardúsáid straitéisí foghlama i gcoitinne sa dá ghrúpa ina raibh ceatadán úsáide 

beagáinín níos airde le sonrú sa ghrúpa fócais. Mhaígh níos mó foghlaimeoirí go 

mbainfidis úsáid as straitéisí foghlama i gcás fhoghlaim na Gaeilge ná a mhalairt. 

Léiríodh an focal scríofa agus athrá mar straitéisí foghlama ba mhó úsáide ina raibh úsáid 

a bhaint as an bhfoclóir ard chomh maith mar nós straitéiseach. Léirigh na trialacha TAP 

a thuilleadh faoi seo a phléifear thíos faoi mhír 8.3.3. Tá an fheasacht teanga a léirigh 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge sa staidéar le tuairisciú mar mhórchonclúid i leith 

úsáid straitéisí foghlama. Bhí tionchar an mhúinteora feicéalach go láidir san fheasacht 

seo agus san inspreagadh a ghabhann le húsáid aistritheach straitéisí foghlama ó theanga 

amháin go teanga eile. Is ionann sin agus a rá, gur léirigh na faisnéiseoirí feasacht mar 

gheall ar an úsaid a bhain siad as straitéisí foghlama i gcás fhoghlaim na Gaeilge ach go 

mbíonn páirt ag an múinteoir i gcur chun cinn na húsáide sin sa Ghaeilge agus na straitéisí 

a úsáid i gcás fhoghlaim teangacha eile chomh maith.  

Maidir le hinniúlacht teanga, cé gur roghnaíodh na faisnéiseoirí toisc go n-airítear iad mar 

fhoghlaimeoirí éifeachtacha Gaeilge, agus gur mhaígh 67.9% díobh go bhfuil bua acu san 

fhoghlaim teanga, rinne siad dian-fhéintuairisciú mar gheall ar a gcuid scileanna teanga 

go háirithe maidir le scil na scríbhneoireachta. Is í an bhéim a chuirtear ar an 

scríbhneoireacht sa chleachtas ranga is cúis leis seo dar leis an taighde.  Tá sé le sonrú i 

gcaint na bhfaisnéiseoirí sa taighde seo go bhfuil siad níos cleachtaithe ar cheartúcháin a 

fháil agus anailís a dhéanamh ar a gcuid scríbhneoireachta. Ba léir gurb iad gráid agus 

aiseolas an mhúinteora a fheidhmíonn mar chomharthaí dóibh ar a gcumais sa teanga. 

Déantar seo i bhfoirm scríofa bunaithe ar thasc scríofa don chuid is mó.  

Léiríodh go bhfuil luí fabhrach ag dea-fhoghlaimeoirí le cur chuige gníomhach foghlama, 

fiú muna bhfuil an cur chuige sin á chleachtadh acu féin, ba bhreá leo dá mbeadh. É sin 

ráite, mhaígh na faisnéiseoirí go ndéanann siad cleachtadh ar an teanga nuair is féidir leo 

agus go dtaitníonn sé leo foghlaim faoi rudaí gur féidir leo úsáid a bhaint astu in aistí cuir 

i gcás, nó chun críche cumarsáide. Ní aithníonn siad scil ginchumais na héisteachta le cur 

chuige gníomhach, fiú má bhíonn siad gníomhach i mbun na héisteachta sin. Is é sin, 
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samhlaíonn siad éisteacht mar scil éighníomhach.  

Cuireann an taighde chun cinn mar mhórchonclúid eile go gcuireann foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge fáilte mhór roimh cheartúcháin agus go bhfuil an toradh seo an-

ard agus an-suntasach; 92% sa mhórghrúpa agus 100% san fhoghrúpa. Tháinig sé chun 

cinn go bhfuil an seasamh seo acu toisc go bhfuil siad ag iarraidh dul chun cinn a 

dhéanamh sa Ghaeilge ar mhaithe le spriocanna uirliseacha agus comhtháite a 

chomhlíonadh. Glacann siad go fonnmhar le haiseolas agus critic agus bíonn fís 

fhadradharcach acu maidir le botúin, `sé sin iad a cheartú ionas go ndéanfadh siad iad a 

sheachaint sa todhchaí. Is spéis leo míniú a fháil ar a gcuid botún chun na críche seo agus 

lorgaíonn siad óna múinteoirí é.  

Tuairiscíodh cailíní a bheith píosa beag níos neamhspleáchaí agus níos cumasaí ná 

buachaillí i gcás fhoghlaim na Gaeilge, de réir na féintástála. Cé go dtacaíonn an toradh 

seo le mórthaighde Harris et al. (2006) i gcás fhoghlaim na Gaeilge, níl an taighde á chur 

chun cinn mar mhórchonclúid toisc gur difríocht imeallach atá ann. Is é sin, nach raibh 

ach difríocht bheag i gceist anseo agus cé go raibh an difríocht le sonrú, ní raibh sé le 

sonrú chomh láidir sin go n-aithneodh an taighde an toradh mar mhórchonclúid.   

Aithníonn torthaí an taighde an tábhacht a bhaineann le cúrsaí inspreagtha mar athróg 

lárnach i gcás fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge. Ní nach ionadh gur sonraíodh pointí 

Ardteiste agus áiteanna a fháil ar chúrsaí ollscoile mar inspreagadh uirliseach i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge ina raibh eilimintí den ought-to-self ag Dӧrnyei le sonrú sa mhéid a 

dúradh faoi scrúduithe. Braitheann foghlaimeoirí gur chóir dóibh gráid éagsúla a ghnóthú. 

Léiríodh seasamh cultúrtha i leith na teanga san ought-to-self leis ar mhaithe leis an 

teanga a choimeád beo. San inspreagadh comhtháite agus ideal-self a cuireadh chun cinn, 

cuireadh mianta ″a bheith in ann labhairt cosúil le múinteoirí / cainteoirí maithe″ chun 

cinn mar chúis leis an inspreagadh. Ardaíodh ceist an-spéisiúil faoin inspreagadh 

comhtháite áfach, toisc tuairimí na bhfoghlaimeoirí a thug le fios go bhfuil siad 

comhtháite i bpobal na Gaeilge cheana féin sa chomhthéacs oideachais. Is ionann é sin is 

a rá, go n-aithníonn siad an líonra scoile Gaeilge ar a bhfuil siad comhtháite ann, mar 

phríomhphobal na teanga. Bhí sé spéisiúil nár thug siad aitheantas do cheantair T1 mar 

líonraí Gaeilge, ach amháin má chaith siad tréimhse i gcoláiste samhraidh / Gaeltachta. 

Rinneadh ceangal láidir idir thréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht, meon dearfach a 

chothú agus inspreagadh san fhoghlaim teanga a chothú dá bharr.  Rinneadh plé le sa 
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tráchtas (lch. 150) ar an réabhlóid a mheastar a bheith ar siúl anois i gcás na Gaeilge ach 

go háirithe i measc na n-óg, cur i gcás an nasc láidir atá cruthaithe ag Coláiste Lurgan idir 

an Ghaeilge agus an popchultúr. Tá fianaise ar fáil sa taighde seo ar an seasamh agus ar 

an bhfís atá ag déagfhoghlaimeoirí na Gaeilge na linne seo, ach go háirithe foghlaimeoirí 

an tumoideachais, maidir le húinéireacht teanga agus todhchaí na teanga.      

Tháinig fianaise gan choinne ar ionchur an mhúinteora sa phróiseas foghlama chun cinn 

go láidir sa taighde toisc gur ar fhoghlaim seachas ar mhúineadh a bhí an staidéar dírithe.  

Ní fhéadfaí neamhaird a dhéanamh áfach ar mhéid an tionchair sin ar fhoghlaim 

éifeachtach na Gaeilge agus mar sin cuireann an staidéar é seo chun cinn mar 

mhórthoradh taighde. Tháinig sé go mór chun solais sa taighde gur tobar eolais é an 

múinteoir d’fhoghlaimeoirí agus gurb é an múinteoir an t-aon fhoinse eolais a bhíonn ag 

an-chuid foghlaimeoirí. Dá bhrí sin, bíonn foghlaimeoirí spleách ar an múinteoir ach fiú i 

gcásanna ina n-éiríonn leo réimse neamhspleáchais a bhaint amach san fhoghlaim teanga, 

is é an múinteoir a spreagann an neamhspleáchas sin. Cuir i gcás, sa chás ina mbaineann 

foghlaimeoir úsáid neamhspleách as straitéisí foghlama is é an múinteoir a mhúin na 

straitéisí foghlama don fhoghlaimeoir sa chéad áit agus a spreag an úsáid neamhspleách. 

Léiríodh ardfheasacht maidir le hinniúlacht an mhúinteora agus a chumas a bheith in ann 

saibhreas eolais, feasacht chultúrtha agus ach go háirithe mínithe gramadaí a chur ina 

láthair sa seomra ranga Gaeilge. Is cinnte nach bhfuil siad dall ar dhea-thréithe an 

mhúinteora ach oiread, rud a chuireann lena gcuid sealbhaithe teanga dar leo féin, cuir i 

gcás, grá don Ghaeilge, dearfach, díograiseach, spreagúil agus tacúil. Pléadh an ról 

lárnach atá ag an múinteoir agus an scoil ina bhfuil an múinteoir ag feidhmiú inti in 

inspreagadh fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Cé gurb ar mhúinteoirí meánscoile a bhí na 

foghlaimeoirí ag caint don chuid is mó, rinneadh tagairt don mhúinteoir bunscoile chomh 

maith. Léiríonn sé sin tabhácht an mhúinteora bunscoile a mbíonn tionchar leanúnach 

aige ar an bhfoghlaimeoir teanga maidir le sealbhú éifeachtach teanga sa chóras 

oideachais go minic. I bhfocal eile, leagann an múinteoir bunscoile na clocha don 

fhoghlaim a thiteann amach ina dhiaidh sin.  

Mar achoimre ar na mórchonclúidí atá pléite thuas i gcás na ceiste taighde; cad iad na 

tréithe a bhíonn ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ina n-éiríonn leo an teanga a 

shealbhú go héifeachtach ón gcóras oideachais in Éirinn, cuireann an staidéar seo  liosta 

de na tréithe bunaithe ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an dara leibhéal ar fáil mar 
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seo a leanas:  

 Léiríonn dea-fhoghlaimeoir na Gaeilge meon fíordhearfach i leith na 

Gaeilge agus an dátheangachais ina mbíonn ról ag cúlra agus taithí an 

fhoghlaimeora mar fhactóirí cothaitheacha ann; taithí dhearfach foghlama 

ar scoil, meon dearfach sa bhaile, meon agus gníomhartha an mhúinteora 

agus an tuismitheora. Bíonn ról ag tréimhsí Gaeltachta, an fheasacht 

chultúrtha agus an tumoideachais i gcothú mheoin dhearfaigh.  

 Bíonn féinfheasacht láidir acu maidir le deacrachtaí sa teanga a 

mhúsclaíonn mothúcháin dhiúltacha ach bíonn straitéisí sealbhaithe acu 

conas dul i ngleic leis na deacrachtaí agus na mothúcháin dhiúltacha sin. 

 Baineann foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ardúsáid as straitéisí 

foghlama ach go háirithe maidir le scríobh agus athrá. Cé go mbíonn 

ionchur ag an múinteoir sa chéad áit in úsáid na straitéisí foghlama sin, 

déanann an foghlaimeoir forbairt ar a n-úsáid neamhspleách agus 

inaistrithe ó theanga amháin go teanga eile.  

 Tá luí fábhrach acu le cur chuige gníomhach. Cleachtaíonn siad an teanga 

nuair is féidir leo agus is maith leo foghlaim faoi rudaí gur féidir leo úsáid 

a bhaint astu chun críche cumarsáide nó i gcomhair tasc teanga. 

 Cuireann foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge an-fháilte roimh 

cheartúcháin ar mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh sa teanga. Glacann 

siad go fonnmhar le haiseolas agus critic chomh fada is nach gcuireann sé 

isteach ar an gcumarsáid. Tá ardfheasacht acu maidir le botúin cruinnis. Is 

spéis leo mínithe ina leith a fháil ón múinteoir teanga ionas gur féidir leo 

na botúin chéanna a sheachaint sa todhchaí.  

 Bíonn siad spreagtha go huirliseach ag pointí Ardteiste, scrúduithe agus 

áiteanna a fháil san ollscoil agus ar bhonn cultúrtha chomh maith go bhfuil 

sé mar dhualgas orthu an teanga a choimeád beo. Bíonn spriocanna 

idéalacha acu a bheith in ann labhairt cosúil le múinteoirí nó cainteoirí 

maithe na Gaeilge.  

Cuireann an taighde na pointí a pléadh san achoimre thuas i láthair mar mhórchonclúidí 

an taighde a thugann léargas agus eolas faoi na tréithe a bhíonn ag dea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge ar an dara leibhéal i mbun foghlama. Déanfar tagairt siar do na pointí arís sa 

chuid den chaibidil seo ina bpléifear moltaí a eascraíonn as an taighde. Sa chéad chuid 
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eile den chonchlúid, díreofar ar na torthaí taighde a tháinig chun cinn ar an tríú leibhéal i 

measc fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge.  

8.4.2 Tréithe Dea-Fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal    

Fuarthas amach sna torthaí taighde a bhain le foghlaimeoirí fásta ar an tríú leibhéal, faoi 

mar a pléadh i gcaibidil a sé iad, go raibh macalla agus tréisiú le sonrú ar na tréithe a 

aithníodh agus a pléadh thuas i gcás fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an dara leibhéal. 

Déanfar plé anois ar thréithe dea-fhoghlaimeoirí a sonraíodh ar an tríú leibhéal mar 

mhórchonclúidí an taighde leis an bpointe seo a shoiléiriú agus déanfar achoimre ar na 

mórthorthaí sin ar mhaithe le soiléireacht.  

 

Mar a tuairiscíodh maidir le torthaí taighde ar an dara leibhéal, tá meon an-dearfach ag 

foghlaimeoirí fásta chomh maith maidir le ceartúcháin a fháil sa teanga. Ar an tríú 

leibhéal áfach, bhí forbairt le feiscint i measc na bhfaisnéiseoirí maidir le ceartúcháin sa 

chaoi inar chaith siad iarracht leis an mbotún a chur ina cheart i ndiaidh aiseolas a fháil ón 

teagscóir / léachtóir. Dealraíodh go bhfuil foghlaimeoirí fásta níos airdeallaí faoi aththarlú 

na mbotún a dhéanann siad san fhoghlaim teanga agus go bhfuil siad níos neamhspleáchaí 

ná lucht an dara leibhéal ar an bhfocal scríofa mar nós ceartúcháin ach go bhfuil réimse de 

straitéisí éagsúla acu chun dul i ngleic le ceartúcháin. Soiléiríodh den chéad uair sa 

taighde an fhorbairt i dtreo an neamhspleáchais san fhoghlaim teanga i measc 

fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge agus is toradh é seo a chuireann an taighde chun cinn mar 

mhórchonclúid an staidéir. I measc na straitéisí a tuairiscíodh maidir le ceartúcháin, bhí 

iarrachtaí meiteachognaíocha go mór chun tosaigh cur i gcás, taifead a choimeád de 

bhotúin. Bhí an bhéim ar chúrsaí cruinnis na Gaeilge le sonrú go láidir i measc na 

bhfoghlaimeoirí fásta ina raibh an tabhairt faoi deara (noticing) curtha i bhfeidhm acu, ina 

dhéanann siad ceangal idir botún agus riail gramadaí agus ina lorgaíonn siad mínithe 

maidir le cén fáth go bhfuil rud éigin ceart / mícheart sa teanga.  

 

Bhí sé le tuairisciú ag na torthaí taighde go bhfuil níos lú foghlaimeoirí ar an tríú leibhéal 

sásta leis an leibhéal teanga atá bainte amach acu. Cuireadh an teoiric chun cinn san 

anailís go mbaineann sé seo le físeanna fadtéarmacha réadúla agus an caighdeán atá le 

baint amach acu chun spriocanna fadtéarmacha a bhaint amach leis seo, chomh maith leis 

an tuiscint ar cad is foghlaimeoir maith teanga ann. Anuas air sin, baineann sé leis an 

bhfís idéalach atá acu go gairmiúil agus go sóisialta inar léirigh siad nach mbeidh siad 
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iomlán sásta leis an gcaighdeán teanga atá acu go dtí go mbainfidh siad cruinneas sásúil 

amach sa teanga. Léirigh siad fís fhíor-réadúil maidir le bóthar fada an tsealbhaithe 

teanga, `sé sin gur próiseas é an fhoghlaim teanga ina mbíonn an-chuid céimeanna 

éagsúla ann agus go mbeidh siad ina síorfhoghlaimeoirí ar an mbóthar sin. Bíonn 

comharthaí forbartha ar an mbóthar a fheidhmíonn mar shlat tomhais dóibh ar dhul chun 

cinn sa teanga agus is léargais iad a gcuid féinbhraistintí agus tuairimí daoine eile mar 

gheall ar a gcaighdeáin sa teanga. Bíonn feasacht ard acu maidir leis an aistriú leanúnach 

ó fhoghlaimeoir go húsáideoir neamhspleách i bpróiseas an tsealbhaithe teanga.  

Tugadh faoi deara san anailís go nglacann foghlaimeoirí fásta níos mó neamhspleáchais 

as a gcuid foghlama féin maidir le húsáid straitéisí foghlama agus acmhainní foghlama, 

teagmháil shoisialta, an tabhairt faoi deara (noticing) agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil 

ríomhchuidithe. Cé go mbíonn siad spleách ar an teagascóir teanga mar áisitheoir, 

spreagtar iad le smacht a fháil ar a gcuid foghlama féin agus feidhmiú mar fhoghlaimeoirí 

neamhspleácha. 

Faoi mar a pléadh i gcomhthéacs na bhfoghlaimeoirí ar an dara leibhéal, bhí úsáid 

straitéisí foghlama le sonrú go láidir sa sampla sin. Tá macalla den toradh sin le fáil arís ar 

an tríú leibhéal ach amháin go mbíonn níos mó saibhris agus neamhspleáchais le fáil sna 

samplaí de straitéisí foghlama a cuireadh ar fáil sa taighde. Tugann sé seo le fios arís an 

fhorbairt i dtreo an neamhspleáchais a pléadh thuas. Bhí tréithe na foghlama fhéinriartha 

le brath go láidir ar thorthaí taighde an tríú leibhéal ina tuairiscíodh go ndéanann na 

foghlaimeoirí fásta féinmheasúnú orthu féin agus go mbaineann siad úsáid ard as straitéisí 

meiteachognaíocha ar nós dialann foghlama a choiméad.  

Arís chualathas macalla den tuairim chéanna i leith cur chuige an fhoghaimeora i measc 

fhoghlaimeoirí fásta an tríú leibhéal is a bhí le cloisteáil ar an dara leibhéal agus is é sin 

go bhfuil seasamh acu leis an gcur chuige gníomhach san fhoghlaim teanga. Léirigh siad 

feasacht chomh maith maidir le cén saghas foghlaimeoirí atá iontu. Tuairiscíodh nach 

bhfuil siad claonta mar fhoghlaimeoirí amhairc nó éistitheacha amháin ach go mbíonn 

meascán den dá chur chuige acu go minic. 

Níl aon amhras ach go raibh meon dearfach le sonrú arís ar an tríú leibhéal i leith na 

Gaeilge, foghlaim na Gaeilge agus cultúr na hÉireann. Cuireadh meon aontheangach chun 

cinn sa sampla seo chomh maith, `sé sin nach raibh spéis ag na foghlaimeoirí ach i 
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bhfoghlaim na Gaeilge amháin mar theanga. Dealraíonn sé san anailís gurb iad easpa 

deiseanna úsáide na miontheanga is cúis leis seo sa chaoi is nach bhfaigheann siad 

spreagadh tabhairt faoi theangacha eile a fhoghlaim Bhí ceatadán an-ard (84.1%) ann, 

áfach, a mhaígh go gcabhraíonn sealbhú an T2 le sealbhú cothaitheach an T3/T4.  

Tháinig mothúcháin dhiúltacha chun cinn arís ar an tríú leibhéal ach soiléiríodh go 

mbaineann na braistintí seo le taispeántas teanga agus comparáid a dhéanamh le 

foghlaimeoirí / cainteoirí eile.  

Is é an toradh taighde is mó a tháinig chun cinn sa taighde gan choinne ná an bhéim a 

chuireann foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an tríú leibhéal ar chúrsaí cruinnis. 

Feidhmíonn an cruinneas mar shlat tomhais dóibh ar an dul chun cinn, mar mheán 

inspreagtha san ideal-self agus mar ghníomhaí i gcás cúrsaí ceartúchán. Léiríodh feasacht 

teanga an-ard i leith an chruinnis sa tabhairt faoi deara ó thaobh patrúin de, sa cheangal a 

dhéanann na foghlaimeoirí idir cheartúchán agus riail gramadaí agus sa chaoi ina n-

aithníonn siad feidhm i gcruinneas teanga.  

 

Mar achoimre ar na mórchonclúidí atá pléite thuas i gcás na ceiste taighde; cad iad na 

tréithe a bhíonn ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ina n-éiríonn leo an teanga a 

shealbhú go héifeachtach ón gcóras oideachais in Éirinn, cuireann an staidéar seo liosta de 

na tréithe bunaithe ar dhea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an tríú leibhéal ar fáil mar seo a 

leanas: 

 Déanann dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an tríú leibhéal an-fhorbairt i 

dtreo an neamhspleáchais maidir le cur chuige i leith ceartúcháin agus sna 

straitéisí foghlama a tharraingíonn siad chucu féin ach go háirithe.  

 Léiríonn siad meon fíordhearfach maidir le ceartúcháin agus léiríonn siad 

feasacht an-ard ina leith. Díríonn siad go sonrach ar bhotúin chruinnis agus 

ar cheartúcháin agus bíonn an tabhairt faoi deara (noticing) sa teanga an-

láidir acu. 

 Léiríonn siad meon an-dearfach maidir le cultúr agus oidhreacht na 

hÉireann ach meon aonteangach mar gheall ar fhoghlaim na Gaeilge nach 

n-aistríonn go foghlaim teangacha eile.  

 Bíonn fís réadúil acu mar gheall ar phróiseas an tsealbhaithe teanga, is é 

sin gur bóthar fada atá sa sealbhú teanga éifeachtach. Feidhmíonn fís 
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idéalach an chainteora chruinn mar shlat tomhais dóibh, `sé sin gur mhaith 

leo go hidéalach a bheith in ann labhairt cosúil le cainteoir cruinn Gaeilge. 

Tugann comharthaí forbartha léargas dóibh ar a bhfuil ag éirí leo sa 

phróiseas a chuireann le hinspreagadh. Ní bheidh siad iomlán sásta leis an 

gcaighdeán teanga atá acu go dtí go mbaineann siad cruinneas teanga 

amach. 

 Baineann siad úsáid an-leathan as cinéalacha éagsúla straitéisí foghlama 

agus bíonn rian na foghlama féinriartha le sonrú san úsáid sin.  

 Tá seasamh acu le cur chuige gníomhach ina dtapaíonn siad deiseanna 

cumarsáide agus teagmhála. Níl luí acu le cur chuige amhairc nó 

éistitheach ach meascán den dá chur chuige. 

 Baineann a gcuid mothúchán diúltacha le taispeántas teanga agus 

caighdeán foghlaimeoirí eile.  

 Cuireann siad béim thréan ar chúrsaí cruinnis san fhoghlaim teanga agus 

léiríonn siad feasacht an-láidir ina leith.   

 

Is mórchonclúidí iad na pointí a pléadh san achoimre thuas a thugann léargas agus eolas 

faoi na tréithe a bhíonn ag dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an tríú leibhéal i mbun 

foghlama. Pléifear roinnt de na torthaí arís i gcomhthéacs moltaí a dhéanfaidh an taighde. 

Sa chéad chuid eile den chonclúid, tabharfar spleáchadh ar na torthaí taighde is mó a 

tháinig chun cinn sna cás-staidéir ar an tríú leibhéal.         

8.4.3 Torthaí Taighde na gCás-Staidéar 

8.4.3.1 Próifíleanna na gCás-Staidéar 

Cinneadh ar chás-staidéir mar chuid den mhodheolaíocht taighde leis an aidhm go 

mbaileofaí scéalta nó beatháisnéisí macánta dílse ó fhoghlaimeoirí éifeachtacha na 

Gaeilge. Bhíothas ag súil leis go gcuireadh na cás-staidéir léiriú macánta ar fáil ar 

iarrachtaí agus ar na slite a bhíonn ag daoine áirithe leis an nGaeilge a fhoghlaim agus a 

úsáid agus ar dheacrachtaí arbh fhéidir a shárú, sa chaoi is go spreagfaí an 

phiarfhoghlaim. Roghnaíodh triúr foghlaimeoirí le cúlraí agus cur chuigí éagsúla teanga le 

páirt a ghlacadh sna cás-staidéir ina raibh foghlaimeoir le taithí dhearfach scoile agus cur 

chuige gníomhach ar an líonra sóisialta (A), foghlaimeoir le taithí dhiúltach scoile agus 

cur chuige córasach i leith fhoghlaim na Gaeilge (B) agus foghlaimeoir gan aon taithí 

foghlama na Gaeilge ar scoil ach a d’fhoghlaim í mar mhac léinn aosach (C). Léirigh an 
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triúr acu gur shealbhaigh siad an Ghaeilge go héifeachtach ón gcóras oideachais in 

ainneoin constaicí a bhí rompu. Is í uaillsprioc an taighde ná féachaint go mion ar na 

straitéisí, stíleanna agus cur chuigí foghlama a chuir na foghlaimeoirí seo i bhfeidhm i 

gcás fhoghlaim na Gaeilge. Rinneadh plé agus léiriú indibhidiúil ar phróifíleanna na gcás-

staidéar i gcaibidil a seacht ach tabharfar spleáchadh anseo sa chonclúid ar na torthaí 

taighde comónta is mó a sonraíodh i measc na gcás-staidéar sna hagallaimh aonair, 

dialanna foghlama agus sna trialacha TAP. Déanfar seo d’fhonn léargais a thabhairt ar an 

gceist taighde ‘cad iad na bealaí éifeachtacha foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge i mbun foghlama?’.  

Rianaíodh ardfheasacht teanga mar mhórthoradh taighde i measc na gcás-staidéar ar a 

raibh trí mhórghné áirithe ann; an fhéinfheasacht, an fheasacht teanga agus an fheasacht 

chultúrtha. Níl aon amhras ach go raibh tuiscint dhoimhin chruinn ag na cás-staidéir orthu 

féin agus ar na láidreachtaí agus na laigí a bhain leo mar fhoghlaimeoirí. Tugadh 

neamhspleáchas agus rian na foghlama fhéinriartha go mór faoi deara ina bpróifíleanna. 

Ba ghnách le foghlaimeoir A aird a dhíriú go mion ar a cuid forbartha sa chleachtas 

teanga, ar an líonra sóisialta ach go háirithe. Bhí sé de nós ag foghlaimeoir B 

monatóireacht a dhéanamh go hiardhearcadh ar a aschur teanga go rialta. Dhéanadh 

foghlaimeoir C féintástáil uirthi féin ar mhaithe leis an dul chun cinn san fhoghlaim 

teanga. Fearacht na dtorthaí taighde a pléadh thuas i gcás fhoghlaimeoirí an dara agus an 

tríú leibhéal, taispeánadh sna cás-staidéar gur músclaíodh mothúcháin dhiúltacha maidir 

le foghlaim na Gaeilge ach gur shealbhaigh siad straitéisí mothúchánacha le dul i ngleic 

leo. D’aithin na cás-staidéir na mothúcháin dhiúltacha a bheith mar chuid de phróiseas 

éifeachtacha an tsealbhaithe teanga, cé gur chuir agus go gcuireann siad fós isteach go 

mór orthu ar leibhéal mothúchánach.  

Tugann a gcuid próifíleanna le fios go dtuigeann na cás-staidéir a fhad agus a chruacht is 

atá bóthar an tsealbhaithe teanga éifeachtaí ach an taitneamh a d’fhéadfaí a bhaint as an 

bpróiseas le linn forbartha, cuir i gcás, dúil sa litríocht agus sa léitheoireacht, tréimhsí 

Gaeltachta agus imeachtaí tré mheán na Gaeilge, teagmháil shóisialta sa phobal agus ar an 

idirlíon. Maidir le neamhpléachas na gcás-staidéar, chonacthas an tréith seo is láidre sna 

hiarrachtaí meiteachognaíocha a rinne siad san fhoghlaim teanga. Dhealraigh sé sna 

próifíleanna gur choimeád gach duine de na cás-staidéir dialann foghlama i gcás 

fhoghlaim na Gaeilge a chuir go mór, dar leo féin, leis an sealbhú rathúil teanga. Toisc 
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nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoirí, d’athraigh leagan amach nó cur chuige na 

ndialanna foghlama ó fhoghlaimeoir go foghlaimeoir. Tharla sé seo de réir mar a d’oir sé 

do stíl an fhoghlaimeora féin, stíl foghlama a d’aithin siad as a stuaim féin. Beag beann ar 

leagan amach na ndialanna, d’úsáid na cás-staidéir na dialanna foghlama mar áis tagartha 

agus chuidithe i gcás fhoghlaim na Gaeilge. 

Faoi mar a pléadh maidir leis na torthaí taighde a tháinig chun cinn sa chóras iar-

bhunscolaíochta in Éirinn, díríonn foghlaimeoirí maithe na Gaeilge an-aird agus aithníonn 

siad an-tábhacht le cruinneas gramadaí na Gaeilge. Ní nach ionadh, is mar an gcéanna a 

bhí cúrsaí i measc na gcás-staidéar a léirigh an-dúil i ngramadach na Gaeilge mar aonad 

lárnach i bpróiseas an tsealbhaithe teanga. Ghlac siad le dul chun cinn sa chruinneas 

gramadaí mar mhórchomhartha forbartha agus léirigh siad an bhaint a bhí ag an 

gcruinneas leis an bhfís idéalach atá acu mar fhoghlaimeoirí, `sé sin gur bhreá leo dá 

léireoidís cruinneas ina gcuid aschuir teanga. Ba ríthábhachtach dóibh mínithe gramadaí a 

lorg ón teagascóir teanga ionas go mbeadh fíorthuiscint acu ar a gcuid botún le go 

bhféadfaidís iad a chur ina gceart. Seo nós a tuairiscíodh sna samplaí eile chomh maith 

maidir leis an bhfáilte a chuir foghlaimeoirí iar-bhunscolaíochta roimh cheartúcháin. I 

gcás na gcás-staidéar, fuarthas blaiseadh níos doimhne de na bearta a chuireann 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge i bhfeidhm maidir le mínithe ar chúrsaí gramadaí 

agus an tionchar a bhíonn ag seo ar a gcuid foghlama. Is sna trialacha TAP a tugadh é seo 

faoi deara ina raibh an tabhairt faoi deara ó thaobh cruinnis teanga de le sonrú go 

forleathan i measc na gcás-staidéar agus inar léiríodh go raibh siad meáite ar phointí 

chruinnis a thabhairt leo ón téacs.  

 

Maidir leis an bhfeasacht chultúrtha, ní hamháin gur léirigh na foghlaimeoirí seasamh an-

láidir i leith an chultúir Ghaelaigh ach nochtaigh siad fonn neartmhar a bheith páirteach in 

imeachtaí sóisialta le Gaeilge sa phobal agus ar an líonra sóisialta chomh maith. Léiríodh 

baint nach beag ag tréimhsí Gaeltachta le forbairt a gcuid feasachta chultúrtha, rud a 

leathnaigh a gcuid tuisceana maidir le húsáid na Gaeilge.  Ba léir i bpróifíleanna na gcás-

staidéir gur aithin na foghlaimeoirí deiseanna úsáide na Gaeilge go neamhfhoirmiúil 

lasmuigh de theorainneacha na Gaeltachta agus an tseomra ranga agus is léir go bhfuil an 

fhíorúsáid laethúil seo an-tábhachach dóibh agus don dul chun cinn a dhéanann siad. Ar 

na samplaí a luadh maidir leis seo, bhí fíorchumarsáid le bainisteoir oibre, teagmháil 

ríomhchuidithe agus cleachtadh cainte le páistí. Shoiléirigh na cás-staidéir na slite inar 
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féidir deiseanna a thapú ar an gcaoi seo a bheidh á moladh ag an taighde thíos faoi 

mholtaí an taighde.  

8.4.3.2 Tréithe Comónta na bhFoghlaimeoirí ar an Dara Leibhéal, ar an Tríú 

Leibhéal agus sna Cás-Staidéir 

Míníodh ag tús an tráchtais an tuiscint atá sa taighde seo gur líne nó contanam é an 

fhoghlaim teanga ina dtosaíonn an té atá i mbun foghlama amach mar fhoghlaimeoir agus 

ina ndéanann sé forbairt ar an gcontanam go dtí go mbíonn sé ina úsáideoir teanga. Mar 

sin, bhíothas ag súil leis go mbeadh leanúnachas loighciúil le feiscint sna torthaí taighde a 

tuairiscíodh ón dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal agus ansin ar deireadh sna cás-staidéir. 

Feictear go han-soiléir sna torthaí taighde a tháinig chun cinn sna samplaí éagsúla, an 

fhorbairt nó an treisiú a dhéantar ar thréithe an dea-fhoghlaimeora ón dara leibhéal go dtí 

an tríú leibhéal agus ansin sna cás-staidéir. Déanfar ceangal ar na torthaí éagsúla anseo ar 

mhaithe leis an treisiú sin agus tréithe comónta a shoiléiriú.  

Sa chéad áit feictear an meon fíordhearfach a soiléiríodh i measc na samplaí éagsúla sa 

taighde, is é sin ar an dara leibhéal, ar an tríú leibhéal agus sna cás-staidéir. Tháinig sé go 

mór chun cinn sa taighde a thit amach ar an dara leibhéal go raibh meon dearfach i leith 

na Gaeilge, an dátheangachais agus chultúr na hÉireann ag faisnéiseoirí an taighde ag an 

leibhéal sin. Fuarthas ceangal láidir idir an meon seo agus taithí nó cúlra an 

fhoghlaimeora, `sé sin taithí dhearfach foghlama nó tionchar dearfach ón mbaile nó ón 

scoil. Ba dhíol spéise don taighdeoir é gur chuir na foghlaimeoirí seo in iúl go 

mbraitheann siad go dtiteann dualgas orthu an Ghaeilge a chur ar aghaidh go dtí an chéad 

ghlúin eile. Sonraíodh meon ‘aonteangach’ i leith na Gaeilge, `sé sin gur léirigh na 

foghlaimeoirí an-suim i bhfoghlaim na Gaeilge agus nár léirigh siad mórán suime i 

bhfoghlaim teangacha eile. Rinneadh treisiú air seo ar an tríú leibhéal inar nochtaigh na 

foghlaimeoirí fásta a ghlac páirt sa taighde go bhfuil siad iomlán tiomanta d’fhoghlaim na 

Gaeilge ach nach mbeadh an tsuim chéanna acu i bhfoghlaim teangacha eile. Arís, bhí 

meon thar a bheith dearfach i leith na Gaeilge agus chultúr na hÉireann le sonrú i measc 

na bhfoghlaimeoirí fásta úd. Léiríodh meon fíordhearfach i leith na Gaeilge agus an 

chultúir Ghaelaigh sna cás-staidéir faoi mar a bhéifí ag súil leis, ach anuas air sin, bhí 

feasacht chultúrtha an-láidir le tabhairt faoi deara iontu. Bhí na cás-staidéir eolach ar 

dheiseanna úsáide na Gaeilge ag imeachtaí cultúrtha agus i líonraí éagsúla traidisiúnta 

agus fíorúla. Is féidir a tharraingt as na torthaí sin atá pléite i dteannta lena chéile go 
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bhfuil gaol láidir idir meon dearfach agus an fhoghlaim rathúil teanga, rud a chuireann an 

staidéar chun cinn mar mhórchonclúid taighde.  

Sonraíodh ardúsáid straitéisí foghlama i gcoitinne sa trí shamplaí taighde, cé go raibh 

difríochtaí le sonrú san úsáid sin ón dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal. Bhí tionchar an 

mhúinteora le sonrú go láidir in úsáid straitéisí foghlama ar an dara leibhéal ina raibh 

scríobh agus athrá ar na straitéisí foghlama is mó úsáide a tuairiscíodh. Tháinig sé chun 

cinn go raibh sé ar chumas na bhfaisnéiseoirí an inaistritheacht a bhaineann le straitéisí 

foghlama ó theanga amháin go teanga eile a thabhairt faoi deara ach go raibh tionchar ag 

an múinteoir teanga anseo. Tuairiscíodh níos mó neamhspleáchais maidir le húsáid 

straitéisí foghlama ar an tríú leibhéal, `sé sin go raibh níos lú baint ag an teagascóir lena 

n-úsáid. Bhí treisiú le sonrú sa mhéid a tháinig chun cinn arís anseo ina raibh smacht an 

fhoghlaimeora fhásta ar a chuid foghlama féin le tabhairt faoi deara chomh maith le 

tréithe na foghlama féinriartha, ar nós, monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn nó 

dialann foghlama a choimeád. Léirigh na cás-staidéir neamhspleáchas níos láidre fós ina 

raibh samplaí dílse den fhoghlaim fhéinriartha sna cuntais a thug siad, cuir i gcás, 

cleachtadh teanga a dhéanamh ar an idirlíon agus féintástáil a dhéanamh orthu féin. Tá sé 

le tabhairt faoi deara sna samplaí de straitéisí foghlama a cuireadh ar fáil ar an dara agus 

ar an tríú leibhéal, de réir mar a pléadh iad sa tráchtas, go bhfuil tuilleadh saibhris agus 

sofaisticiúlachta le sonrú sna samplaí tríú leibhéal agus ach go háirithe sna cás-staidéir ná 

mar atá sna samplaí ar an dara leibhéal. Luíonn sé seo go mór leis an méid a dúradh thuas 

faoin gcontanam foghlama. 

Tháinig sé chun cinn sa taighde seo go mbraitheann foghlaimeoirí maithe na Gaeilge 

mothúcháin dhiúltacha i leith fhoghlaim na Gaeilge go minic. `siad na mothúcháin 

dhiúltacha chéanna a tuairiscíodh ar an dara agus ar an tríú leibhéal ar na mothúcháin is 

mó a bhraitheann na foghlaimeoirí le linn foghlama, `sé sin frustrachas agus trí na chéile 

faoin tasc teanga. Ba iad féinrátáil, botúin amaideacha, drochmharcanna scrúduithe, 

deacrachtaí cruinnis, foghraíochta agus cumarsáide na cúiseanna ba mhó a cuireadh chun 

cinn maidir leis seo ar an dara leibhéal agus ar an tríú leibhéal. Taispeánadh sna samplaí 

ar fad go bhfuil straitéisí cuí sealbhaithe ag dea-fhoghlaimeoirí conas dul i ngleic le 

mothúcháin dhiúltacha san fhoghlaim teanga. Anuas air sin, léirigh na cás-staidéir 

feasacht an-láidir maidir le mothúcháin dhiúltacha agus conas déileáil leo a bheith mar 

chuid den phóiseas foghlama.  
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Maidir le cumas teanga, is siad na faisnéiseoirí iad féin a rinne féintuairisciú ar a gcuid 

scileanna teanga (scileanna gabhchumais agus ginchumais). Bhí lucht an tríú leibhéal i 

bhfad níos déine orthu féin ná mar a bhí foghlaimeoirí ar an dara leibhéal toisc tuiscint 

agus feasacht níos fearr a bheith acu ar ″cad is foghlaimeoir maith ann″. Ag an dá leibhéal 

áfach, bhí na foghlaimeoirí an-dian maidir le scil na scríbhneoireachta i gcomparáid le 

scileanna eile, b’fhéidir, toisc an bhéim a chuirtear ar an scil áirithe sin agus an t-aiseolas 

scríofa a fhaigheann siad ar a gcuid aschur scríofa. Dhealraigh sé ar an dara leibhéal ach 

go háirithe go bhfeidhmíonn an t-aiseolas seo mar chomhartha cumais don fhoghlaimeoir, 

`sé sin cruthaítear a gcuid tuairimí i leith a gcumas sa teanga bunaithe ar aiseolas an 

mhúinteora. Bhí treisiú le sonrú sna cás-staidéir maidir leis na bhfís réadúil a soiléiríodh i 

measc na bhfoghlaimeoirí fásta maidir le cad is foghlaimeoir maith teanga ann. Léirigh 

siad tuiscint an-ghéar ar a fhad is ar a chruacht is atá bóthar an tsealbhaithe teanga, `sé sin 

go raibh bóthar fada fós rompu go dtí go mbeidh siad ina gcainteoirí / n-úsáideoirí 

spleácha éifeachtacha.  Faighimid pictiúr an-soiléir agus an-réadúil maidir le 

féintuairisciú a dhéanamh ar chumas teanga sna torthaí taighde ón dara leibhéal go dtí an 

tríú leibhéal.  

Tuairiscíodh an luí fabhrach atá ag foghlaimeoirí ar an dara agus ar an tríú leibhéal le cur 

chuige gníomhach i dtorthaí an taighde. Arís, chonacthas an treisiú maidir leis seo ón dara 

leibhéal go dtí an tríú leibhéal inar theastaigh ó fhoghlaimeoirí an dara leibhéal úsáid a 

bhaint as ábhair ranga in aistí cuir i gcás, agus theastaigh ó na foghlaimeoirí fásta 

deiseanna úsáide a thapú ar bhealaí éagsúla ar nós sa teagmháil sóisialta agus fíorúil. 

Chomh maith leis sin,  léiríodh féinfheasacht an-láidir i measc na bhfoghlaimeoirí fásta, 

`sé sin gur thuig siad cén saghas foghlaimeoirí atá iontu agus na hiarrachtaí a chuireann 

lena gcuid ratha foghlama.  

Cuireadh fáilte mhór roimh cheartúcháin sna samplaí ar fad inar leag na faisnéiseoirí ar an 

dara agus ar an tríú leibhéal an-bhéim ar an tábhacht a bhaineann le míniú a fháil ón 

múinteoir maidir leis an mbotún teanga. Bhí suim acu i míniú ar phointe gramadaí ar 

mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh sa Ghaeilge. Leag muintir an tríú leibhéal ach go 

háirithe an-bhéim ar chúrsaí cruinnis agus nochtaigh siad fís idéalach maidir le cruinneas 

a bhaint amach; `sé sin na mianta atá acu a bheith in ann labhairt go cruinn cosúil le 

cainteoir ar a bhfuil meas acu air / uirthi. An difríocht is mó a bhí le sonrú anseo ná san 

iarracht a chaith muintir an tríú leibhéal leis an gceartúchán a fuair siad i gcomparáid le 
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foghlaimeoirí ar an dara leibhéal a chuir failte roimh cheartúcháin ach nár léirigh na 

hiarrachtaí céanna maidir leo. Arís, tá samplaí dílse de na hiarrachtaí a chaitheann na cás-

staidéir lena bheith cruinn sa chuntas ar na cás-staidéir agus sna trialacha TAP thíos.  

Ó thaobh inspreagtha de, bhí difríochtaí le sonrú sa mhéid a tháinig chun solais ar an dara 

agus ar an tríú leibhéal sa staidéar. Bhí meascán den inspreagadh an ought-to-self agus 

ideal-self atá curtha chun cinn ag Dӧrnyei le sonrú ar an dara leibhéal. Sonraíodh gur 

bhraith na faisnéiseoirí gur cheart dóibh pointí Ardteiste arda a ghnóthú chun áit a fháil ar 

chúrsa tríú leibhéal agus chomh maith leis sin, gur cheart dóibh an Ghaeilge a chur chun 

cinn. Léirigh siad chomh maith, fís idéalach a bheith in ann labhairt cosúil le múinteoirí a 

aithníonn siad a bheith ‘go maith’ ag an nGaeilge. Níor léirigh foghlaimeoirí ar an dara 

leibhéal suim a bheith comhtháite i bpobal teanga toisc gur bhraith siad go raibh siad 

comhtháite i bpobal na Gaeilge cheana féin ar scoil. Bhí tuiscint níos leithne ag 

foghlaimeoirí ar an tríú leibhéal ar líonraí éagsúla na Gaeilge ar theastaigh uatha a bheith 

páirteach iontu i gcásanna áirithe, rud a spreag go mór iad.  

Tá an ceangal idir na torthaí ar an dara agus ar an tríú leibhéal soiléir sa phlé thuas a 

léiríonn  na tréithe comónta a tuairiscíodh i dtorthaí taighde an staidéir de réir na samplaí 

éagsúla. Feictear an treisiú a dhéantar ar thréithe áirithe de réir mar a théann an fhoghlaim 

ar aghaidh ar an gcontanam foghlama.  

8.4.3.3 Seicliosta an Taighde don Fhoghlaimeoir Gaeilge 

Chuir an staidéar seo roimhe imscrúdú doimhin a dhéanamh ar na tréithe agus na bealaí 

éifeachtacha foghlama a bhíonn ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Leagadh 

amach ceisteanna taighde a bhí le freagairt ag an staidéar chun freastal ar an mórsprioc 

seo (Féach lch. 2). Tá an taighdeoir sásta gur freagraíodh na ceisteanna úd go sásúil sa 

tráchtas seo agus gur cuireadh sonraí luachmhara agus saibhre ar fáil nár cuireadh ar fáil 

riamh cheana i gcás na Gaeilge. Cruthaíonn an taighde go bhfuil tréithe comónta ag 

foghlaimeoirí éifeachtacha i gcás na Gaeilge. Cé gur baineadh úsáid as múnla 

idirnáisiúnta Naiman et al. (1978) chun an taighde seo a dhéanamh i gcás na Gaeilge, is 

múnla úrnua é atá ar fáil sa tráchtas seo a cuireadh in oiriúnt do chomhthéacs na Gaeilge. 

Mar sin, ar mhaithe le nasc níos láidre a dhéanamh idir na ceisteanna taighde agus na 

torthaí taighde don té atá ag iarraidh na sonraí atá curtha i láthair sa tráchtas seo a chur i 

bhfeidhm sa seomra ranga Gaeilge, i gcás mhúineadh agus fhoghlaim na Gaeilge, 

cinneadh ar seicliosta a chur le chéile bunaithe ar thorthaí an taighde a bheadh ina 
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acmhainn d’oideachasóirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge amach anseo. D’fhéadfaí 

úsáid a bhaint as an acmhainn mar thasc feasachta, meiteachognaíocha nó oideolaíocha sa 

seomra ranga. D’fhéadfaí tasc níos leithne a chur i bhfeidhm bunaithe ar an seicliosta, cuir 

i gcás, próifíliú a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge, nó fiú féinphróifíliú nó 

piarphróifíliú a spreagadh i bpróiséas foghlama na Gaeilge.  

Tréithe / béalaí éifeachtacha foghlama atá aitheanta ag an 

taighde ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge ar an dara 

agus ar an tríú leibhéal  

Cuir tic sa 

bhosca má 

bhaineann sé leat 

1. Meon fíordhearfach i leith na Gaeilge, an dátheangachais 

agus chultúr agus oidhreacht na hÉireann                                                                    
 

2. Meon dearfach agus spreagadh chun gnímh ag teacht ón 

mbaile / ón scoil 
 

3. Meon dearfach bunaithe ar thaithí dhearfach ar scoil, sa 

Ghaeltacht nó sa timpeallacht  
 

4. Fáilte mhór roimh cheartúcháin ar mhaithe le dul chun 

cinn a dhéanamh sa Ghaeilge 
 

5. Gníomh a dhéanamh leis an gceartúchán tar éis é a fháil ar 

ais ón múinteoir (m.sh. é a athscríobh nó míniú a lorg)  
 

6. Glacadh fonnmhar le haiseolas agus critic ón múinteoir ar 

mhaithe leis an dul chun cinn 
 

7. Glacadh fonnmhar le ceartúcháin ó fhoghlaimeoirí eile ar 

mhaithe leis an dul chun cinn 
 

8. Feasacht (awareness) láidir maidir le botúin agus pátrúin 

sa teanga 
 

9. An-spéis i gcruinneas / i ngramadach na Gaeilge 
 

10. Tabhairt faoi deara láidir maidir le cruinneas / gramadach 

na Gaeilge (m.sh. aird a thabhairt ar phátrúin, a bheith 

fiosrach maidir le rialacha áirithe srl.) 

 

11. Spéis i mínithe gramadaí in éineacht le ceartúcháin  
 

12. An-dúil díriú ar an nGaeilge thar aon theanga bhreise eile  
 



333 
 

13. Feasacht chultúrtha an-tréan maidir le cultúr na hÉireann 

agus deiseanna úsáide na Gaeilge i líonraí an chultúir sin 
 

14. Ardúsáid a bhaint as réimse éagsúla de straitéisí foghlama 

(cleasanna, teicnící, nósanna) faoi stiúir an mhúinteora 

chun leasa na foghlama (chun í a dhéanamh níos éasca 

agus níos éifeachtaí)  

 

15. Úsáid a bhaint as na straitéisí foghlama céanna ó theanga 

amháin go teanga eile (cuir i gcás, an Fhraincis a 

fhoghlaim sa tslí chéanna leis an nGaeilge) 

 

16. Úsáid a bhaint as straitéisí foghlama go neamhspleách ar 

an múinteoir teanga 
 

17. Fís réadúil maidir le cé chomh fada is atá bóthar na 

foghlama i gcás na Gaeilge 
 

18. Mian a bheith in ann labhairt cosúil le cainteoirí dúchais / 

maithe na Gaeilge (múinteoirí, léachtóirí, láithreoirí srl.) 
 

19. Seasamh le cur chuige gníomhach sa phróiséas foghlama 

(`sé sin gur fearr a bheith gníomhach i mbun foghlama) 
 

20. Cleachtadh a dhéanamh ar an nGaeilge go rialta  
 

21. Úsáid a bhaint as rud éigin atá díreach foghlamtha sa 

chumasáid nó sa tasc teanga (m.sh. aiste) 
 

22. Mothúcháin dhiúltacha a bhraistint (frustrachas, náire, 

mearbhall srl.) maidir le taispeántas teanga (botúin a 

dhéanamh os chomhair daoine eile) agus caighdeán 

foghlaimeoirí eile (iad a bheith níos fearr) 

 

23. Féinfheasacht (self-awareness) láidir maidir le deacrachtaí 

a bhíonn agat sa Ghaeilge ach fios conas dul i ngleic leis 

na deacrachtaí sin 

 

24. Inspreagadh láidir maidir le pointí Ardteiste, scrúduithe 

agus áiteanna a fháil san ollscoil  
 

25. Inspreagadh láidir maidir le cur chun cinn na Gaeilge agus 

caomhnú an chultúir  
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26. Feasacht láidir maidir le láidreachtaí agus laigí a 

bhaineann leat féin mar fhoghlaimeoir (cuir i gcás sna 

scileanna teanga) 

 

27. Toil cleachtadh agus gníomhaíochtaí a dhéanamh go 

féinriartha (self-directed) nó go neamhspleách ar an 

múinteoir Gaeilge 

 

28. An nós féintástáil (self-assessment) a dhéanamh ort féin 

agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh agat 
 

29. Dialann foghlama a choimeád chun taifead a dhéanamh ar 

an bhfoghlaim agus chun cuidiú leis an bhfoghlaim 
 

30. An-dúil fíorchumarsáid a dhéanamh sa teanga lasmuigh 

den seomra ranga 
 

Tábla 8.1 Seicliosta don fhoghlaimeoir Gaeilge 

Is éard atá sa seicliosta thuas ná teimpléad a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do leibhéil 

éagsúla tré an teanga a shimpliú nó í a dhéanamh níos dúshlánaí do ghrúpaí éagsúla a 

bhíonn ag plé leis an nGaeilge. Aithnítear go bhfuil an-chuid féidearthachtaí a bhaineann 

leis an seicliosta seo don seomra ranga Gaeilge mar atá pléite thuas (tasc próifílithe, 

feasachta, meiteatheangeolaíocha, oideolaíocha srl.). Moltar go mbainfí úsáid as an 

seicliosta faoi scáth an taighde seo agus arís go dtabharfaí aitheantas do chúinsí 

sochtheangeolaíocha na Gaeilge mar mhiontheanga in aon tasc a bheadh bunaithe ar an 

seicliosta.  

8.4.3.4 Straitéisí Foghlama a aithníodh sna Trialacha TAP 

Tugadh suntas faoi leith do straitéisí foghlama a bhí ag teacht chun cinn sna cás-staidéir 

uilig fad is a bhí siad i mbun oibre ar thasc teanga. Sa chéad áit tugadh an úsáid a bhain na 

foghlaimeoirí ar fad as réamheolas le teacht ar thuiscint go mór faoi deara, `sé sin an 

ceangal a rinne siad idir focal nua ar bhuail siad leo den chéaduair agus an stór focal atá 

acu nó an briseadh síos a rinne siad ar nath cainte nua ar a bhí bunaithe ar eolas acu 

cheana féin. Bhí siad sásta buille faoi thuairim a thabhairt maidir le brí bunaithe ar 

réamheolas agus comhthéacs an ábhair sa mhír léitheoireachta. Maidir le brí a bhaint as 

téacs léitheoireachta, rinne na foghlaimeoirí aistriúchán díreach ó Ghaeilge go Béarla ach 

rinne siad ciall den aistriúchán sin bunaithe ar chomhthéacs an ábhair sa téacs. Faoi mar a 

pléadh thuas, bhí straitéisí foghlama ag na foghlaimeoirí maidir le mothúcháin dhiúlachta 
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a bhraith siad le linn foghlama agus le linn na ndeacrachtaí a bhí le sárú acu. Samplaí de 

na deacrachtaí seo a tuairiscíodh ná; a bheith ullmhaithe roimh rang a laghdódh ar bhuairt 

foghlama, áiseanna cuidithe amhairc a úsáid le linn éisteachta nó an cómhrá a bhunú ar 

spéiseanna an fhoghlaimeora. Léirigh siad frustrachas le linn an taisc nuair a bhuail siad 

le focal nó nath cainte a chúisigh fadhbanna míthuisceana dóibh agus sásamh nuair a 

d’éirigh leo an fhadhb a réiteach. É sin ráite, thaispeáin siad go raibh siad sásta cur suas le 

héiginnteacht agus dul ar aghaidh leis an tasc, munar thuig siad rud éigin, agus teacht ar 

ais chuig an bpointe sin nuair a bhí níos mó tuisceana acu ar an téacs. Bhí cur chuige 

straitéiseach acu maidir le hidirdhealú a dhéanamh ar rudaí a raibh siad iomlán cinnte 

fúthu, rudaí nach raibh siad chomh dearfach céanna fúthu agus rudaí nach raibh tuairim 

acu ina dtaobh. Cé gur thaispeáin siad ar fad claonadh leis an bhfoclóir a úsáid i réiteach 

na faidhbe, ní úsáid spleách a léirigh siad ach úsáid straitéiseach ábhartha nuair a bhí gá 

leis. I bhfocail eile, bhain siad an úsáid chuí as an bhfoclóir i gcásanna ina raibh gá leis. 

Mar sin, d’fhéadfaí a rá gur bhain siad úsáid as achmainní mar áiseanna tacaíochta 

cuidithe san fhoghlaim teanga a chuir go mór lena gcuid tuisceana ar an tasc. Faoi mar a 

pleadh thuas chomh maith, nochtaigh na foghlaimeoirí tabhairt faoi deara an-ghéar ó 

thaobh na gramadaí de le linn an trialach TAPanna. Léirigh siad gur spéis leo conas mar a 

fheidhmíonn struchtúir na teanga ionas go gcuirfí lena gcuid cruinnis féin ar bhóthar an 

tsealbhaithe teanga. Cuireann an taighde na straitéisí foghlama comónta atá pléite anseo 

chun cinn mar mhórthorthaí taighde ar a n-úsáide i bhfoghlaim éifeachtach na Gaeilge.  

Bhain buntáiste nach beag leis an triantánú ina raibh na trialacha TAP san áireamh ann 

mar mhodh taighde sa staidéar seo sa chaoi is gur léiríodh iontu sonraí taighde nach 

mbeadh ar chumas an staidéir a aithint murach na trialacha TAP. Chuir na TAPanna deis 

ar fáil taifead a dhéanamh ar na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid ag foghlaimeoirí san 

fhíor-am seachas féintuairisciú amháin a dhéanamh ar úsáid na straitéisí sin. Murach na 

TAPanna sa staidéar mar sin, ní bheadh taifead dílís againn ar na cinéalacha straitéisí 

foghlama atá pléite thuas.  

8.4.3.5 Freagraí ar na Mórcheisteanna Taighde sna Cás-Staidéir 

Chuir an staidéar seo roimhe iniúchadh a dhéanamh ar thréithe, ar mheon, ar fheasacht 

teanga, ar chúlra, ar inspreagadh agus ar úsáid straitéisí foghlama i measc fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge. Pléadh thuas na torthaí taighde a tháinig chun cinn ar an dara 

leibhéal, ar an tríú leibhéal maidir leis na mórcheisteanna taighde a leagadh amach sa 
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staidéar. Is sna cás-staidéir agus sna trialacha TAP ach go háirithe áfach, a fheictear 

samplaí den ardfheasacht teanga agus na straitéisí foghlama a tharraingíonn dea-

foghlaimeoirí na Gaeilge chucu féin le linn na foghlama éifeachtaí. Tá samplaí dílse de 

straitéisí foghlama a tháinig chun cinn sna trialacha TAP pléite i gcaibidil a seacht den 

tráchtas, a léiríonn go bhfuil straitéisí sealbhaithe ag na cás-staidéir chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin foghlama. Pléadh thuas, an réimse feasachta a bhí le sonrú sna 

cás-staidéir maidir le féinfheasacht, feasacht teanga agus feasacht chultúrtha. Léiríodh 

chomh maith meon fíordhearfach i leith na Gaeilge agus fhoghlaim na Gaeilge i measc na 

gcás-staidéar a chothaíonn an sealbhú rathúil teanga. Ní fhéadfaí an t-inspreagadh láidir a 

bhí le sonrú sna cás-staidéir a shéanadh, inar fheidhmigh cáilíochtaí a bhaint amach, a 

bheith in ann fíorchumarsáid a dhéanamh sa Ghaeilge agus a bheith comhtháite i bpobal 

na Gaeilge mar mhórfhactóirí cothaitheacha ann ó thaobh an inspreagtha de.   

8.5 Laigí / Treorainneacha an Taighde 

Cé gur éirigh leis an taighde seo mórthorthaí a chur ar fáil i ngort taighde atá úrnua i gcás 

na Gaeilge a thabharfaidh léargais luachmhara do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí 

araon ar phróiseas na foghlama éifeachtaí, níltear á maíomh go bhfuil an taighde seo gan 

locht nó laigí. Pléifear anseo thíos na laigí nó na treorainneacha a bhaineann leis an 

taighde, de réir mar a tháinig siad chun cinn le linn taighde agus anailíse.  

Faoi mar a pléadh i gcaibidil a ceathair den tráchtas, bhíothas ag súil leis sa 

mhodheolaíocht taighde go mbeadh fáil fhairsing ag oideachasóirí agus foghlaimeoirí na 

Gaeilge ar an gceistneoir ar Surveymonkey.com le go bhféadfaidís é a úsáid mar cheacht 

feasachta ranga fad is a bheadh sonraí á gcur ar fáil don taighde ar dhea-fhoghlaimeoirí na 

Gaeilge. Theastaigh ón taighdeoir na sonraí úd a úsáid mar mheánthorthaí a thabharfadh 

léargais ionadaíoch ar fhoghlaim na Gaeilge mar atá ar an dara (ardleibhéal) agus ar an 

tríú leibhéal in Éirinn i gcoitinne. Rinneadh suíomh idirlín a dhearadh agus a fhoilsiú beo 

ar-líne le go mbeadh teacht ar eolas faoin togra agus nasc don cheistneoir taighde. 

Foilsíodh alt acadúil san iris Teagasc na Gaeilge 9 inar tugadh cuireadh d’oideachasóirí 

na Gaeilge a bheith rannpháirteach sa togra. D’éirigh leis an gcuspóir an scéal a scaipeadh 

i measc lucht oideachais na Gaeilge go pointe áirithe tré fhoilsiú an ailt ach go háirithe. 

Leagadh béim ar ábhar an dea-fhoghlaimeora teanga sa tríú bliain de shiollabas nua na 

Gaeilge ar an tríú leibhéal ina cuireadh ábhar samplach ar fáil bunaithe ar chaint na n-
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údar. 
8
 

Tá áit tugtha don ábhar ‘dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge’ anois chomh maith ar an gclár 

plé ar chúrsaí oideachais le Gaeilge in institiúidí éagsúla na tíre a léiríonn múscailt 

feasachta i leith an ábhair. In ainneoin na bhforbairtí seo áfach, chruthaigh sé a bheith 

dúshlánach go leor níos mó daoine a mhealladh leis an gceistneoir a líonadh isteach ar-

líne faoi mar a bhí an taighdeoir ag súil leis, agus ar deireadh líonadh isteach an ceistneoir 

taighde ag 82 foghlaimeoir na Gaeilge ar-líne, ina raibh 43 de na ceistneoirí inghlactha 

don staidéar. Bhí an taighdeoir ag súil leis go mbeadh níos mó rannpháirtíochta ó phobal 

foghlama T2 na Gaeilge le tomhas oibiachtúil ionadaíoch den phobal i gcoitinne a 

thomhas. Tá an taighdeoir sásta go ndearnadh freastal ar scoileanna ionadaíocha sa tír sa 

staidéar agus go ndearna sé tuairisciú ionadaíoch ar na hathróga taighde faoi mar a 

léiríodh sna scoileanna iad. Dhealraigh sé a bheith níos dúshlánaí freastal ionadaíoch a 

dhéanamh ar phobal foghlama na Gaeilge ar an tríú leibhéal áfach toisc na céimeanna 

éagsúla a mhaireann idir lucht na céime, na hiarchéime taighde, mic léinn an oideachais, 

foghlaimeoirí fásta a fhilleann ar an oideachas le teastas nó dioplóma a bhaint amach srl. 

Toisc leithne na modheolaíochta taighde chomh maith chruthaigh sé dúshlán teacht ar 

fhaisnéiseoirí oiriúnacha. Bhí sé mar chéadphráinn ag an taighde go roghnófaí na 

faisnéiseoirí cearta oiriúnacha don taighde ach go háirithe do na cás-staidéir, agus mar 

sin, úsáideadh an áis-sampláil sa mhodheolaíocht- is é sin roghnaíodh faisnéiseoirí an 

taighde ar an tríú leibhéal don mhórchuid bunaithe ar thaithí an taighdeora. B’fhéidir mar 

sin nach féidir glacadh leis go bhfuil na torthaí a chuirtear ar fáil sa staidéar ionadaíoch 

den speictream iomlán d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an tríú leibhéal in Éirinn, cé gur 

léargas ar shampla níos leithne é atá le fáil sna torthaí cainníochtúla inar ghlac réimse 

leathan d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge atá ag gabháil do chúrsaí éagsúla páirt ann.  

Bhain roinnt laigí le dearadh an cheistneora féin a tugadh faoi deara le linn anailíse. 

Fuarthas locht ar an gceistneoir taighde le linn anailíse, nach raibh dhá cheist ar an 

gceistneoir oiriúnach d’anailís staitisticiúil SPSS toisc go raibh rogha ilfhreagrach i gceist. 

Mar gheall air seo cinneadh go ndéanfaí plé ar shonraí na gceisteanna san anailís taighde. 

Dá dheasca seo, ní mór a bheith cúramach ag glacadh le torthaí mar nach bhfuil sna 

torthaí ach maíomh nó tabhairt le fios gan figiúirí concréideacha le tacú leo. Mholfadh an 

                                                             
8
 Ar fáil ag:  

http://www.arts.ulster.ac.uk/irish_syllabus/downloads/siollabas_nua_don_triu_bliain/an_dea-
fhoghlaimeoir_teanga.pdf 
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taighde mar sin, gan a leithéid de roghanna a thabhairt i gcás ceiste mar seo ach iarraidh 

ar na faisnéiseoirí an tionchar ba mhó a roghnú.  

Teorainn eile a bhain leis an taighde ná le nuálaíocht na dtrialacha TAP i gcás taighde mar 

seo. Cé gur shásaigh na trialacha an taighde sa tslí is gur cuireadh léargais agus tuairisciú 

beo ar fáil atá ina acmhainn an-luachmhar do fhoghlaim na Gaeilge, d’fhéadfaí ceacht a 

fhoghlaim ó na trialacha len iad a chur i bhfeidhm níos forbartha amach anseo. Molann an 

taighde athmhacnamh a dhéanamh maidir le hionchur an taighdeora sa triail, an tasc a 

roghnaítear don triail agus an t-idirdhealú a dhéantar idir léitheoireacht agus 

smaointeoireacht an fhaisnéiseora san anailís taighde.  

Is é príomhtheorainn an staidéir seo ná an easpa taighde atá déanta go n-uige seo ar an 

dea-fhoghlaimeoir Gaeilge. B’ábhar úrnua i gcás fhoghlaim na Gaeilge é ábhar an 

tráchtais seo agus léiríonn torthaí an taighde an tacaíocht a chuireann an staidéar ar fáil do 

thaighde eile atá déanta sa ghort. Tá géarghá áfach, le tuilleadh taighde a dhéanamh ar an 

ábhar, a thabharfadh níos mó tuisceana dúinn ar fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge i 

suíomhanna ionadaíocha scoile timpeall na tíre. Déanfar moltaí faoi seo thíos.    

8.6 Moltaí  

Cuireann an taighde seo mórthorthaí agus mórchonclúidí chun cinn a thugann eolas agus 

léargas ar thréithe an dea-fhoghlaimeora Ghaeilge agus ar na bealaí rathúla foghlama a 

tharraingíonn sé chuige féin le linn na foghlama éifeachtaí. Déantar a dheimhniú sa 

tráchtas go bhfuil foghlaimeoirí áirithe ann a n-éiríonn leo an Ghaeilge a shealbhú go 

héifeachtach ón gcóras oideachais in Éirinn. Baineann tréithe agus cur chuige foghlama 

áirithe leo a chuireann leis an sealbhú rathúil, faoi mar atá pléite go cuimsitheach i 

dtorthaí taighde an staidéir. Maíonn an taighde ní hamháin gur féidir linn foghlaim ó 

thréithe comónta agus ó chás aonair an fhoghlaimeora éifeachtaí sa Ghaeilge ach go 

bhfuil géarghá díriú air seo le go bhféadfaimis foghlaim níos rathúla a chur ar siúl sa 

chóras oideachais bunaithe ar eiseamláireacha an dea-fhoghlaimeora. Sa chuid seo den 

chonclúid, díreofar ar mholtaí a eascraíonn as an taighde a d’fheadfaí a chur i bhfeidhm sa 

dea-chleachtais foghlama agus teagaisc agus i gcás siollabais a dhearadh, le foghlaim 

éifeachtach na Gaeilge a chur chun cinn. Déanfar na moltaí seo i gcomhthéacs an taighde 

seo amháin agus mar sin tugann an taighde rabhadh gur chóir glacadh leis na moltaí go 

cúramach faoi scáth na dtorthaí taighde faoi mar atá siad léirithe sa tráchtas seo. Moltar 

anseo leis glacadh leis na faisnéiseoirí a ghlac páirt sa taighde mar fhoghlaimeoirí na 
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Gaeilge agus ní mar úsáideoirí spleácha teanga. Roghnaíodh iad mar fhoghlaimeoirí 

maithe a raibh ag éirí leo an teanga a shealbhú sa chóras oideachais ach iad a bheith fós ar 

bhóthar an tsealbhaithe teanga. Mar sin, tá samplaí den chód-mheascadh, den idirtheanga 

agus den easpa comhréire agus cruinnis le sonrú ar a gcuid cainte ach molann an 

taighdeoir glacadh leis seo mar chuid den phróiseas sealbhaithe teanga. Is ar an tuiscintí 

seo atá na moltaí seo a leanas bunaithe.  

8.6.1 Moltaí maidir le Dea-Chleachtas Teagaisc, Foghlama agus Dearadh Siollabais  

8.6.1.1 An Úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an Teanga sa Suíomh Foghlama 

Traidisiúnta agus Fíorúil 

Cuireadh an-bhéim sa taighde ar an úsáid go bhféadfaí a bhaint as míreanna teanga chun 

sprioc cumarsáide, measúnaithe nó gairmiúla a chur i gcrích. Aithníonn foghlaimeoirí 

maithe na Gaeilge deiseanna inar féidir úsáid a bhaint as an nGaeilge le cuspóirí a 

chomhlíonadh agus baineann siad taitneamh as an úsáid sin. Cé go raibh muintir an dara 

leibhéal dírithe ar obair scoile agus úsáid na Gaeilge neamhfhoirmiúla ar chúrsa 

Gaeltachta, bhí leathnú den tuiscint le sonrú ar an tríú leibhéal a bhí díograiseach maidir 

le húsáid na Gaeilge i suímh éagsúla laistigh agus lasmuigh den seomra ranga. Toisc nach 

ionann aon dá ghrúpa d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge, molann an taighde go ndéanfaí 

freastal dianmhachnamhach ar an úsáid a d’fhéadfadh le foghlaimeoirí na Gaeilge a 

bhaint as an ábhar a chuirtear i lathair dóibh sa seomra ranga. Leagadh an-bhéim ar úsáid 

na Gaeilge don fhíorchumarsáid a chur i gcrích a chuireann le hinspreagadh na 

bhfoghlaimeoirí agus a léiríonn dúinn tábhacht thréimhsí Gaeltachta agus imeachtaí 

sóisialta le Gaeilge. Ardaíonn sé seo ceist faoi ról na scoile agus an mhúinteora an 

Ghaeilge a leathnú amach thar teorainn an tseomra ranga le go gcuirfí ar shúile na 

bhfoghlaimeoirí gur teanga í an Ghaeilge agus nach ábhar acadúil amháin í. Ceann de na 

mórthorthaí taighde a eascraíonn as an staidéar agus a thacaíonn leis an méid a tháinig 

roimhe maidir leis an bhfoghlaimeoir éifeachtach teanga go hidirnáisiúnta (Rubin 1975; 

Stern 1975; Naiman et al. 1978) ná an tréith a léiríonn an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge 

deiseanna cumarsáide a lorg agus a chruthú. Maíonn an taighde go mbíonn an-tionchar ag 

an tréith seo ar shealbhú rathúil na Gaeilge agus foghlaimeoirí le linn an phróisis agus tá 

fianaise ar fáil sa litríocht a dhéanann ceangal idir toil cumarsáide (Willingness to 

communicate) agus an sealbhú teanga (Skehan 1989; MacIntrye et al. 2002).  
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Cuireann an staidéar mórmholadh taighde chun cinn bunaithe ar na sonraí a bailíodh a 

leagan béim ar úsáid na teanga agus ar fhonn nó toil cumarsáide a bhaineann le 

foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Fuarthas léargas an-tábhachtach agus tráthúil i 

gceann de na  cás-staidéir ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an líonra sóisialta agus sa 

timpeallacht fhoghlama fhíorúil le teagmháil a dhéanamh le cainteoirí eile agus don 

chleachtadh teanga cumarsáide. Aithníonn an taighde go bhfuil timpeallacht éagsúla 

foghlama ann anois sna gréasáin 2.0 a d’fhéadfadh deiseanna cumarsáide na Gaeilge a 

leathnú don fhoghlaimeoir Gaeilge lasmuigh de bhallaí an tseomra ranga. Tá méadú tar 

éis teacht le blianta anuas ar an úsáid a bhaineann múinteoirí teangacha as uirlisí 

ríomhchumarsáide agus na gréasáin 2.0 a dhíríonn ar an úsáideoir idirlín, chun foghlaim 

teangacha a chur chun cinn ar bhealaí nuálacha agus tráthúla don fhoghlaimeoir teanga 

san aonú aois is fiche (Thomas 2009; Ducate agus Arnold (Eag.) 2006). Dúchasaigh 

dhigiteacha a thugtar ar an nglúin seo de ‘chainteoirí dúchasacha’ ar an ríomhtheanga 

digiteach gurb é an t-idirlíon an chéad phointe teagmhála dóibh. Déantar an argóint go 

bhfuil gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar churaclam scoile a dhéanfaidh freastal ar an 

nglúin teicneolaíochta eolaí seo (Prensky 2001a). Ar na huirlisí 2.0 is mó a úsáidtear sa 

seomra ranga le foghlaim comhoibríoch, rannpháirteach, fhéinriartha agus 

mhachnamhach a chur chun cinn áirítear; blog, vicí (Wiki), podchraoladh agus an líonra 

sóisialta. Samhlaítear na buntáistí a bhaineann le hobair an fhoghlaimeora a fhoilsiú ar an 

ngréasán sóisialta, cuir i gcás, scileanna scríbhneoireachta na bhfoghlaimeoirí a éascú 

(Murray agus Hourigan 2006) b’fhéidir toisc go nglacann siad níos mó freagrachta agus 

tuisceana as a gcuid aschuir teanga os chomhair ‘lucht féachana’ atá fíor (Godwin-Jones 

2003; 13). Déanann an taighde mar sin moladh go ndéanfaí lánacmhainneacht na 

ngréasán 2.0 a fhorbairt i múineadh agus i bhfoghlaim na Gaeilge sa chaoi is go gcuirfí 

timpeallacht bharántúil foghlama ar fáil dár gcuid foghlaimeoirí le go bhféadfaidis 

cleachtadh teanga a dhéanamh ina dteanga dhigiteach dhúchais. Is iad seo a leanas na 

huirlisí 2.0 a mholfadh an staidéar a éascódh an t-athrú ó fhoghlaimeoirí T2 go 

húsáideoirí T2 agus moltaí i dtaca a n-úsáide bunaithe ar thorthaí taighde an staidéir: 

Vicithe  

Molann an staidéar úsáid a bhaint as vicithe i gcomhair cleachtadh scríbhneoireachta faoi 

ábhair a bhfuil spéis ag foghlaimeoirí ann. Glactar leis go n-athródh sé seo ó 

fhoghlaimeoir go foghlaimeoir. Ligeann an vicí don fhoghlaimeoir a chuid oibre a 
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fhoilsiú ar-líne ach an obair sin a athrú ag aon phointe dá mbeadh gá leis, uirlis a bheadh 

in oiriúnt do phróiseas an cheartúcháin de réir mar a pléadh sna torthaí taighde. Is é nós an 

dea-fhoghlaimeora i leith ceartúchán ná athscríobh a dhéanamh ar phíosa oibre ceartaithe 

agus na botúin chruinnis a cheartú le cabhair mínithe gramadaí an mhúinteora. Chuirfeadh 

an vicí deis ar fáil an nós seo a fhorbairt ina obair ghrúpa agus d’fhéadfaí an 

phiarfhoghlaim a spreagadh tré obair a roinnt ar a chéile. Tá an taighde go mór faoin 

tuairim go méadófaí ar chúram na scríbhneoireachta sa chleachtas seo.  

Podchraolta 

Baineann dhá phríomhúsáid leis an bpodchraoladh san fhoghlaim teanga; áis éistitheacha 

agus cleachtadh cainte ina ndéanann an foghlaimeoir líonrú le foghlaimeoirí / cainteoirí 

eile. Maidir leis an gcéad sampla, pléadh i gcás duine de na cás-staidéir a bhí ag 

streachailt leis an gcluastuiscint an chaoi inar éirigh léi deacrachtaí a shárú tré úsáid a 

bhaint as taifid ranga ina bhféadfadh sí éisteacht siar leo. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as 

podchraoltaí ar an gcaoi céanna agus an ceacht teanga a thabhairt mar acmhainn teanga 

iniompartha ar an bhfón póca nó ar an iPod / seinnteoir MP3. An buntáiste is mó a 

bhaineann le podchraoltaí san fhoghlaim teanga áfach ná an taithí a thabharfadh sé do 

fhoghlaimeoirí taifead a dhéanamh ar a gcuid cainte féin agus éisteacht siar leis nó é a 

roinnt le foghlaimeoirí eile. D’fhéadfaí tasc anailíse a bhunú ar an taifead féachaint cad 

iad tuairimí an fhoghlaimeora faoina chaighdeán teanga agus conas go bhféadfadh leis é a 

fheabhsú.  

 

Blaganna 

Gníomhaíocht phearsanta teanga atá sa bhlagáil a chuireann neamhspleáchas agus an 

fhoghlaim fhéinriartha chun cinn, agus a n-áiríonn an taighde seo mar thréithe a 

bhaineann le foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Bíonn smacht ag an bhfoghlaimeoir 

ar an aschur teanga a sholáthraíonn sé sa bhlag cé go mbíonn gá le hionchur agus le 

haiseolas an mhúinteora ann. Molann an taighde úsáid a bhaint as blaganna leis an 

bhfeasacht teanga a chur chun cinn, cuir i gcás go mbeadh ar fhoghlaimeoirí blag a 

scríobh faoina gcuid taithí foghlama le Gaeilge a chuirfeadh an fhéinfheasacht chun cinn 

nó go mbeadh orthu cuntas a scríobh faoi ábhair chultúrtha a chuirfeadh an fheasacht 

chultúrtha chun cinn. Tháinig ag dá chinéal feasachta úd go mór chun solais mar 

mhórthorthaí taighde ar dhea-fhoghlaim na Gaeilge. Toisc gur taifead pearsanta atá sa 
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bhlag áfach, d’fhéadfadh le foghlaimeoir scríobh faoi aon rud in aon chor go bhfuil spéis 

acu ann chomh fada is go bhfuil siad ag baint úsáide ag an sprioctheanga leis an 

teachtaireacht a chur amach sa bhlag.   

An Líonra Sóisialta 

Léiríodh an chaoi inar leathnaigh an ríomhchumarsáid (Computer-mediated-

communication CMC) an teagmháil a bhí ag duine a ghlac páirt sna cás-staidéir leis an 

nGaeilge a chur lena cuid teagmhálacha agus deiseanna cumarsáide sa Ghaeilge. Molann 

an taighde go bhféadfaí     an-úsáid a bhaint as a leithéid de Facebook nó Twitter don 

chleachtadh teanga mar ghnás ranga agus táthar faoin tuairim go gcuirfeadh sé le muinín 

úsáide agus go laghdódh sé ar bhuairt foghlama na bhfoghlaimeoirí. Tugtar rabhadh leis 

an moladh seo áfach, go mbeadh gá le réamh-mhachnamh agus cúrsaí eitice a phlé maidir 

leis an ngníomhaíocht seo toisc na fadhbanna sóisialta a aithnítear le Facebook i measc na 

n-óg.   D’fhéadfaí úsáid a bhaint as áiseanna ar nós Skype agus Google+ chun teagmháil 

idirghníomhach ranganna Gaeilge ar fud na tíre nó thar lear a spreagadh mar cheacht 

chultúrtha / idirchultúrtha. Bheadh féidearthachtaí ann teagmháil a dhéanamh le 

foghlaimeoirí teangacha Ceilteacha eile, ar nós na Breatnaise nó Gáidhlig na hAlbaine, 

mar cheacht feasachta teanga. 

Tá an staidéar go láidir faoin tuairim gur mithid díriú ar úsáid leathan na ngréasán 2.0 i 

gcás fhoghlaim na Gaeilge agus go mbeadh sé tráthúil do shiollabais agus do churaclam 

na Gaeilge freastal air seo. Tá caint agus taighde dochtúireachta ar bun anois ar na 

gréasáin 3.0 a chruthaíonn domhan fíorúil don fhoghlaimeoir teanga tré mheán 

ríomhchluichí 3D d’fhonn inspreagadh a chothú (Dalton 2013). Aithníonn an taighde go 

bhfuil athruithe radachacha ar bun ó thaobh na teicneolaíochta de atá fíor, tráthúil, 

barántúil agus riachtanach do thodhchaí foghlama na Gaeilge agus do sholáthar úsáideoirí 

cumasacha na teanga don tsochaí.  

8.6.1.2 An Fhoghlaim Chomhtháite Teanga agus Ábhair a chur chun cinn CLIL 

Is córas é CLIL (Content Language Integrated Learning) ina múintear an t-ábhar acadúil 

scoile tré mheán na sprioctheanga le heolas ar an ábhar agus an sealbhú teanga a chur 

chun cinn. Níl aon amhras ach go bhfuil ag éirí leis an tumoideachas in Éirinn a bhfuil fás 

agus forbairt i ndiaidh teacht ar réimse oideachais ‘an Gaeloideachas’ le 30 bliain anuas 

(www.gaelscoileanna.ie) ina ndéantar na hábhair scoile a mhúineadh tré mheán na 

http://www.gaelscoileanna.ie/


343 
 

Gaeilge. Pléadh i gcás thorthaí taighde an dara leibhéal i gcaibidil a cúig go bhfuil na 

haicmí scoile Gaeilge níos neamhspleáchaí ó thaobh anailís a dhéanamh ar an teanga agus 

go bhfuil siad níos sásta maidir leis an leibhéal teanga atá bainte amach acu. Ní 

tumoideachas atá á mholadh anseo áfach ach comhtháthú trasnála le hábhair eile ar an 

gcuraclam ginearálta a chuireadh feabhas ar scileanna ghabhchumais agus ghinchumais 

na sprioctheanga (Ó Laoire 2010: 8) tré ábhar agus teanga a mhúineadh go 

comhthreomhar lena chéile. Bíonn CLIL dírithe ar chruinnúsáid na teanga (ibid) a 

luífeadh leis an méid a pléadh i gcomhthéacs dea-fhoghlaimeoirí na Gaeilge sa torthaí 

taighde a mbíonn an cruinneas teanga mar sprioc acu. Molann an taighde go láidir go 

ndéanfaí CLIL a fhorbairt i scoileanna Bhéarla na tíre ach go ndéanfaí píolótú i scoileanna 

áirithe ar dtús le dúshláin agus réitigh a aithint maidir le cur i bhfeidhm an chórais.  

Mar atá pléite thuas, aithníonn an taighde seo na mórfhéidearthachtaí atá ann gach leas 

agus úsáid a bhaint as an teicneolaíocht san fhoghlaim teanga. Cé go bhfuil mórfhorbairtí 

déanta sa réimse seo, cuir i gcás, CALL (Computer Assisted Language Learning) i gcás 

mhúineadh teangacha agus go bhfuil an fhoghlaim ríomhchuidithe agus an 

chianfhoghlaim forbartha go mór in earnáil an tríú leibhéal in Éirinn ach go háirithe i gcás 

fhoghlaim teangacha, níl an t-uasmhéid úsáide á bhaint as an teicneolaíocht sa seomra 

ranga Gaeilge go fóill. Is fíor seo in earnáil an dara leibhéal ach go háirithe, áit a bhfuil ár 

gcuid dúchasaigh digiteacha ag feidhmiú agus á múnlú. Molann an taighde seo mar 

phráinn, féachaint chuig na huirlisí digiteacha atá ar fáil dúinn agus iad a chur chun cinn i 

gcás fhoghlaim na Gaeilge. Ceann de na huirlisí seo ná an uirlis Clilstore 

http://multidict.net/clilstore/ a chuireann bunachar d’aonaid fhoghlama teanga ar fáil i 

réimse leathan teangacha. Tá teacht ag foghlaimeoirí teangacha ar réimse leathan de 

théacsanna agus d’fhíseanna ag leibhéil éagsúla de réir an CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages) ar an suíomh seo. Cabhraíonn an uirlis le 

foghlaimeoirí na téacsanna a léamh tré na focail ar fad a nascadh le foclóirí teangacha, a 

chiallaíonn nach bhfuil gá imeacht ón téacs le linn léitheoireachta chun dul chuig an 

bhfoclóir. Multidict a thugtar ar an tseirbhís foclóra seo a éascaíonn ceadú foclóra 

aonteangacha agus dátheangacha (ibid). Tá an áis seo ina cabhair mhór don té atá i mbun 

teanga a fhoghlaim ach chomh maith leis sin cuireann sé deiseanna ar fáil do mhúinteoirí 

agus do theagascóirí teangacha teacht ar acmhainní cabhracha teagaisc CLIL agus chomh 

maith leis sin leathanaigh ghréasáin shaibhre a chruthú agus a stóráil. Is féidir úsáid a 

bhaint as an uirlis seo ar an bhfón cliste (smartphone) nó ar an ipad, a chiallaíonn go 

http://multidict.net/clilstore/
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bhfuil teacht éasca ag foghlaimeoirí air ó áit ar bith. Molann an taighde seo go láidir go 

mbainfí úsaid as a leithéid d’acmhainní tacaíochta foghlama i múineadh na Gaeilge agus i 

gcur chun cinn CLIL i gcás fhoghlaim na Gaeilge agus teangacha eile sa chóras 

oideachais in Éirinn.  

8.6.1.3 Múineadh Straitéisí Foghlama 

Tá saibhreas le fáil sna heiseamláireacha a chuireann an staidéar ar fáil maidir leis na 

straitéisí foghlama a tharraingíonn foghlaimeoirí maithe na Gaeilge chucu féin le linn 

foghlama. Chonacthas nach ionann aon bheirt fhoghlaimeoir agus go mbíonn a stíl 

indibhidiúil féin ag gach foghlaimeoir ina mbaineann sé úsáid as na straitéisí foghlama is 

oiriúnaí don stíl sin. Molann an taighdeoir mar sin go dtabharfaí aitheantas do stíleanna 

indibhidiúla foghlaimeoirí na Gaeilge agus go múinfí dóibh conas teacht ar thuiscint 

maidir leis na straitéisí foghlama is rathúla agus is oiriúnaí dóibh. Is mór an chabhair iad 

cleachtaí meititheangeolaíocha ar nós portfóilió teanga (Comhairle na hEorpa) leis an 

bhfoghlaim mhachnamhach a spreagadh a chabhródh le foghlaimeoirí an úsáid chuí a 

bhaint as straitéisí foghlama éifeachtacha dóibh siúd. Léiríonn torthaí taighde an staidéir 

an inaistritheacht a bhaineann le húsáid straitéisí foghlama ó theanga amháin go teanga 

eile ach é sin ráite, bíonn tionchar sa chéad áit ag an múinteoir teanga i múineadh na 

straitéisí foghlama nó i spreagadh úsáid straitéisí foghlama. Déantar an moladh anseo mar 

sin go gcuirfí plé ar straitéisí foghlama maidir le foghlaim teangacha i bhfeidhm mar 

dhea-chleachtas ranga. 

8.6.1.4 Cruinnúsáid na Gaeilge 

Soiléiríodh i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha an staidéir an luí láidir atá acu leis an 

gcruinneas teanga mar uaillsprioc. Chruthaigh na trialacha tascbhunaithe smaoineamh os 

ard TAPanna a rinneadh mar chuid de na cás-staidéir a bheith an-éifeachtach i gcás 

straitéisí foghlama i dtaobh an chruinnis a nochtú i bhfíoram. Ba é an tabhairt faoi deara 

(noticing) an phríomhstraitéis a aithníodh anseo i measc na gcás-staidéar ar fad, `sé sin 

gur thug siad suntas do phointí agus do phatrúin ghramadaí ar bhuail siad leo sa tasc 

teanga. Molann an taighdeoir go bhféadfaí an tabhairt faoi deara a fhorbairt sa rang 

Gaeilge mar cheacht feasachta teanga tré aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar phátrúin 

ghramadaí. An aidhm a bhainfeadh leis an iarracht seo ná go spreagfaí na foghlaimeoirí 

leis an tabhairt faoi deara a chur i bhfeidhm ina gcuid cur chuige neamhspleách foghlama. 
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Nochtaigh foghlaimeoirí an taighde ar an dara agus ar an tríú leibhéal an riachtanas a 

bhaineann le mínithe gramadaí a fháil mar chuid d’aiseolas an mhúinteora ionas nach 

mbeidh siad in amhras faoi bhotúin chruinnis. Fuarthas amach chomh maith go mbíonn 

gnímh le ceartúcháin i gceist i measc fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge, `sé sin na 

hiarrachtaí a dhéanann siad a gcuid botún a chur ina gceart tar éis aiseolas an mhúinteora 

a fháil. Cuireann an taighde moladh chun cinn mar sin go leagfaí síos córas ceartúcháin sa 

rang Gaeilge ina dtabharfaí mínithe taobh le botúin chruinnis mar chéad chéim agus mar 

dhara céim go spreagfaí anailís ar cheartúcháin. Léirigh na cás-staidéir tuiscint dhoimhin 

ar na deacrachtaí cruinnis a bhíonn acu agus ar na hearráidí cruinnis coitianta a dhéanann 

siad. Molann an taighde chomh maith, mar sin, i dtaobh cúrsaí ceartúchán go ndíreofaí 

aird fhoghlaimeoirí ar na botúin choitianta a dhéanann siad agus go spreagfaí iad tré a 

gcuid cleachtaí meiteatheangeolaíocha (portfóilió teanga) tuiscint agus dá bhrí sin smacht 

a fháil orthu. Tá an moladh seo ag teacht le moladh do theagascóirí sa Siollabas Nua don 

Ghaeilge ar an tríú leibhéal (www.teagascnagaeilge.ie) ina bhfuil fillteán foghlama mar 

chuid lárnach den siollabas ina ndéantar taifid nó cuntais d’earráidí coitianta an mhic 

léinn ann d’fhonn an sealbhú teanga a chur chun cinn.    

Is minic a bhíonn deacracht ag múinteoirí na Gaeilge cothromaíocht a bhaint amach idir 

líofacht agus chruinneas teanga sa seomra ranga toisc go dtugtar tús áite sa mhúineadh 

teanga cumarsáideach don líofacht thar an cruinneas. Cuireann torthaí an taighde maidir 

le dúil cruinnis na bhfoghlaimeoirí lón machnaimh ar fáil maidir le sprioc na cruinnúsáide 

laistigh de sprioc na cumarsáide. Molann Ó Duibhir (2009a: 276) ina chonclúidí taighde 

go ndéanfaí athbhreithniú ar choincheapú bhéasa scoile ina mbeadh cruinneas na Gaeilge 

chun cinn ann. Dar leis an údar, tá seans ann go laghdófaí ar líofacht teanga ag tús an 

phróisis ach b’fhiú go mór an iarracht ar mhaithe le cruinneas teanga a fhorbairt sa scoil 

san fhadtréimhse. Tacaíonn torthaí taighde an staidéir le moladh Uí Dhuibhir ach tugtar 

rabhadh chomh maith maidir le cruinnúsáid na Gaeilge gur cheart ligint don idirtheanga i 

bpróiseas an tsealbhaithe teanga. Mar a chonacthas le faisnéiseoirí an taighde a bhí dírithe 

ar an gcruinneas san fhoghlaim teanga, níor éirigh leo go fóill an chruinnúsáid a bhaint 

amach ina gcuid cumarsáide ach go bhfuil sé mar sprioc cumarsáide acu, `sé sin go bhfuil 

siad leathbhealach idir an cruinneas a shealbhú agus é a chur i bhfeidhm sa chumarsáid 

teanga.  

 

http://www.teagascnagaeilge.ie/
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8.6.1.5 An Fheasacht Teanga ar Churaclam na Gaeilge 

Soiléiríodh trí chinéal feasachta i gcás-staidéir an taighde a thugann léargais 

thábhachtacha dúinn ar thionchair na feasachta teanga ar sheabhlú éifeachtach na Gaeilge; 

an fhéinfheasacht, an fheasacht teanga agus an fheasacht chultúrtha. Molann an taighdeoir 

gur cheart den trí ghné den fheasacht teanga a bheith ar aon shiollabais na Gaeilge agus 

forbartha i gceachtanna aon churaclaim. Tá cúram tugtha do chinéalacha éagsúla 

feasachta sa Siollabas Nua don Ghaeilge ar an tríú leibhéal a d’fhorbair An Mheitheal um 

Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal, ina moltar freastal ar an bplé pearsanta (an 

fhéinfheasacht), ar an bplé i gcomhthéacs (an fheasacht chultúrtha) agus ar scileanna 

teanga (an fheasacht teanga) i ngach téama den siollabas (www.teagascnagaeilge.ie). Is é 

an cur chuige céanna atá á mholadh anseo ach déantar a thuilleadh moltaí thíos i 

gcomhthéacs torthaí an taighde: 

 

An Fhéinfheasacht 

Fearacht an Siollabas Nua don Ghaeilge ar an Tríú Leibhéal, molann an taighde go 

ndíreofaí ar théamaí atá bainteach go dlúth le saol an fhoghlaimeora féin. Cuimsíonn an 

fhéinfheasacht de réir torthaí taighde an staidéir áfach an fhoghlaim mhachnamhach a 

spreagadh, `sé sin go múscólfaí feasacht mar gheall ar na straitéisí foghlama is mó a 

oireann don fhoghlaimeoir aonair, cén phróifíl atá ag an bhfoghlaimeoir, cad iad na 

láidreachtaí agus laigí atá ag an bhfoghlaimeoir agus feasacht faoi cad is foghlaimeoir 

‘maith’ teanga ann.  

 

An Fheasacht Chultúrtha 

Faoi mar a pléadh i gconclúidí an staidéir, tá meon fíordhearfach maidir le cultúr na 

hÉireann le sonrú i measc fhaisnéiseoirí an taighde agus is é an nasc leis an gcultúr a 

thiománann an t-inspreagadh a chuireann le sealbhú éifeachtach teanga i gcásanna áirithe. 

Molann an taighde bunaithe ar an gconclúid seo, go ndéanfaí gach iarracht nasc cultúrtha 

leis an nGaeilge lasmuigh den seomra ranga a fhorbairt ionas go gcuirfí le heolas na 

bhfoghlaimeoirí faoi imeachtaí cultúrtha agus na líonraí Gaeilge, cuir i gcás. Aithníonn an 

taighde go bhfuil ról lárnach ag an múinteoir agus an scoil an fheasacht chultúrtha seo a 

chur chun cinn.  

 

 

 

http://www.teagascnagaeilge.ie/


347 
 

An Fheasacht Teanga 

Tá áit an-tábhachtach ag an bhfeasacht teanga in aon churaclam teanga ach déanfar moltaí 

anseo bunaithe ar thorthaí an taighde. Faoi mar a pléadh thuas maidir le cruinnúsáid na 

Gaeilge, molann an taighde go láidir go spreagfaí an tabhairt faoi deara agus aird ar 

earráidí mar dhea-chleachtais fhoghlama. Is iad sin an dá ghné den fheasacht teanga is mó 

atá le moladh ag an taighde bunaithe ar thorthaí an staidéir.  

 

Tá láithreacht na feasachta teanga in aon churaclam teanga tábhachtach ach is é an               

dea-chleachtas a chuirtear i bhfeidhm i gceachtanna teanga agus nós na feasachta teanga a 

fhréamhú i bhfoghlaimeoirí teanga is tábhachtaí fós. Molann an taighde go ndéanfaí 

cleachtadh ar chineálacha éagsúla feasachta teanga i gcás mhúineadh agus fhoghlaim na 

Gaeilge bunaithe ar tréithe na feasachta teanga a aithníonn an taighde le foghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge.   

8.6.1.6 Ról an Mhúinteora i gCothú na Foghlama Éifeachtaí  

Rinneadh plé i gcaibidil a cúig agus a sé den tráchtas ar an bhfianaise a tháinig chun cinn 

gan choinne sa taighde inar soiléiríodh ról an mhúinteora mar éascaitheoir i gcothú na 

foghlama éifeachtaí mar mhórthoradh ar an dara agus ar an tríú leibhéal. Cé go raibh an 

taighde seo dírithe ar fhoghlaim na Gaeilge seachas teagasc na Gaeilge, feictear sna 

torthaí an gaol nádúrtha a mhaireann eatarthu agus an tionchar a bhíonn ag an múinteoir 

Gaeilge ar shealbhú éifeachtach na Gaeilge. Molann an taighde glacadh lena bhfuil le 

tuairisciú ag faisnéiseoirí an taighde maidir le tréithe agus cur chuige an mhúinteora 

mhaith Gaeilge le go gcuirfí lón machnaimh ar fáil d’ábhar múinteoirí agus múinteoirí 

araon. Ardaíonn an taighde ceist ghéarchúiseach maidir le hinniúlacht an mhúinteora inar 

soiléiríodh go mbraitheann an-chuid foghlaimeoirí na Gaeilge ar an múinteoir Gaeilge 

mar phríomhtheagmháil leis an teanga agus mar fhoinse aonair eolais ar an teanga. 

Tuairiscíodh feasacht na bhfoghlaimeoirí i dtaobh chumas agus mheon a gcuid múinteoirí 

a imíonn tionchar orthu féin ó thaobh inspreagtha de. Déanann an taighde moladh go 

nglacfaí le torthaí an taighde i gcás inniúlacht agus meon an mhúinteora a chuireann lón 

machnaimh ar fáil do chúrsaí oideachais i múineadh na Gaeilge. Léiríonn an taighde go 

bhfuil ról nach beag ag an múinteoir agus an scoil ina bhfuil an múinteoir ag feidhmiú inti 

i gcur chun cinn foghlaim rathúil na Gaeilge agus dar leis an taighde tá freagracht ag gach 

scoil, ní na Gaelscoileanna amháin, sa phróiseas sin. Glaonn Harris et al. (2006: 196) i 

gcomhair a thuilleadh tacaíochta don mhúinteoir Gaeilge i réimsí oiliúna mar ábhair 
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mhúinteoirí, tuilleadh oiliúna agus iad ag feidhmiú i ngort na múinteoireachta agus 

deiseanna a gcuid inniúlachta a fheabhsú.  

 

8.7 Tuilleadh Taighde 

Ba mhórstaidéar ceithre bliana é an tionscnamh taighde a bhfuil an tráchtas seo bunaithe a 

chuir roimhe na mórcheisteanna taighde seo a fhreagairt: 

1. Cad iad tréithe dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge ó chúlraí éagsúla teanga agus 

oideachais? An bhfuil na tréithe seo ag teacht le tréithe atá aitheanta le fada leis an 

dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta i gcás fhoghlaim mórtheangacha 

domhanda? 

2. Cén bhaint atá ag cúrsaí inniúlachta le rath foghlama na Gaeilge? Cé chomh láidir 

is atá cumas sa teanga mar athróg i gcomparáid le hathróga eile ar nós cúrsaí 

inspreagtha agus meon?  

3. Cad é meon foghlaimeoirí éifeachtacha i leith na teanga? Cén dearcadh atá acu i 

leith botún? Cén seasamh atá ag an dea-fhoghlaimeoir i leith na teanga agus 

foghlaim na teanga? 

4. Cad a fheidhmíonn mar inspreagadh ag foghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge? Cé 

chomh láidir is atá an t-inspreagadh mar athróg i gcás fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  

5. Cad iad na straitéisí foghlama a bhíonn in úsáid acu chun dul i ngleic le 

deacrachtaí agus dúshláin fhoghlama? An mbaineann siad úsáid as cinéalacha 

éagsúla de straitéisí foghlama? An bhfuil feasacht acu i leith a n-úsáide? An 

gcuireann stíleanna foghlama éagsúla le rath foghlama na Gaeilge?  

6. Cén bhaint atá ag tréithe pearsantachta, tréithe mothúchánacha agus fonn 

cumarsáide leis an scéal?   

7. Cén impleacht atá ag cúrsaí aoise agus inscne ar fhoghlaim éifeachtach na 

Gaeilge?  

 

Cé go gcuireann torthaí agus mórchonclúidí an taighde léargas, eolas agus tuairisc 

luachmhar agus tráthúil ar fáil mar fhreagraí ar na mórcheisteanna thuas, bhí sé thar 

chumas an staidéir féachaint ar ábhair eile a eascraíonn ón taighde. Déanfar moltaí mar 

sin maidir lena thuilleadh taighde anseo thíos: 
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Úsáid na nGréasán 2.0 le Sealbhú na Gaeilge a chur chun cinn 

Pléadh thuas an bhaint nach beag a bhí ag úsáid a bhaint as an líonra sóisialta ar shealbhú 

éifeachtacha na Gaeilge do dhuine de na cás-staidéir agus ar na moltaí a dhéanann an 

taighde bunaithe air sin maidir le cur i bhfeidhm úsáid na ngréasán 2.0 sa dea-chleachtas 

teagaisc agus foghlama. Déanann an taighde a mholadh go láidir go ndéanfaí taighde 

géarchúiseach ar an ábhar seo chun na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt: 

1. An gcuireann úsáid na ngréasán 2.0 san fhoghlaim teanga leis an sealbhú 

éifeachtach teanga?  

2. Cén tionchar a bhíonn ag ‘lucht féachana’ leathan an ghréasáin ar chaighdeán 

oibre na mac léinn? An mbíonn an foghlaimeoir níos airdeallaí ar an gcruinneas 

agus saibhreas toisc go mbíonn daoine eile ag breathnú ar a chuid oibre? 

3. An éiríonn le teagmháil ar an líonra sóisialta buairt foghlama a laghdú?  

4. An spreagann comhoibriú ar na gréasáin an obair ghrúpa agus comhtháite? 

5. Cad faoi thascanna idirchultúrtha ar na gréasáin, an éiríonn leo feasacht chultúrtha 

a mhúscailt? 

 

Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann 

Meastar go mbeadh sé idir spéisiúil agus tairbheach staidéar ar fhoghlaimeoirí 

éifeachtacha na Gaeilge a thionscnamh i dtuaisceart na hÉireann bunaithe ar an múnla atá 

cruthaithe sa taighde seo. D’fhéadfaí féachaint ar na cosúlachtaí agus difríochtaí idir 

torthaí na staidéar thuaidh agus theas le breis léargais a chur ar fáil ar shealbhú na Gaeilge 

i ngort na dea-foghlama teanga. Toisc cúlraí éagsúla a bheith ag rannpháirtithe an taighde 

sa tuaisceart bheadh cúinsí sochtheangeolaíocha sainiúla le tabhairt san áireamh agus 

cuirfeadh tuilleadh anailíse ar an bhféiniúlacht chultúrtha leis an bplé chomh maith. 

Moltar go dtabharfaí aghaidh ar an taighde seo a chur ar bun gan mhoill toisc go mbeadh 

sé ag eascairt as an taighde ar a bhfuil an tráchtas seo bunaithe agus tráthúil de dheasca 

sin. Aitnítear go bhfuil géarghá leis an gcineál taighde atá á moladh anseo óir is nach 

bhfuil aon taighde den chineál sin déanta cheana i gcás fhoghlaim na Gaeilge i dtuaisceart 

na hÉireann.  

 

Úsáid agus Múineadh Straitéisí Foghlama 

Aithníonn an taighde liosta de straitéisí foghlama a mbaineann foghlaimeoirí maithe na 

Gaeilge úsáid astu a bheidh mar eiseamláireacha do fhoghlaimeoirí na Gaeilge i mbun 
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foghlama. Scrúdaíodh úsáid straitéisí foghlama i measc athróg eile sa taighde agus mar 

sin, ní raibh an deis ag an taighde minicíocht a n-úsáide a thomhas. D’fhéadfaí tuilleadh 

taighde a dhéanamh ar an ábhar sin a tuairisceodh ceatadán úsáid straitéisí éagsúla 

foghlama agus a chuirfeadh sonraí cáilíochtúla ar fáil dúinn maidir leo. Moltar chomh 

maith go bhféadaí tionscnamh trialach a dhéanamh ar an bhféidearthacht straitéisí 

foghlama a mhúineadh leis an sealbhú teanga a chur chun cinn. 

 

Ionchur ó Mhúinteoirí na Gaeilge 

Ní raibh sé i gceist riamh ag an taighde go mbeadh múinteoirí mar fhaisnéiseoirí ag an 

taighde ach go mbeadh tionchar acu ar roghnú na rannpháirtithe don tionscnamh. Bheadh 

taighde ar thuairimí agus peirspeictíocht mhúinteoirí mar gheall ar phróiseas éifeachtacha 

an tsealbhaithe teanga inmholta agus fiúntach lena thuilleadh tuisceana a chaitheamh ar an 

ábhar.  

 

Staidéar Comparáideach idir Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha agus Mí-Éifeachtacha na 

Gaeilge 

Ní raibh sé mar aidhm ag an staidéar riamh féachaint ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge nach 

bhfuil chomh héifeachtacha céanna le faisnéiseoirí an taighde. D’fhéadfaí áfach staidéar 

comparáideach a chur ar siúl a dhéanfadh idirdhealú ar a bhfuil tuairiscithe anseo maidir 

leis an dea-fhoghlaimeoir Gaeilge agus a bheadh le tuairisc faoin bhfoghlaimeoir nach 

bhfuil chomh héifeachtach céanna. 

 

Múineadh na Gaeilge 

Cé nár mhaígh an staidéar seo riamh go ndéanfadh sé freastal ar na hábhair imní agus 

fadhbanna a mhaireann maidir le múineadh na Gaeilge ach gur tuairisc imscrúdaitheach 

do mhúinteoirí, d’fhoghlaimeoirí agus don phobal faoi seach a bheadh mar thoradh ar an 

staidéar. É sin ráite, bheadh féidearthacht ann torthaí an staidéar a iniúchadh maidir lena 

gcur i bhfeidhm go praiticiúil sa seomra ranga Gaeilge agus an tionchar a bheadh acu ar 

mhodhanna múineadh na Gaeilge. 

 

An Úinéireacht Teanga 

D’ardaíoch ceist ghéarchúiseach le linn an taighde maidir le seilbh teanga nuair a bhíonn 

an foghlaimeoir Gaeilge dara teanga i dteagmháil le cainteoirí dúchais na Gaeilge. 

Dhealraigh sé nach i gcónaí go mbíonn an taithí seo dearfach faoi mar a bhímid ag 
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glacadh leis go minic. Dealraíodh sa taighde leis go mbraitheann foghlaimeoirí na 

Gaeilge, ach go háirithe iad siúd atá sa chóras Gaeloideachais, gur leosan an Ghaeilge 

agus nach n-aithníonn siad cainteoirí dúchais sa dearcadh sin. Tá taighde spéisúil déanta 

ar an úinéireacht teanga i measc fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar an tríú leibhéal (Ní 

Bheacháin agus O’Rourke, 2008) ach molann an taighde seo súil a chaitheamh in athuair 

ar an ábhar, bunaithe ar an méid a tuairiscíodh faoi thaithí foghlama an fhoghlaimeora T2 

sa staidéar seo.  

8.8 Focal Scoir 

Creidim go láidir gur éirigh leis an taighde seo ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge 

ar an dara agus ar an tríú leibhéal in Éirinn a chuid bunspriocanna a chomhlíonadh go 

sásúil. Tosaíodh ar an staidéar leis an aidhm go gcuirfí staidéar ar fáil ina mbeadh sé de 

bhuntáiste aige saineolas a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do lucht deartha siollabais faoi 

na bealaí éifeachtacha foghlama a chuireann foghlaimeoirí maithe na Gaeilge i bhfeidhm 

san fhoghlaim teanga, de réir mar atá bainte amach ag mórstaidéir domhanda ar an 

bhfoghlaimeoir éifeachtach teanga. Ní raibh a leithéid ann i gcás na Gaeilge riamh agus 

mothaíodh go tréan go raibh sé in am go dtabharfaí aghaidh ar an staidéar agus go gcuirfí 

léargas luachmhar ar fáil do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon ar thréithe dea-

fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Thug an taighde seo guth don fhoghlaimeoir Gaeilge agus 

cuireadh béim lárnach ar an bhfoghlaimeoir sin agus conas mar a fhoghlaimíonn sé. 

Táthar sásta go ndearnadh scéalta / próifíleanna foghlaimeoirí a chur le chéile a chuireann 

pictiúr iomlán ar fáil ar fhoghlaim éifeachtach na Gaeilge agus ar na straitéisí foghlama 

agus stíleanna foghlama is rathúla agus is éifeachtaí a tharraingíonn foghlaimeoirí maithe 

na Gaeilge chucu féin le linn foghlama. Táthar dóchasach go bhféadfaí na 

heiseamláireacha sin a chur i bhfeidhm sa dea-chleachtas teagaisc agus go bhféadfaí 

foghlaimeoirí a spreagadh chun a n-úsáide ar an mbealach chuí. Thug na modhanna 

measctha a úsáideadh don taighde deis don staidéar sonraí a bhailiú ó fhoinsí éagsúla 

ionadaíocha agus ó dhearcthaí éagsúla tré réimse d’ionstraimí taighde a úsáid. Rinneadh 

gach iarracht sa mhodheolaíocht taighde go mbaileofaí sonraí iontaofa ó 

fhíorfhoghlaimeoirí na Gaeilge agus go dtabharfaí cluas éisteachta dóibh.  

Is léir ó fhianaise an taighde go raibh fiúntas agus tairbhe sna léargais a cuireadh ar fáil ar 

phóisis chognaíocha, phearsanta agus mheoin agus toscaí seachtracha eile nach iad a 

bhíonn i gceist le sealbhú rathúil teanga sa chóras iar-bhunoideachais. Tacaíonn na torthaí 
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taighde leis an méid atá tuairiscithe cheana féin i gcás an dea-fhoghlaimeora teanga go 

hidirnáisiúnta agus tógann sé ar an ngort taighde i gcás mhúineadh na Gaeilge atá déanta 

go n-uige seo. Táthar ag súil leis go gcuirfidh an staidéar seo spreagadh ar fáil do 

thaighdeoirí eile tógáil ar an méid atá sa tráchtas seo le tuilleadh solais a chaitheamh ar an 

ábhar, óir is mithid agus is riachtanach díriú go ndéanfaí iniúchadh doimhin ar shealbhú 

éifeachtach na Gaeilge agus go ndíreofaí go hanailíseach ar an gcéad ghlúin eile 

d’úsáideoirí spleácha na Gaeilge in Éirinn.      
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Aguisín 1: An Ceistneoir Taighde (Gaeilge) 

Dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge 

1. Inscne 

Baineann 

Fireann 

 

 

2. Aois 

10-20 

21-40 

41-60 

61+ 

 

 

3. Cúlra Oideachais (an bhunscoil) 

Gaelscoil 

Modhscoil 

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Scoil Bhéarla Cathrach 

Eile 

Eile (luaigh led' thoil)  

 

 

4. Cúlra oideachais (dara leibhéal) 

Scoil Gaeltachta 

Scoil Lán-Ghaeilge 

Scoil Bhéarla Cathrach 

Scoil Bhéarla Tuaithe 

Eile 

Eile (luaigh led' thoil)

 
 

 

5. Oideachas go dtí seo 

Meánscoil 

Ollscoil / coláiste 

Iarchéim 
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Eile 

Eile (luaigh led' thoil)

 
 

 

6. Más rud é go bhfuil tú ag freastal ar an meánscoil, cén tsraith agus cén leibhéal ina 

bhfuil tú? 

Sraith Sóisearach - Gnáthleibhéal 

Sraith Sóisearach - Ardleibhéal 

Sraith Sinsearach - Gnáthleibhéal 

Sraith Sinsearach - Ardleibhéal 

Níl mé ag freasal ar an meánscoil 

Eolas Breise

 
 

 

7. Más rud é go bhfuil tú ag freastal ar an ollscoil, cén cúrsa atá ar siúl agat? 

 
 

 

8. Ar tógadh le Gaeilge tú? 

Tógadh 

Níor thógadh 

 

 

9. Ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gColáiste Samhraidh riamh? 

Chaith 

Níor chaith 

 

 

10. Cad iad na teangacha atá agat? 

Teanga 1  

Teanga 2  

Teanga 3  

Eile  
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11. Cad iad na teangacha ina bhfuil cumas (ability) agat iontu? 

 
 

 

*12. Gráid agus cumas sa teanga anois.  

(Féach thíos i gcomhair sainmhínithe do na gráid seo a leanas má bhíonn cabhair uait) 

 

Bunúsach Réasúnta 

maith 

Maith An-

mhaith 

Ar 

fheabhas 

Éisteacht      

Léitheoireacht      

Scríbhneoireacht      

Labhairt      

 

Eolas breise 

 
 

 

13. Cathain a bhí an caighdéan ab airde agat sa teanga dar leat? 

Bunscoil 

Meánscoil 

Ollscoil / Coláiste 

Tabhair cúis le d'fhreagra led' thoil

 
 

 

14. An bhfuil tú sásta leis an leibhéal atá bainte amach agat sa teanga nó ar mhaith leat 

cumas níos airde a bhaint amach? 

 Tá 

Níl 

Eile 

Eile (mínigh led' thoil)

 
 

 

15. Maidir leis an leibhéal teanga atá agat féin, an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin 

(maith nó olc…) ar an... 

(is féidir leat níos mó ná cheann amháin a roghnú) 

oideachas a fuair tú 

an múinteoir a bhí agat 

an timpeallacht inar fhoghlaim tú í 

an cur chuige staidéir a bhí agat féin 

na tréithe pearsantachta atá agat féin 
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Eile 

Eile (luaigh led' thoil)

 
 

 

16. Deirtear go bhfuil bua ag daoine áirithe i leith fhoghlaim teangacha. An ndéarfá go 

bhfuil an bua seo agat féin?  

Déarfainn 

Ní dhéarfainn 

Eile 

Eile (mínigh led' thoil)

 
 

 

17. An mbíonn tú ag braith ar do chluas agus teanga á foghlaim agat?  

Bíonn 

Ní bhíonn 

 

 

18. An bhfuil cuimhne mhaith agat i gcás fhoghlaim teanga? 

Tá 

Níl 

Eile 

Eile (mínigh led' thoil)

 
 

 

19. Cé acu ceann is fearr leat, nuair a dhéanann tú anailís ar an teanga tú féin nó nuair a 

dhéanann an múinteoir duit é? 

Mé féin 

An múinteoir 

 

 

20. Cé acu ceann a chuireann síos ort féin mar fhoghlaimeoir sa rang? 

Gníomhach (mar shampla a bheith ag labhairt os ard sa rang) 

Éighníomhach (mar shampla a bheith ag éisteacht leis na múinteoir) 

 

 

21. Dá mbéifeá ag tosnú ag foghlaim teanga arís, cén cur chuige a roghnófá?  

Gníomhach 

Éighníomhach 
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22. An foghlaimeoir tú (a) a chuireann fáilte roimh cheartúcháin ó do mhúinteoir / ó 

chainteoir dúchais / ó chainteoir maith nó (b) an gcuireann sé isteach ort nuair a 

cheartaíonn duine tú?  

(a) 

(b) 

Eile 

Eile (luaigh led' thoil)  

 

 

23. Má thug tú (a) mar fhreagra thuas, an féidir leat a rá cad a dhéanann tú leis an 

gceartúcháin?(Mar shampla, an ndéanann tú athrá air / é a scríobh síos?) 

 
 

 

24. An gceartaíonn tú foghlaimeoirí eile nuair a dhéanann siad earráid (error) / botún?  

Ceartíonn 

Ní cheartaíonn 

 

 

25. An ndéanann tú comparáid idir an Ghaeilge agus an Béarla agus tú i mbun 

foghlama? 

Déanann 

Ní dhéanann 

 

 

26. I gcás focal nua sa teanga atá á fhoghlaim agat, cé acu ceann ab fhearr leat? 

An focal a fheiceáil scíofa síos 

An focal a chloisteáil 

An focal a fheiceáil scríofa agus an focal a choisteáil 

Eile 

Eile (luaigh led' thoil)

 
 

 

27. An dóigh leat gur féidir le daoine foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga? 

Is dóigh liom é 

Ní dóigh liom é 
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28. Ar bhraith tú aon cheann de na mothúcháin seo a leanas riamh agus tú i mbun 

teanga a fhoghlaim? (Is féidir leat níos mó ná cheann amháin a roghnú) 

 Lagmhisneach 

Frustrachas 

Mífhoighneach 

Trína chéile mar gheall ar an tasc teanga 

Náirithe 

Áiféiseach ag labhairt sa sprioctheanga 

Coiscthe (srian /cosc ort) 

 

Cén fáth ar bhraith tú mar sin? 

 
 

29. Agus tú ag foghlaim an mbaineann tú úsáid riamh as cleasanna nó teicnicí chun 

foghlaim éifeachtach a dhéanamh, mar shampla: Focail nua a chur in abairt, Buille faoi 

thuairim a thabhairt faoi bhrí fhocal nach dtuigeann tú Aird a thabhairt ar na botúin atá á 

ndéanamh agat  

 

Má dhéanann tú rudaí mar seo, luaigh trí cinn ar bith eile 

 
 

Teicníc 1  

Teicníc 2  

Teicníc 3  
 

30. Dá mbeadh an t-am agus an deis agat teanga eile a fhoghlaim, cén ráiteas is fearr 

chun cur síos ar an meon a bheadh agat: 

B’fhuath liom é 

Bheinn scanraithe roimpi 

Bheinn ar nós cuma liom faoi 

Bheinn ag súil go mór leis 

Bheinn sceitimíneach faoi 

Tabhair cúis le d'fhreagra led' thoil

 
 

31. Dá mbeifeá ag tabhairt faoi teanga nua a fhoghlaim, conas mar a rachfá i mbun 

foghlama i dtosach?  

Ranganna / cúrsa a dhéanamh 

Dul chun na tíre / háite ina labhraítear an teanga 

Cúrsa a dhéanamh ar-líne 
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Ranganna príobháideacha a dhéanamh 

Dul i dteagmháil le cainteoirí maithe / dúchais 

Meascán de na rudaí thuas 

Eile 

Tabhair cúis le d'fhreagra led' thoil

 
 

32. Tá sé tábhachtach a bheith ábalta dhá theanga a labhairt.  

Aontaím amach is amach 

Aontaím don chuid is mó 

Táim idir dhá chomhairle 

Easaontaím don chuid is mó 

Easaontaím amach is amach 

 

33. Má tá an tríú teanga nó an ceathrú teanga agat, an gceapann tú gur chabhraigh an 

taithí a bhí agat ar fhoghaim an dara teanga leis an tríú nó an ceathrú teanga a 

fhoghlaim?  

Chabhraigh 

Níor chabhraigh 

 

34. Cad iad na rudaí a thugann spreagadh duit i gcás fhoghlaim na Gaeilge? (Is féidir 

leat níos mó ná cheann amháin a roghnú) 

Ba mhaith liom post a fháil 

Mar go dteastaíonn sé ó mo thuismitheoirí go mbeadh teangacha agam 

Chun dul chun cinn a dhéanamh san obair 

Mar go dtaithníonn an teanga liom 

Chun níos mó tuisceanna a fháil ar stair agus ar chultúr na hÉireann 

Mar go bhfuil cumas agam sa teanga 

Ar mhaithe le cúrsaí oideachais 

Chun bualadh le daoine eile nó chun aithne a chur ar dhaoine a labhraíonn an 

teanga 

Braithim gur chóir dom é a dhéanamh 

Braithim go mbeinn níos fearr as dá bharr 

Eile 

Eile (luaigh led' thoil)
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Aguisín 2: An Ceistneoir Taighde (Béarla)  

   
1. Gender 

Female 

Male 

 

2. Age 

10-20 

21-40 

41-60 

61+ 

 

3. Educational Background (primary level) 

Gaelscoil 

Modhscoil 

English language school in the city 

English language school in the country 

Other 

Other (please specify)

 
 

4. Educational Background (second level) 

Gaeltacht School 

All-Irish School 

English language school in the city 

English language school in the country 

Other 

Other (please specify)

 
 

 

5. Education at present 

Secondary school 

3rd level 

Post-Graduate 

Other 

Other (please specify)  
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* 

6. If you are attending second level,which cycle and level are you at presently?  

Junior Cert Cycle - Ordinary Level 

Junior Cert Cycle - Higher Level 

Leaving Cert Cycle - Ordinary Level 

Leaving Cert Cycle - Higher Level 

I am not attending second level 

Other (please specify)  
 

 

7. If you are attending third level, state below the name of the course you are currently 

studying.  

 
 

 

8. Is Irish your first language? 

Yes 

No 

 

 

9. Have you ever spent time in the Gaeltacht or in an Irish college?  

Yes 

No 

 

 

10. What languages have you learned?  

Language 1  

Language 2  

Language 3  

Other  
 

 

11. What languages would you consider yourself competent / capable in?  
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* 

12. If you had to describe your knowledge of Irish which of the following would be 

most appropriate? Tick the most appropriate for each skill: 

(See below for a full description of what is meant by excellent etc.)  

 

 

Basic Fair Good Very 

Good 

Excellent 

Listening      

Reading      

Writing      

Speaking      

 

More Information 

 
 

13. At which stage of learning Irish do you think you were at your best? 

Primary school 

Secondary school 

University / College 

Please state a reason for your answer

 
 

14. Are you satisfied with your overall achievement in Irish or would you like to 

achieve more (a higher standard)?  

Satisfied 

More 

Other 

Other (please specify)

 
 

15. Considering your level in (your success / failure in learning …) would you say that 

this was because of... 

the education you received 

your teacher/s 

the school or the environment 

your own special study habits 

your own particular personal characteristics or was it 

due to something else 

Other (please specify)
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16. Some people say they have a gift for languages. Would you regard yourself as being 

strong or weak in regards to language learning? 

Strong 

Weak 

Other 

Other (please specify)  

 

17. Do you think you have a good ear for languages?  

Yes 

No 

 

18. Do you have a good memory for languages? 

Yes 

No 

Other 

Other (please specify)  

 

19. Which do you prefer, taking the language apart and analyzing it yourself or when 

the teacher does that for you? 

Myself 

The teacher 

 

20. Generally speaking, would you say you are a relatively passive or rather active 

learner? 

Active (e.g. speaking out loud in class) 

Passive (e.g. listen to the teacher) 

 

21. If you were beginning to learn a new language now, which approach would you 

choose?  

Active 

Passive 

 

22. Would you say that you’re the type of learner who (a) welcomes corrections by your 

teacher / native or proficient speaker of the language or (b) would prefer not to be 

corrected on a mistake or error?  

(a) 

(b) 

Other 
Other (please specify)

 



386 
 

 

23. If you answered (a) above, what do you do with the correction you receive? (For 

example, would you repeat it to yourself, write it down etc.) 

 
 

24. Do you correct other speakers when they make an error / mistake?  

Yes 

No 

 

25. Do you compare Irish to English when learning the Irish language? 

Yes 

No 

 

26. When introduced to a new word in the target language, do you learn better when 

you... 

see it written down 

hear it 

both 

Other 

Other (please specify)  

 

27. Do you think that one can actually learn to think in a foreign / second language?  

Yes 

No 

 

28. Have you ever experienced any of the following feelings when learning a language? 

(You can choose more than one feeling) 

Discouraged 

Frustrated 

Impatient 

Confused about the language task 

Embarrassed 

Ridiculous speaking the target language 

Inhibited 

Please state why you felt this way  
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29. When learning a language, do you ever find yourself using any learning techniques 

to help you learn better? For example, putting a new word in a sentence, guessing the 

meaning of a word that you don’t understand, focusing on mistakes you are prone to 

make. If so, please mention three other techniques you use.  

Technique 1  

Technique 2  

Technique 3  
 

30. Imagine that you have the opportunity and time to learn another language now. 

What would you be inclined to say at the thought of learning a new language? 

I hate the thought of it 

It scares me 

I don’t mind 

I would look forward to doing it 

I would be very excited at the idea of it 

Please state a reason for your answer

 
 

31. Let’s now consider how you would actually go about learning…what would you 

like to do first of all?  

Join a language class 

Visit a place where the language is spoken and immerse yourself in the language 

Do an on-line course 

Go to a teacher or language school for private lessons 

Have regular contact with native / proficient speakers of the language 

A combination of these? 

Other 

Please state a reason for your answer  

 

32. It is important to be able to speak two languages.  

Strongly agree 

Slightly agree 

Neither agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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33. If you have learned a third or a fourth language, would you say that the experience 

of learning a second language helped in learning the new language (third or fourth 

language)?  

Yes 

No 

 

34. Which of these motivations would you say are appropriate to you in learning Irish? 

(You can choose more than one motivation) 

For my future career 

Because my parents want me to have langauges 

To progress in my current job 

Because I like the language 

To gain more knowledge of the history and culture of Ireland 

Because I am good at it 

To become a better-educated person 

To meet and get to know people who speak the language 

I feel that I should learn it 

I would feel better in myself for learning it 

Other 

Other (please specify)

 
  

 

 

 

 

 

 

 



389 
 

Aguisín 3: Ceisteanna Samplacha do na Grúpaí Fócais bunaithe ar an 

gCeistneoir Taighde 

Cumas / inniúlacht i leith fhoghlaim teangacha: 

 An ndéarfá go bhfuil tú go maith ag teangacha? 

 An féidir leat forbairt a dhéanamh ar cén fáth go bhfuil leibhéal maith nó olc 

teanga agat? 

 Cén fáth go ndéarfá go bhfuil / nach bhfuil bua agat i leith fhoghlaim teanga? 

 An bhfuil tú sásta leis an leibhéal teanga atá bainte amach agat? Cén fáth? 

 An ndéarfá go bhfuil ‘cluas maith’ agat i gcás fhoghlaim teangacha? 

 

Cur chuige foghlama: 

 An ndéarfá go mbíonn tú gníomhach san fhoghlaim teanga? Conas? 

 An dtaitníonn sé leat focail nua a fheiscint nó a chloisteáil nó an dá rud? 

 

Dearcadh i leith ceartúcháin:  

 Conas mar a bhraitheann tú nuair a cheartaíonn duine tú?  

 An bhfeiceann tú feidhm le ceartúcháin? 

 An gceartaíonn tú foghlaimeoirí eile? An gcuireann siad fáilte roimhe? 

 Conas mar a bhraitheann tú nuair a cheartaíonn duine tú? 

 

Mothúcháin: 

 Conas mar a bhraitheann tú nuair a bhíonn tú i mbun teangacha a fhoghlaim? 

 Conas mar a théann tú i ngleic le mothúcháin dhiúltacha san fhoghlaim teanga? 

 

Straitéisí foghlama: 

 An mbaineann tú úsáid as aon teicnící nó cleasanna foghlama san fhoghlaim 

teanga? 

 An féidir leat úsáid a bhaint as na cleasanna céanna i dteangacha éagsúla?  

 Cad iad na slite ina dhéanann tú focail nua srl. a fhoghlaim? 

 An bhfuil aon samplaí agat? 
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Dearcadh i leith teangacha eile:  

 Cur chuige / meon céanna ó thaobh Fraincíse a fhoghlaim mar shampla? 

 An bhfuil sé tábhachtach a bheith in ann dhá theanga a labhairt? 

 Má tá an tríú nó an ceathrú teanga agat, an dóigh leat gur chabhraigh an taithí a 

bhí agat ar fhoghlaim an dara teanga leis an T3/T4 a fhoghlaim? 

 

Cúrsaí inspreagtha: 

 Cad iad na rudaí is mó a thugann spreagadh duit i gcás fhoghlaim na Gaeilge? 

 Cé hiad na daoine a spreagann tú chun an Ghaeilge a fhoghlaim? 

 

Tionchair sheachtaracha: 

 Ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gcoláiste samhraidh riamh?  

 Conas mar a bhí an taithí sin? 

 An bhfuil Gaeilge láidir i d’ait chónaithe nó sa bhaile? 

 An mbíonn tú ag freastal ar imeachtaí cultúrtha le Gaeilge?  
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Aguisín 4: Gráid agus Cumais de réir Scileanna Teanga: Na 

Sainmhínithe  

(1) Bunúsach  (2) Réasúnta maith  (3) Maith  (4)An-

mhaith 

(5) Ar fheabhas 

Éisteacht / Labhairt: 

(1) Is féidir liom focail aonaracha agus abartí simplí a sholáthar i gcomhrá agus caint atá 

mall agus simplí a thuiscint faoi thopaicí agus ábhair a bhaineann leis an ngnáthshaol. 

(2) Is féidir liom cur síos an-simplí a dhéanamh ar ábhair i gcomhthéacs na gnáthchainte 

ag baint úsáide as abairtí agus frásaí simplí agus páirt a ghlacadh i gcomhráití faoi 

ghnáthábhair. 

(3) Is féidir liom páirt a ghlacadh, gan aon réamhullmhúchán, i gcomhráití faoi thopaicí 

coitianta a bhaineann leis an ngnáthshaol, m.sh. brí ghinearálta chláir theilifíse nó 

teachtaireactaí teileafóin a thuiscint agus tuairimí simplí maidir le hábhair a bhfuil táithí 

agam orthu a chur in iúl. 

(4) Is féidir liom mé féin a chur in iúl go sásúil (smacht ar an ngramadach, foclóir 

réasúnta leathan, fiumniú sothuigthe) agus déileáil le rudaí gan choinne, comhrá a 

leanúint nó caint a thabhairt ar thopaicí ina bhfuil taithí agam orthu, páirt a ghlacadh i 

gcomhráití faoi réimse leathan d’ábhair a bhíonn ar siúl ar ghnáthluas cainte, chomh 

maith le dioscúrsa agus argóintí leanúnacha a thuiscint agus a chur ar fáil.  

(5) Is féidir liom caint fada agus casta (ó thaobh na hargóna agus na teanga de) a 

thuiscint gan mórán dua, i gcás ábhair atá coitianta sa saol sóisialta, acadúil agus 

gairmiúil, páirt ghníomhach a ghlacadh i gcaint fhoirmiúil agus caighdeán ard líofachta 

a léiriú chomh maith le hábhair chasta theibí a phlé le daoine, fiú más cainteoirí dúchais 

iad.  

Léitheoireacht: 

(1) Is féidir liom fógraí, treoracha nó eolas an-bhunúsach a thuiscint agus téacsanna atá 

an-ghearr agus an-shimplí a thuiscint chomh fada agus a bhaineann siad leis an 

ngnáthshaol. 

(2) Is féidir liom brí ghinearálta a bhaint as chuntas scríofa chomh fada is a bhíonn an 

teanga simplí agus go mbaineann sé leis an réimse spéise atá agam nó le hábhair ina 

bhfuil cur amach agam air.  
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(3) Is féidir liom ciall ghinearálta a bhaint as téacsanna neamhshainiúla atá bunaithe ar 

ábhair ina bhfuil cur amach agam orthu agus cur síos ar eachtraí, ar mhothúcháin srl. a 

thuiscint.  

(4) Is féidir liom déileáil le go leor cinéalacha téacsanna scríofa faoi réimse ábhair 

leathan agus sracléamh a dhéanamh orthu chun eolas ábhartha a bhaint as agus 

miontreoracha nó mionchomhairle iontu a thuiscint, chomh maith le teacht ar 

chonchlúidí agus impleachtaí atá le tuiscint go díreach nó go hindíreach.  

(5) Is féidir liom déileáil leis na gnáth-théacsanna Nua-Ghaeilge a bhíonn le léamh sa 

saol soisialta, acadúil agus gairmiúil, fad is nach mbíonn siad thar a bheith canúnach, 

sainiúil nó teicniúil, d’fhéadfadh na téacsanna sin a bheith casta, fada agus teibí. Is 

féidir liom sracléitheoireacht a dhéanamh ar théacs chun mionphointí eolais a bhaint as 

nó grinnléitheoireacht a dhéanamh chun an ciall iomlán a fhuascailt.  

Scríbhneoireacht: 

(1) Is féidir liom nótaí a scríobh, dátaí, amanna agus áiteanna san áireamh agus focail 

aonaracha a scríobh ar fhoireamacha atá an-bhunúsach agus a leithéid.  

(2) Is féidir liom abairtí an-simplí a scríobh i ríomhphost nó a leithéid faoi ábhair a 

bhaineann leis an ngnáthshaol.  

(3) Is féidir liom nótaí gearra simplí a scríobh ag cur síos nó ag tabhairt eolais ar 

eachtraí / imeachtaí agus ghnáthlitir a scríobh ag soláthar fíricí, dátaí srl.  

(4) Is féidir liom tabhairt faoi réimse measartha leathan de théacsanna scríofa a chur ar 

fáil go cruinn maidir le gramadach agus litriú, chomh fada is a bhaineann siad le topaicí 

sothuartha (predictable) m.sh. CV, iarratas, léirmheas srl.  

(5) Is féidir liom raon leathan de chinéalacha téacsanna (m.sh. ailt nuachtáin, 

miontuairiscí, miontráchtas ollscoile) a scríobh go cruinn (don chuid is mó), go solúbtha 

agus go cruthaitheach faoi thopaicí nach bhfuil seanchleachtadh agam orthu. 

(Bunaithe ar shiollabais de chuid ‘Teastas Eorpach na Gaeilge’) 
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Aguisín 5: Litreacha a cuireadh amach chuig na Scoileanna  

 

A Phríomhoide, a chara, 

 

Karen Ní Chlochasaigh is ainm dom agus is scoláire dochtúireachta mé in Institiúid 

Teicneolaíochta Trá Lí, áit ina bhfuil taighde á dhéanamh agam faoi stiúir an Dr. Muiris 

Ó Laoire. An teideal atá ar an taighde agam ná ‘Tréithe Dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge’ 

agus tá sé urraithe ag COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta. Mar mhórchuid den taighde beidh mé ag féachaint ar scoláirí dara 

leibhéal ó scoileanna éagsúla iar-bhunoideachais. Táim ag scríobh chugat chun 

féidearthachtaí a fhiosrú leat maidir leis an taighde seo a chomhlíonadh sa scoil am 

éigin i rith téarma an Fhómhair, má tá tú sásta a bheith páirteach ann.  

 

Míneoidh mé duit go beacht cad a bheadh i gceist leis an taighde. Bheinn ag iarraidh 

díriú ar na daltaí sinsearacha, an cúigiú bliain, ardleibhéal, más féidir. Bheadh sé ar 

intinn agam thart ar 30 nóiméad a chaitheamh leo, am ina n-iarrfainn orthu ceistneoir a 

líonadh isteach. Ina dhiaidh sin ba mhaith liom grúpa fócais a reáchtáil ina mbeadh trúir 

nó ceathrar den rang céanna i láthair. Forbairt ar na méid atá sa cheistneoir a bheadh i 

gceist anseo agus bheinn ag iarraidh dul i gcomhairle leis an bpríomhoide agus leis an 

múinteoir maidir le roghnú na scoláirí a ghlacadh páirt sa ghrúpa seo.  

 

Is don taighde amháin a bheadh torthaí an stáidéir, ní fhoilseofaí aon ainmeacha nó 

ainm na scoile. Ní bheidh ainmneacha de dhíth don cheistneoir agus cé go mbeadh sé ar 

intinn agam taifead a dhéanamh ar an ngrúpa fócais, dhéanfaí rúndacht na rannpháirtithe 

a chinntiú agus dhéanfaí cosaint iomlán orthu. Bheinn sásta aon imní a bheadh ort 

maidir leis seo nó cúrsaí eitice eile a phlé leat agus foirmeacha chun cead a lorg ó 

thuismitheoirí a chur ar fáil.  

 

Ba mhór agam teacht chun na scoile chun an taighde seo a chur i ngníomh toisc an scoil 

a bheith an-oiriúnach don taighde atá ar bun agam. Mar sin, bheinn fíor-bhuíoch díot dá 

bhféadfá do mhachnamh a dhéanamh faoi fhéidearthachtaí a bheadh ann an téarma seo. 

Chuirfeadh sé go mór leis an taighde agus is dóigh liom go mbeadh sé an-spéisiúil mar 

thasc ar fhoghlaim na Gaeilge do na daltaí iad féin.  
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Ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh liom ar an ríomhphost nó ar an bhfón 

chun cúrsaí a phlé nó socruithe a dhéanamh maidir le sceidealú srl.  

 

Le gach dea-ghuí agus mór-bhuíochas,  

 

____________________ 

Karen Ní Chlochasaigh   

(087) 4178455  

karen.nichlochasaigh@gmail.com 

 

 

Dear Principal, 

 

I am writing to you with regard to my doctoral thesis and its related fieldwork. My work 

places emphasis on the learning of Irish at second level and on the traits of successful 

learners of the language. I am conducting this study under the supervision of Dr. Muiris 

Ó Laoire at the Institute of Technology, Tralee, a leading expert in the field of Applied 

Linguistics both in Ireland and internationally. Funding has been provided for the study 

by COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, and 

therefore the study will mainly focus on post-primary schools.  

 

The study would involve a 30 minute session with a senior class at both ordinary and 

higher levels, during which time they would be required to complete a questionnaire 

related specifically to their own experiences of learning Irish. A further 40 minutes 

would be needed to conduct and record a focus group with three or four students from 

the class where they would get the opportunity to develop on their questionnaire.  

 

I can assure you that the results of this study are for research purposes alone and that the 

information collected in the thesis would not detail any personal details of any kind. 

Names are not supplied on the questionnaire itself, pseudonyms will be used for the 

focus group and all confidential data will be protected. I would be more than happy to 

discuss any ethical issues that might be of concern to you regarding the research and 

also to provide the necessary documentation in terms of permission forms etc.  
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I would be very grateful to you if you could consider opportunities for me to carry out 

my research at your school this term. Not only would it contribute greatly to the study 

but it would also benefit your students greatly with regard to gaining an understanding 

of language learning strategies, motivation and personal characteristics associated with 

effective language learning, and would therefore facilitate further learning.  

 

Please do not hesitate to contact me if you require any further information in regards to 

this study or to make arrangements re: scheduling. I look forward to hearing from you.   

 

Le gach dea-ghuí agus mór-bhuíochas, 

 

____________________ 

Karen Ní Chlochasaigh   

(087) 4178455  

karen.nichlochasaigh@gmail.com 
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Aguisín 6: Foirmeacha Ceada mar chuid de Pholasaí Eitice na 

Scoileanna agus an Choláiste 

 

A thuismitheoir / chaomhnóir, 

Karen Ní Chlochasaigh is ainm dom agus is scoláire dochtúireachta mé in Institiúid 

Teicneolaíochta Trá Lí, áit ina bhfuil taighde á dhéanamh agam faoi stiúir an Dr. Muiris 

Ó Laoire. An teideal atá ar an taighde agam ná ‘Tréithe Dea-fhoghlaimeoirí Gaeilge’ 

agus tá sé urraithe ag COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta. Tá cead faighte agam taighde a dhéanamh i______________, ag braith 

ar chead a fháil ó thuismitheoirí na ndaltaí a bheidh páirteach ann.  

 

Bheadh sé ar intinn agam thart ar 30 nóiméad a chaitheamh leis na daltaí, am ina n-

iarrfainn orthu ceistneoir a líonadh isteach. Ina dhiaidh sin ba mhaith liom grúpa fócais 

a reáchtáil ina mbeadh trúir nó ceathrar den rang céanna i láthair. Forbairt ar na méid atá 

sa cheistneoir a bheadh i gceist anseo. 

 

Is don taighde amháin a bheadh torthaí an stáidéir, ní fhoilseofaí aon ainmeacha nó 

ainm na scoile. Ní bheidh ainmneacha de dhíth don cheistneoir agus cé go mbeadh sé ar 

intinn agam taifead a dhéanamh ar an ngrúpa fócais, dhéanfaí rúndacht na rannpháirtithe 

a chinntiú agus dhéanfaí cosaint iomlán orthu.  

 

Bheadh sé go mór ina buntáiste do dhaltaí na scoile páirt a ghlacadh sa taighde seo mar 

thasc ar fhoghlaim na Gaeilge.  

 

An bhfuil tú ag iarraidh go nglacfaidh do pháiste páirt sa taighde seo? Tá  Níl  

 

Síniú an tuismitheora / chaomhnóra: ___________________________________ 
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Dear parent / guardian, 

I am a PhD research student and I have been given permission from _______________ 

to carry out some research in the school, pending parental permission. My work places 

emphasis on the learning of Irish at second level and on the traits of successful learners 

of the language.  

 

The study will involve a questionnaire and a recorded 40 minute focus group. I can 

assure you that the results of this study are for research purposes alone and that the 

information collected in the thesis would not detail any personal details of any kind. All 

confidential data will be protected.  

 

Students would greatly benefit from taking part in this study with regard to gaining an 

understanding of language learning strategies, motivation and personal characteristics 

associated with effective language learning, and would therefore facilitate further 

learning.  

 

Do you wish for your child to participate in this research study?  Yes  No  

 

Signature of Parent / Guardian:: ___________________ 
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Aguisín 7: An Téacs agus na Tascanna a úsáideadh do na Trialacha 

Smaoineamh Os Ard Tascbhunaithe (TAPanna) 

 

Téacs 

Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim ná níl an saol sách fada le haon teanga amháin a 

fhoghlaim i gceart, dar le PJ Mac Gabhann. Tá Fraincis measartha maith agam. Deirtear 

i nGaeilge go mbíonn duine ‘líofa’ I dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige. 

‘Maîtriser une langue’ a deirtear i bhFraincis arb ionann sin agus máistreacht a fháil ar 

theanga. Is é an briathar ‘to master’ a deirtear sa Bhéarla maidir le foghlaim teanga 

chomh maith. Tá sé deacair orm an mháistreacht seo a shamhlú. Cheapfá gur ag iarraidh 

capall a bhriseadh nó gasúr i fiáin a smachtú a bheadh i gceist. Tá seacht mbliana caite 

agam sa Fhrainc ón bhliain 2000 i leith. Deir daoine liom: ‘Caithfidh go bhfuil Fraincis 

an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, ach tá teorainn léi. 

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, cuirim i gcás, agus déarfainn nár thug mé liom ach 

trí cheathrú den dráma. Agus ní hé go raibh an locht ar an dráma ná ar na haisteoirí! Nó 

bíonn sé le rá ag daoine corruair: is breá liom an blas beag atá agat. Ní úsáidtear an 

focal ‘iasachta’ i mo leith ach sin a bhíonn i gceist. Ach fan go gcloise tú céard a tharla 

dom an tseachtain seo caite.Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, is minic 

a théim amach tar éis lóin chun cupán caife a fháil agus an páipéar nuachta a léamh. 

Bíonn sé go deas a bheith i gcomhluadar daoine eile cé nach mbíonn ach aithne shúl 

agam ar a bhformhór. Ní bhíonn i gceist go hiondúil ach fiche nóiméad, b’fhéidir 

leathuair an chloig ar a mhéid. Tá aithne agam ar fhear an tí anois san áit a dtéim agus 

mura mbíonn sé gafa ag cúrsaí, caithimid seal ag caint faoi chúrsaí spóirt nó ag trácht ar 

an aimsir. 

Bhí duine nua romham an lá áirithe seo. Bheannaigh mé di agus d’ordaigh mé cupán 

caifé uaithi. ‘Un double express, s’il vous plaît,’ a dúirt mé. Thug sí gloine beorach 

dom. D’fhéach mé uirthi agus ionadh orm. ‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ a dúirt mé 

léi. ‘Níor ordaigh mé é sin.’ Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, í ag rá faoina hanáil gur 

chuala sí ‘demi-pression’, téarma a chiallaíonn gloine beorach. 

Ach bhí scéal chomh maith céanna ag mo bhean chéile. Bhí sí istigh sa bhaile mór lá 

agus bhuail sí isteach i gcaife chun greim a ithe. D’iarr sí ar an bhfreastalaí blúire ime a 

thabhairt di, ‘du beurre’ a dúirt sí. Tháinig sé ar ais agus dhá ghloine beorach aige di 

toisc gur cheap sé go ndúirt sí ‘deux bières’. Agus bhí sí léi féin! Murab ionann agus mo 
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mhacasamhail féin, ní chuireann míthuiscintí mar sinisteach uirthi a bheag ná a mhór. A 

mhalairt ar fad, baineann sí spraoi astu. Ach taispeánann sé tábhacht na foghraíochta. 

Maidir le foghlaim teanga, ní dóigh liom go mbaintear riamh ceann scríbe amach. Ach 

is iontach an turas é. Níl ach trí theanga ar eolas agam – an Ghaeilge, an Béarla agus an 

Fhraincis – agus ba bhreá liom dá mbeadh teanga nó dhó eile agam.  Ach rachadh sé 

géar orm tús a chur leis an turas teanga eile seo, anois go bhfuil a fhios agam cé chomh 

fada is atá an ród a bheadh romham. 

 

Tógtha ó www.teagascnagaeilge.ie  

As an iris www.beo.ie (Márta 2010). 

Le caoinchead ó eagarthóir www.beo.ie agus ón údar.  

 

Tasc 1: Téacs giorraithe a dhíchodú 

V mé 3na kle le 7n ach 

v 2 ann an8 a # 

7 6 2 mo * gan l8 

 

 

Tasc 2: Focail / frásaí ón téacs a mheaitseáil le focail / frásaí atá ar chomhchiall 

leo as Gaeilge / as Béarla: 

  

go hiondúil – de ghnáth 

seal – tréimhse 

measartha – cuíosach 

gasúr- páiste 

dul amú – mistaken 

teorainn – limit 

gafa – tógtha 

macasamhail – counterpart 

aithne shúl – recognise  

ar a thoil – líofa 

cur i gcás – mar shampla 

corruair – anois is arís 

ag trácht – a lua 

a mhalairt – the opposite 

 

 

http://www.teagascnagaeilge.ie/
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Tasc 3: Inscne na bhfocal seo a leanas a thomhas ag smaoineamh os ard: 

 

Áit 

Aiste 

Sráid 

Seomra 

Seirbhís 

Óstán 

Abairt 

Gramadach 

Gearmáinis 

Bileog 
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Aguisín 8: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i Scoil Ghaeilge Chathrach 

 

Inscne: 

A = Fir. 

B = Bain. 

C = Fir. 

D = Bain. 

 

Taighdeoir: Tosóimid mar sin, an chéad cheist atá agam oraibh ná an dóigh libhse go 

bhfuil caighdeán maith Gaeilge agaibh, sé sin an dóigh libh go bhfuil Gaeilge mhaith 

agaibh? 

A: Ah is dóigh liom go bhfuil Gaeilge maith [sic] agam, chuaigh mé go dtí bunscoil 

lánGhaeilge, (ainm na scoile) agus táim anseo ar feadh ceithre bliain [sic] freisin agus tá 

an caighdeán an-ard anseo.  

B: Ceapaim go bhfuil Gaeilge maith [sic]  agam, chuaigh mé go dtí bunscoil 

lánGhaeilge, (ainm na scoile) agus táim anseo le haghaidh ceithre bliain [sic] agus tá na 

múinteoirí anseo agus i Gaelscoil X go maith agus ceapaim go bhfuil Gaeilge maith 

[sic] agam. 

T
9
: Go raibh maith agat. 

C: Ceapaim go bhfuil Gaeilge d’ardchaighdeán agamsa mar d’fhreastail mé ar (ainm na 

scoile) freisin agus táim anseo le ceithre bliana anuas agus tá caighdeán an-ard ag na 

múinteoirí agus bímid ag labhairt Gaeilge gach lá.  

T: Go raibh maith agat. 

D: Yeah ceapaim go bhfuil caighdeán an-ard Gaeilge agam chomh maith mar 

d’fhreastail mé ar bunscoil lánGhaelach agus fuaireamar ár oideachas [sic] trí mheán na 

Gaeilge don teastas sóisearach agus fós táimid… 

T: Go raibh maith agat. Bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 13 agus an cheist 

ansin ná cathain a raibh an leibhéal ab airde agat. An féidir libh a rá liom cad atá 

roghnaithe agaibh ansin agus cén fáth? 

A: Roghnaigh mé an meánscoil [sic] agus ceapaim sin mar tá sé an…mo dara [sic] 

bliain déag ag foghlaim an Ghaeilge agus tá sé just ag dul, ag forbairt gach bliain.  

                                                             
9
 T=Taighdeoir 
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B: Am ceapaim an meánscoil [sic] a bhfuil an caighdeán ab airde agam sa Ghaeilge mar 

téann an múinteoir isteach ar eolas an-dian agus foghlaimid go dtí go dtuigimid go léir, 

tá sé like mo dá…dódhéag [sic] bliain le Gaeilge freisin so ceapaim go bhfuil sé…an t-

am seo ab airde agam freisin. 

C: Ah ceapaim go bhfuil an leibhéal ab airde agam sa meánscoil [sic] mar tá an 

Ghaeilge anseo an-teicniciúil agus bíonn béim ollmhór ar rudaí ar nós an tuiseal 

ginideach agus an modh coinníollach agus cuireann sé sin feabhas ar do chuid Gaeilge 

gach lá.  

T: An bhfuil sé sin tábhachtach? 

C: Tá sé tábhachtach ó thaobh scrúdú scríofa, tá na nósanna agat trí, bhuel tá na nósanna 

agat leis an Ghaeilge agus labhraíonn tú Gaeilge ar nós na múinteoirí, tré éisteacht leo 

agus tá an Ghaeilge ceart acu [sic].  

T: An labhraítear Gaeilge an t-am ar fad sa scoil? 

C: Sna ranganna ach ní labhraítear é san chlós. Ba cheart go labhraítear é ach ní 

labhraítear é. 

D:  Dúirt mé meánscoil chomh maith mar bíonn a lán frásaí agus focail nua á fhoghlaim 

[sic] i ngach ábhar agus ansin bíonn an foclóir á fhorbairt dá bharr.  

T: An bhfuil sé sin tábhachtach duitse? 

D: Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach. 

T: Cén fáth? 

D: Mar tá na focail úsáideach agus bíonn tú ag déanamh forbairt ar an dteanga [sic] atá 

agat agus bíonn tú in ann focail nua a abairt [sic] agus cumarsáid níos forbartha a 

labhairt. 

T: Bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 15 nó ceist 16, an dóigh libh go bhfuil bua 

agaibh ó thaobh teangacha a fhoghlaim. 

A: Am ceapaim go bhfuil bua agam mar tá mé ag foghlaim ó bhí mé ceithre bliain [sic] 

d’aois agus tá sé like…tá sé ag éirí níos éasca agus éasca agus ceapaim go bhfuil 

tionchar ar foghlaim an tríú teanga nuair a tháinig mé anseo.  

T: Cén fáth? 

A: Mar bhí like tréithe níos fearr ar eolas againn agus just like bhí like rudaí teicniciúil 

[sic] ón bunscoil [sic] like, bhí cleachtadh againn agus tá sé like ag dul i bhfeidhm.  

T: Cad í an tríú teanga atá agat? 

A: Ah Fraincis. 
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T: An bhfuil tú ag rá go bhfuil sé níos éasca an tríú teanga a fhoghlaim mar go bhfuil 

Gaeilge agat? 

A: Sea, sea, bhí na múinteoirí sa bhunscoil an-chabhrach agus thaispeán siad slíonna 

difriúil [sic] chun an teanga a foghlaim agus d’oibreodh sé sin don tríú teanga freisin.  

T: An bhfuil aon samplaí agat, de na slite sin? 

A: Ah……níl. 

T: Tá sé deacair cuimhneamh.  

A: Níl aon rud. 

T: Océ. 

B: Sea ceapaim go bhfuil bua ag daoine áirithe ag foghlaim teangacha mar bhí mise 

freisin ag foghlaim Gaeilge ó bhí mé ceathair. Taispéanann na múinteoirí na slíonna 

[sic] conas é a foghlaim, ceapaim go bhfuil sé níos éasca mar tá…bhí muid ag foghlaim 

teanga roimhe seo so ní raibh sé ár céad [sic] uair ag foghlaim agus bhí muid níos óige 

agus níos tuiscint [sic] so… 

T: Agus luaigh tusa slite foghlama chomh maith? 

B: Yeah, á rá é i mo cheann. Cabhraíonn sé go mór liom. 

T: Ní deireann tú os ord é? 

B: No, i mo cheann go dtí go dtuigim é. 

T: Cé mhéad uair? 

B: Thart ar trí nó ceithre… 

T: Go raibh maith agat.  

C: Am ceapaim go bhfuil bua agam sna teangacha mar táim ag labhairt Gaeilge ó bhíos 

ceithre bliana d’aois freisin agus ah táim fós ag cur feabhais ar mo chuid Gaeilge lá in 

aghaidh lae agus thug sé an-chabhair dom, déanaim Fraincise [sic] agus thug sé sin an-

chabhair dom é [sic] a fhoghlaim, tá slite difriúla agamsa freisin ó thaobh saghas 

anagram nó ag labhairt os ard.   

T: An féidir leat míniú a thabhairt ar sin? 

C: Bhuel, na briathra, sa bhunscoil thug siad saghas rhymes dúinn, like na briathra 

neamhrialta as Gaeilge…agus déanaim é sin sa Fraincis freisin chun cuimhneamh ar na 

briathra, briathra a thógann être (mr. tramps red van) agus is féidir liom cuimhneamh 

orthu de réir sin. 

T: Agus ar mhúin múinteoir é sin duit nó ar dhein tú é sin tú féin? 
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C: Mhúin múinteoir na cinn, na briathra neamhrialta as Gaeilge dúinn agus ansin is 

féidir liom an teicníc sin a thógaint ar aghaidh go dtí an Fraincis [sic].  

T: An-mhaith. 

D: Ceapaim go dtugann an Ghaeilge an-chabhair dom ag foghlaim teangacha eile, am 

rinne mé an Spáinnis agus an Fraincis don teastas sóisearach chomh maith leis an 

Gaeilge agus an Béarla agus ceapaim go bhfuil sé i bhfad níos éasca teangacha eile a 

fhoghlaim nuair a bhíonn an Ghaeilge agat. Tá a fhios agam go bhfuil na teangacha an-

difriúil ach tugann sé cabhair duit leis na briathra agus just an slí [sic] ina 

fhoghlaimíonn tú teanga leis an struchtúr de bharr na briathra agus foclóir nua agus 

rudaí mar sin.  

T: An-mhaith. Bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceartúcháin, bhí ceist ansin ar an 

gceistneoir mar gheall ar an dearcadh atá agat i leith ceartúchán, sé sin an meon atá agat 

i leith ceartúchán, ceist 22 is dóigh liom. Conas mar a bhraitheann tú nuair a dhéanann 

duine tú a cheartú, ó thaobh na scríbhneoireachta de agus ó thaobh na cainte de?  

A:  Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach mar ní bheidh tú ag déanamh botúin an t-am ar 

fad agus is féidir foghlaim ó na botúin mar a deirtear agus is féidir an briathar a fuair tú 

mícheart a scríobh amach arís chun  é a foghlaim. 

T: An é sin an rud a dhéanann tú féin?  

A: Sea. 

T: Cé mhéad uair a scríobhann tú amach é? 

A: Timpeall trí nó ceithre uair [sic]. 

T: An mbíonn sé agat ansin? 

A: Sea, scríobh mé amach é in abairt, abairtí éagsúla chun a bheith sé greamaithe i mo 

cheann freisin.  

T: Agus ó thaobh na labhartha de ansin, dá mbéifeá i mbun cainte agus dá gceartódh 

duine tú, conas mar a bhraithfeá faoi? 

A: Ceapaim go bhfuil [sic] an duine sin cabhrach mar ní bheidh mé ag déanamh an 

botún sin arís.  

T: Agus cad faoi cheartúcháin nuair a bhíonn tú i mbun labhartha? 

A: Ah b’fhéidir tar éis ceartúchán a dhéanamh orm dul ar ais agus b’fhéidir an focal a rá 

nó a scríobh amach arís.  

T: Go raibh maith agat. 
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B: Ah ceapaim go bhfuil sé go maith agus tá sé deis níos mó rudaí a cabhrú liom agus tá 

sé go maith go bhfuil duine ann chun ceartaigh tú [sic] agus ní bheidh tú ag déanamh an 

botún céanna an t-am ar fad. Ceapaim go bhfuil sé go maith. 

T: Agus an bhfuil aon slite agat féin? 

B: Athrá i mo cheann. 

T: Athrá arís, sin an nós is fearr leatsa? 

B: Sea.  

C: Bíonn áthas orm nuair a cheartaíonn duine botún a dhéanaim mar léiríonn sé go 

bhfuil suim ag duine eile sa teanga chomh maith leatsa agus tá suim acu do Ghaeilge nó 

Fhraincís a fheabhsú ar mhaitheas duit féin [sic] agus ar mhaitheas [sic] na teanga so 

ceapaim is rud maith é agus má dhéanann gach duine é leis an Ghaeilge beidh an 

Ghaeilge ag feabhsú lá i ndiaidh lae sa scoil.  

T: An bhfuil aon slite agatsa chun deaileáil leis an gceartúchán? 

C: Scríobh é amach arís agus é a chur i mo cheann. Bhí ceann agam, bhíos i gcónaí ag 

cur séimhiú le ‘na’ agus cheartaigh an múinteoir mé timpeall sé nó seacht n-uaire agus 

anois tá sé ceart go leor tar éis é a scríobh amach.  

D: Tá mé ceart go leor na ceartúcháin a chloisint ach uaireanta cuireann sé isteach orm 

nuair atá tú ag iarraidh labhairt agus bíonn an múinteoir ag cur isteach ort agus ní 

bhíonn an deis agat an rud a rá agus bíonn tú i gcónaí, bíonn tú buartha faoi na botún 

gramadach [sic] atá á ndéanamh agat nach mbíonn tú in ann an abairt a dhéanamh i 

gceart. Ach i gcás aistí agus rudaí mar sin ceapaim go bhfuil sé níos fearr like fáth a 

chur leis an botún [sic] seachas just líne a chur faoi mar tá sé an-deacair na botún a fháil 

i leabhar nó rud éigin agus ní bhíonn a fhios agat cad é [sic] an fhadhb leis an rud atá á 

rá agat.  

T: An gcuireann sé sin isteach ort nuair nach mbíonn a fhios agat? 

D: Yeah cuireann sé isteach go mór orm. 

T: Agus cad a dhéanann tú ansin leis an aiseolas a fhaigheann tú? 

D: Scríobhaim é uaireanta agus uaireanta nuair atá mé ag scríobh aiste nó rud éigin 

scríobhaim é in [sic] peann luaidhe ag barr an leathanach [sic] ionas nach ndéanfaidh 

mé arís é agus sin é. 

T: Go maith. An gceartaíonn sibhse daoine eile? 

Gach éinne: Ní cheartaíonn. 

C: Uaireanta sa Fhraincis ach… 

T: Go raibh maith agaibh. An féidir libh foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga? 
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C: Is féidir. 

B: Ní féidir liomsa.  

A: Ceapaim le suimiúchán nó rud éigin bíonn sé níos éasca é a dhéanamh trí Ghaeilge. 

T: Gabh mo leithscéal, le..? 

A: Suimiúchán. 

T: In ea? 

A: Sea.  

T: Bíonn tú ag comhaireamh as Gaeilge? 

A: Sea. 

B: Déanaim an téarmaíocht agus ábhar scoile trí Ghaeilge, uaireanta bíonn tú ag 

smaoineamh ‘cad é an Béarla?’.  

C: Sea nuair atáim ag scríobh aiste as Gaeilge tá mo chuid smaointí go léir as Gaeilge 

agus téim b’fhéidir trí nó ceithre alt ar aghaidh ró-thapaidh agus tagaim ar ais agus nílim 

in ann smaoineamh as Béarla cad a bhí le scríobh agam ach tagann sé ar ais as Gaeilge. 

An rud céanna leis an mata, tá sé níos éasca as Gaeilge, bhuel smaoineamh as Gaeilge 

agus comhaireamh. 

T: Cén fáth? 

C: Níl a fhios agam, bhíos ag comhaireamh as Gaeilge ó bhíos ceithre bliain [sic] d’aois 

agus lean sé sin ar aghaidh. 

T: Go raibh maith agat. An gcuireann sibh an Ghaeilge agus an Béarla nó aon teangacha 

eile i gcomparáid lena chéile? Bhí tusa (duine B) ag caint mar gheall ar struchtúr níos 

luaithe, an gcuireann sibh an Ghaeilge i gcomparáid leis an mBéarla nó aon teangacha 

eile?  

B: Má tá focal ann i bhFraincis agus má chuireann tú an focal sin sa Ghaeilge fuaimíonn 

siad mar an gcéanna. Ceapaim go bhfuil sé go maith má bhíonn Gaeilge agat agus má 

bhíonn tú ag foghlaim Fraincis [sic] ceapaim go bhfuil sé níos fearr.  

T: Feiceann tusa gaol ansin? 

B: Sea. 

A: Ah ní cheapaim like ceapaim is féidir leat rudaí a rá i Gaeilge [sic] agus má bhfuil tú 

chun é athrú go Béarla b’fhéidir focal amháin i Gaeilge [sic] b’fhéidir go n-athraíonn sé 

go dtí like abairt amháin Béarla like mar is teanga difriúil é [sic].  
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C: Am ní cheapaim go bhfuil mórán cosúlachtaí eatarthu, foghlaimíonn tú teicnící ó 

teanga amháin agus is féidir leat iad a úsáid leis a teanga eile agus sin a cheapaim. Sin 

an gaol. 

T: Sin an gaol eatarthu. 

D: Yeah is féidir leat struchtúr an teanga a úsáid atá an-chosúil agus déanann sé níos 

éasca le taithí nuair atá tú ag foghlaim teangacha eile. 

T: Ceist 28, baineann sé le mothúcháin. Ar bhraith tú aon cheann de na mothúcháin seo 

a leanas riamh agus tú i mbun teanga a fhoghlaim? Lagmhisneach, frustrachas, 

mífhoighneach, trína chéile mar gheall ar an tasc teanga, náirithe, áiféiseach ag labhairt 

sa spriocteanga, coiscithe. An dtuigeann sibh gach ceann de na mothúcháin sin?  

Gach éinne: Sea. 

T: Ar bhraith sibh aon cheann de na mothúcháin sin riamh? 

A: Sea, trína chéile mar gheall ar an tasc teanga, leis an Gaeilge [sic], na briathra agus 

na briathra neamhrialta just tá rialacha ann agus ní thuigeann cúpla daoine [sic] iad agus 

just caithfidh tú iad a ghreamú isteach i do cheann like. 

T: Conas ar a théann tú i ngleic leis an mothúchán sin? Conas mar a deileálann tú leis?  

A: Déanaim obair a thugann na múinteoirí agus tar éis tamaill beidh sé greamaithe 

ionam.  

B: Faighim mífhoighneach muna féidir liom briathar nó riail a foghlaim [sic] i mo 

teanga [sic]. 

T: Agus arís conas mar a théann tú i ngleic leis? 

B: Athrá i mo cheann. 

C: Ah braithim lagmhisneach agus frustrachas sna ranganna Gaeilge nuair a bhíos ag 

déanamh an tuiseal ginideach mar i dtús báire níor thuig mé na díochlaontaí agus cad is 

brí leis agus cén fáth go ndéantar an tuiseal ginideach ach anois is féidir, táim 

compórdach le díochlaonta a haon go dtí a ceathair, níl an cúigiú ceann déanta againn 

go fóill.  

T: Conas mar a bhraitheann tú faoi sin? 

C: Ah táim ceart go leor táim sort cramming mar tá scrúdú againn ar an Déardaoin 

maidir leis an tuiseal ginideach, scrúdú an tSamhraidh ach táim compórdach go leor mar 

tá na focail ar fad feicthe agam scríofa síos agus is féidir liom cuimhneamh ar an slí 

[sic] ina raibh siad sa tuiseal ginideach freisin.  

T: Go maith. An mbraitheann tú anois go bhfuil greim faighte agat air? 

C: Ah tá greim láidir go leor agam leis [sic] an tuiseal ginideach anois. 
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T: Cad iad na mothúcháin atá ionat? 

C: Bíonn sé ceart go leor ach ó am go ham fós bíonn sé frustrachas [sic]. 

T: Agus arís conas mar a théann tú i ngleic leis an bhfrustrachas?  

C: Caithfidh mé suí síos agus foghlaimím na rialacha [sic] agus conas mar a úsáidtear 

iad. 

T: Conas mar a fhoghlaimíonn tú iad? 

C: Ah léim na rialacha agus ansin tá saghas líon na bearnaí agus abairtí sa leabhar agus 

déanaim iad sin.  

D: Uaireanta braithim mífhoighneach mar gheall ar na rudaí agus na teicnící sin chomh 

maith, mar shampla an tuiseal ginideach agus ag foghlaim rud nua, ceapaim má raibh 

iontráil againn sa bunscoil [sic] b’fhéidir go raibh [sic] sé níos éasca anois chun é a 

fhoghlaim agus uaireanta lagmhisneach chomh maith nuair atá na meáin chumarsáide 

ag cáinneadh an teanga agus ag rá nach bhfuil an teanga tábhachtach agus tá an teanga 

ag fás báis [sic] agus nuair atá an teanga á foghlaim agat cuireann sé sin isteach ort mar 

bíonn tú ag cur a lán…a lán…obair isteach insan teanga. Cuireann sé sin isteach orm. 

T: Agus conas mar a théann tú i ngleic leis na mothúcháin sin? 

D: Bhuel am déanaim iarracht níos mó leis an teanga a foghlaim agus ah nuair a 

faigheann [sic] tú grádanna maithe sna scrúduithe bíonn sé níos fearr ansin. 

T: An dtugann sé sin spreagadh duit? 

D: Sea. 

T: Océ ceist 29 baineann sé sin le straitéisí nó teicnící foghlama atá agat. So tá cúpla 

ceann luaite agaibh cheanna féin, an focal a scríobh síos, rannta a bheith agat dos na 

briathra, an focal a athrá i do cheann, an bhfuil aon rud eile gur mhaith libh a chur leis 

an liosta sin, aon rud eile a dhéanann sibh? 

A: An bhliain seo caite san [sic] Ghaeilge bhíomar ag déanamh an modh coinníollach, 

díreach just dul siar roimh an teastas sóisearach agus ah bhí críochnú ag an múinteoir 

againn ah fainn fá fadh faimis fadh faidís agus tá sé níos éasca é a dhéanamh.  

T: Go maith, abair arís é? 

A: Fainn fá fadh faimis feadh faidís, like sin na críoch a chuireann tú ar na briathra. 

T: Agus ar chabhraigh sé sin leat? 

A: Chabhraigh sé yeah. 

T: Agus ar úsáid tú é sin in aon bhealach eile, in aon ghné eile den teanga? 
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A: Bhuel táimid ag déanamh dul siar arís ar an modh coinníollach anois agus sa rang 

deireann na múinteoirí, deireann an múinteoir chun na briathra a scríobh amach ah 

cuimhním ar na críochanna [sic] sin agus cabhraíonn sé. 

B: Tá an freagra céanna agamsa mar bhí muid in san rang Gaeilge céanna.  

T: Go raibh maith agaibh. 

C: Fós ceapaim go bhfuil na rannta is fearr domsa [sic], ah tuiscint níos fearr agat den 

focal má féachann tú suas an brí [sic], scríobhaim síos cad is brí leis agus tá sé níos 

éasca iad a fhoghlaim agus tuiscint a bheith agat conas a úsáidtear na focail sin.  

T: Agus an bhféachann tú suas san fhoclóir iad? 

C: Yeah san fhoclóir.  

T: So bíonn an leagan Béarla agat in ea? Brí an fhocail? 

C: Yeah tá brí an fhocail agam as Béarla agus ansin tá tuiscint níos fearr agam ar an 

fhocal agus conas a úsáidtear é. 

T: Agus an bhfanann an focal leat i ndiaidh duit féachaint san fhoclóir nó an ndéanann 

tú rud éigin ina dhiaidh sin? 

C: Ah téim ar ais go dtí an sliocht nó an abairt ina raibh sé agus féachaim ar an 

comhthéacs [sic] agus ansin táim in ann úsáid a bhaint as an focal [sic] sin arís.  

D: Ceapaim tá [sic] sé an-éasca focal nua a fhoghlaim má tá an focal á úsáid ag an 

múinteoir i rith cumarsáid sa ranga nó just caint agus má úsáideann tú an focal céanna tá 

sé níos éasca cuimhneamh air. Chomh maith leis sin ceapaim nuair atá like 

léamhthuiscintí á dhéanamh just focal nó dhó in ionad gach uile fhocal [sic] a 

dhéanamh, cur line faoi, just cúpla a thógáil ag an am in ionad a lán cinn.  

T: An dá fhocal san nó an grúpa beag d’fhocail a fhoghlaim seachas gach focal in ea? 

D: Sea, sea, sea. 

T: So cad a dhéanann tú nuair a chuireann tú line faoi na focail sin? 

D: Déanaim é a athscríobh sa chóipleabhar crua agus iarracht é a úsáid in aiste nó rud 

éigin nó i gcumarsáid nó rud éigin mar sin.  

T: Go maith, go raibh maith agat. Océ bogfaimid ar aghaidh go dtí ceist 30. Dá mbeadh 

an t-am agus an deis agat teanga eile a fhoghlaim, cén ráiteas is fearr chun cur síos ar an 

meon a bheadh agat: 

(1) B’fhuath liom é     

(2) Bheinn scanraithe roimpi    
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(3) Bheinn ar nós cuma liom faoi   

(4) Bheinn ag súil go mór leis    

(5) Bheinn sceitimíneach faoi 

A: Ah ceapaim bheinn ag súil go mór leis mar ah tar éis leabhar amháin, leabhar a 

dhéanamh i Béarla dúirt sé má bhfuil ach teanga amháin agat tá sé cosúil le súil amháin 

a bheith agat so. Ceapaim go bhfuil na teangacha, an méid is mó teangacha agat tá sé is 

fearr [sic].  

T: Go raibh maith agat. 

B: Dúirt mé bheinn ag súil go mór leis mar ceapaim tar éis teanga amháin tá sé níos 

éasca teanga eile a foghlaim. Tá, foghlaim mise dhá teanga so tá like ceapaim go 

mbeidh sé níos éasca an tríú teanga a fhoghlaim freisin. 

C: Bheinn ar nós cuma liom faoi mar tá taithí agam ó thaobh teangacha a fhoghlaim 

agus ceapaim go mbeidh mé [sic] an taithí sin a chur in úsáid arís sa teanga nua agus é a 

fhoghlaim.  

D: Bheinn sceitimíneach faoi mar is aoibhinn liom teangacha agus ceapaim gur é an 

ábhar [sic] is fearr liom agus ceapaim go mbeidh sé níos éasca teangacha a meascadh 

[sic] le chéile agus iad a labhairt agus ah beidh mé beagáinín mífhoighneach chomh 

maith mar teastaíonn uaim a bheith líofa tar éis seachtain.  

T: Go raibh maith agat. An dóigh libh go bhfuil sé tábhachtach dhá theanga a bheith 

agat?  

A: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach mar is féidir leat níos mó postanna a fháil sa 

todhchaí like múinteoir agus ah ceapaim chun dul isteach san ollscoil tá an tríú teanga 

ag teastáil do chuid den na cúrsanna [sic] freisin. 

T: Océ go maith.  

B: Yeah ceapaim go bhfuil sé deis [sic] maith chun teangacha a bheith agat mar 

b’fhéidir má bíonn tú ag iarraidh postanna mar múinteoir nó thar lear tá sé go maith 

chun an teanga a bheith agat.  

C: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach dhá theangacha a bheith agat mar tá an, is féidir 

leat cumarsáid a bheith agat le níos mó daoine má tá níos mó teangacha agat agus is 

féidir leat smaointí na daoine [sic] sin a chur i láthair do daoine eile agus braitheann tú 

níos cultúrtha chomh maith. 

D: Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach de bharr na cultúr agus ah na daoine a bhuaileann 

tú le [sic] agus bíonn deiseanna níos fearr agat chomh maith.  

T: Cad é an rud is mó a thugann spreagadh daoibhse ó thaobh na Gaeilge a fhoghlaim? 

Luaigh sibh postanna agus cultúir agus mar sin ansin ó thaobh teangacha a fhoghlaim 
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ach ó thaobh na Gaeilge de cad é an rud is mó a thugann spreagadh daoibh? Cén fáth go 

bhfuil an Ghaeilge ag teastáil uait? 

A: Ceapaim an príomhrud ná an cultúir freisin ach ah tá sé an-tábhachtach i gcomhair 

an todhchaí i gcomhair postanna agus faigheann tú níos mó pointí san ardteist leis agus 

is buntáiste ollmhór é sin ah yeah ceapaim go bhfuil sé príomhrud an cultúir [sic]. 

B: Ah ceapaim mar gheall ar an cultúir [sic] freisin mar tá sé ár teanga ceart. Tá an 

Ghaeilge an-spraoiúil freisin so. 

T: Cén chaoi? 

B: Seachtain na Gaeilge agus like deiseanna rudaí a dhéanamh tríd an Ghaeilge ah rudaí 

spraoiúil [sic] a dhéanamh chun an Ghaeilge a foghlaim agus ceapaim go bhfuil sé go 

maith like.  

T: Go raibh maith agat. 

C: Ah taitníonn an Ghaeilge liom i dtús báire agus ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach 

do teanga féin a chleachtadh, teanga ár dtír mar tá sé [sic], tá sé féachann sé go bhfuil sé 

ag fáil bháis ach measaim féin go bhfuil athbheochan ar siúl mar gheall ar na 

heagraíochtaí go léir agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach an athbheochan sin a thacú 

agus an Ghaeilge a chleachtadh. 

D: Tá spreagadh agam don Ghaeilge mar tá a lán tírghrá agam agus ceapaim leis na 

méid daoine ó tíortha eile atá ag teacht go dtí an tír seo tá sé an-tábhachtach an 

aitheantas d’Éireann [sic] a choiméad agus an fiú má tá an mionlach atá i gceist a 

labhrann an Ghaeilge ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach ár teanga [sic] féin a labhairt 

agus yeah… 

T: An ndéarfadh sibh mar sin go bhfuil dearcadh dearfach agaibh i leith na Gaeilge?  

A: Ó tá cinnte tá. 

T: Agus cad as a dtagann an dearcadh sin? 

A: Tuismitheoirí. 

T: An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? 

A: Tá, chuaigh sé go dtí scoil lánGhaeilge freisin.  

T: An labhrann sibh Gaeilge lena chéile? 

A: Uaireanta.  

B: Tagann sé ó na múinteoirí domsa mar níl aon Ghaeilge ag mo chlann. Ach tá mo like 

deirfiúracha óga ar fad ag freastal ar Ghaelscoil anois so, tá sé go maith go bhfuil mé in 

ann cabhrú leo.  
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C: Ceapaim go bhfuil sé, taitníonn an Ghaeilge chomh mór sin liom mar gheall ar na 

múinteoirí a bhí agam agus bhí siad go léir an-spreagthach [sic] agus ah thaitin an 

Ghaeilge go mór leo agus chuir sé sin isteach ormsa agus thaitin an Ghaeilge, thaitin an 

Ghaeilge liom dá bharr.  

D: Ah bhí a lán spraoi agam sa bhunscoil leis an Gaeilge [sic] agus bhain mé an-

taitneamh as freastal ar scoil lánGhaelach, níl aon Ghaeilge ag mo chlann ach tá Gaeilge 

ar siúl sa scoil seo bainim a lán taitimh as sin.  

T: Go raibh míle maith agaibh. Océ so sin na ceisteanna ar fad ach tá ceist mhór agam 

oraibh chun críoch a chur leis seo, cad é an rud is mó a chuireann leis an dea-fhoghlaim 

agaibhse, an tionchar is mó? Dúirt sibh liom ag a dtús go gceapann sibh go bhfuil 

Gaeilge mhaith agaibh ar fad ach cad é an tionchar is mó a bhí agaibh? 

A: Ah na múinteoirí ceapaim. Tá siad chomh dearfach sa rang like, agus ag iarraidh an 

obair a fháil déanta [sic] agus muna bhfuil rudaí ag dul go maith like muna bhfuil sé 

éasca dúinn bíonn modhanna eile acu an t-am ar fad agus bíonn siad ag spreagadh 

orainn [sic] an t-am ar fad. 

B: Bíonn sé éasca ceisteanna a chur orthu…. 

T: An bhfuil sé sin tábhachtach duit go mbeadh freagraí ag na múinteoirí? 

B: Yeah tá like mar muna raibh na freagraí acu beidh na scoláirí go léir trína chéile sa 

rang agus b’fhéidir má bheidh [sic] siad i scrúdú cosúil le Ardteist [sic] ní beidh [sic] a 

fhios acu na freagraí agus theipfidh siad [sic] ach leis na múinteoirí anseo ceapaim go 

bhfuil sé go maith.  

C: Yeah tá na múinteoirí ar fad anseo an-díograiseach agus cabhrann sé leis an Gaeilge 

[sic] agus cuireann siad béim ollmhór ar chruinneas na teanga agus tacaíonn sé sin le 

aon [sic] suim atá agat sa teanga agus ah forbraíonn sé an teanga atá agat gach lá.  

D: Ceapaim go gcabhraíonn na daoine a labhrann an teanga agus an bíonn bródúil as an 

dteanga [sic] agus déanann siad iarracht an teanga a fheabhsú agus taispéanann na 

múinteoirí sin dea-sampla nuair atá an teanga mar ábhar.   

T: Go raibh míle míle maith agaibh ar fad.  
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Aguisín 9: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i Scoil Ghaeilge Tuaithe 

 

Inscne 

A: Fireann 

B: Baineann 

C: Baineann 

D: Fireann 

 

Taighdeoir: Tosóimid leis an gcéad cheist ansin ar an leathanach, sé sin ceist 12 agus 

baineann sé sin le gráid agus cumas sa teanga. Bhí oraibh a rá an bhfuil sibh bunúsach, 

réasúnta maith, an-mhaith nó ar fheabhas sna scileanna difriúla. Mar sin an chéad cheist 

atá agam oraibh ná an dóigh libh go bhfuil sibh go maith ag foghlaim na Gaeilge nó an 

dóigh libh gur foghlaimeoirí maithe sibh ó thaobh na Gaeilge de.  

A: Is dóigh liom go bhfuil. 

B: Is dóigh liom go gcaithfimid a bheith mar gheall ar an Ghaeilge atá thart timpeall 

orainn agus an oideachas [sic] atáimid á fháil [sic].   

A: Agus táimid ag fáil oideachas trí Ghaeilge ar feadh like naoi mbliana tríd an 

mhéanscoil agus an bunscoil [sic].   

T: Ar fhreastail gach éinne agaibh ar bhunscoil lánGhaeilge?  

Gach éinne: No níor fhreastail.  

A: Bhí mise i bunscoil [sic] lánBéarla. 

B: Scoileanna Béarla. 

T: Agus conas mar a bhí sé nuair a tháinig sibh anseo ar dtús? An raibh sé dúshlánach? 

C: No ní raibh sé ródheacair, bhí Gaeilge cuíosach maith sa bunscoil [sic] so.  

D: Cheap mé go mbeadh sé ag an am, cheap mé go mbeadh sé níos deacra ná mar a 

raibh [sic] ach ní dóigh liom go raibh timpeall, thóg sé timpeall cúpla mí agus bhíomar 

beagnach ar an leibhéal céanna so.  

T: Océ go maith. So is dóigh le gach duine agaibh gur foghlaimeoirí maithe Gaeilge 

sibh mar sin.  

Gach éinne: Sea. 
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T: Agus deireann tusa liom (duine B) gur mar gheall ar an oideachas atá sé sin.  An 

ndéarfása an rud céanna? 

D: Yeah mar ní bheadh an Ghaeilge agam muna raibh mé ag freastal ar an scoil so just 

toisc go bhfuil sé timpeall orm an t-am ar fad just piocann tú suas é [sic] go nádúrtha is 

dóigh liom.  

T: An rud céanna? 

Gach éinne: Sea, is dóigh liom. 

T: Océ an rud céanna ag gach duine agaibh. Ceist 13 ansin, tagraíonn sé don bhunscoil 

agus don mheánscoil chomh maith. Cathain a raibh an caighdeán ab airde agat sa teanga 

dar leat? Cad atá roghnaithe agaibh ansan? 

D: An meánscoil domsa ar aon nós mar bhí mé i bunscoil [sic] lánBéarla. 

(Macalla ón gcuid eile leis an bhfreagra céanna) 

A: Sea mar sa bhunscoil bíonn caighdeán Gaeilge níos lú agus nuair a thagann tú don 

meánscoil [sic] ansin bíonn caighdeán Gaeilge níos airde so tá sé níos bunúsach sa 

bhunscoil. 

(Macalla ón gcuid eile leis an bhfreagra céanna) 

T: Ceist 15 ansin maidir leis an leibheál teanga, an ndéarfá gur toradh é an leibheál 

teanga sin (maith nó olc) ar an (a) oideachas a fuair tú/ (b) an múinteoir a bhí agat/ (c) 

an timpeallacht inar fhoghlaim tú í/ (d) an cur chuige staidéir a bhí agat féin/ (e) na 

tréithe pearsantachta atá agat féin? So tosóimid anseo leatsa. 

C: An oideachas [sic]. Ní bhím ag caint Gaeilge sa bhaile like just bím ag caint Gaeilge 

nuair a thagaim ar scoil so ceapaim go bhfuil sé an oideachas [sic], agus an múinteoir 

freisin like tá, bíonn na múinteoirí caighdeán ard [sic] so tá sé sin fáth [sic] like go 

bhfuilimid go maith ag an Gaeilge [sic]. 

D: Yeah aontaím leis sin freisin like tá, bhuel tá grá agam do teangacha [sic] ar aon nós 

so faighim éasca iad ach cinnte leis an oideachas agus leis na múinteoirí anseo bíonn 

siad i gcónaí ag caint as Gaeilge so.  

T: Cad iad na teangacha eile atá agat? 

D: Déanaim Gearmáinis ar scoil agus Spáinnis lasmuigh den scoil freisin.  

T: An dóigh leat go gcabhraíonn sé leat teangacha eile a fhoghlaim anois go bhfuil an 

dara teanga agat? 

D: Ah yeah cinnte cinnte is dóigh liom é mar nuair atá an dara teanga agat is dóigh liom 

go mbíonn sé níos éasca an tríú ceann a phiocadh suas.  

T: Ar cén bhealach? 
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D: N’fheadar just bíonn níos mó taithí agat ar kind of struchtúir difriúla agus ah is féidir 

leat nascanna difriúla a dhéanamh idir na teangacha difriúla agus do you know rudaí atá 

mar an gcéanna i teangacha [sic] difriúla a phiocadh suas.  

T: Go raibh maith agat. 

A: Sea an oideachas agus na múinteoirí san scoil seo, tá Gaeilge an-mhaith acu so 

foghlaimíonn tú like go héasca. 

T: An bhfuil sé sin tábhachtach duit go mbeadh Gaeilge an-mhaith ag na múinteoirí? 

A: Is buntáiste é like, is féidir leat caint leo agus cabhair a fháil má tá deacracht agat san 

teanga. 

T: Agus an dtéann tú chuig an múinteoir go minic má bhíonn deacracht agat?  

A: Ah ábhair eile like seachas an Ghaeilge like, tá mar sea téim má tá deacracht agam an 

Ghaeilge a fháil i gcomhair focal like. 

T: Océ go maith. Go raibh maith agat. 

E: Yeah an oideachas cinnte agus an timpeallacht freisin like, sa scoil seo caithfidh tú an 

Ghaeilge a phiocadh suas so tá sé just nádúrtha agus ag éisteacht le daoine. 

B: An timpeallacht freisin like, mar tá an Ghaeilge like thart timpeall orainn gach lá so 

piocann tú suas go héasca é. So sea. 

T: Océ, Go raibh maith agat. Ah so bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí an chéad cheist 

eile, deirtear go bhfuil bua ag daoine áirithe i leith foghlaim teanga. An ndéarfá go 

bhfuil bua seo agat féin? An dtuigeann sibh an focal bua? 

A: Ní dóigh liom go bhfuil an bua sin agam like tá sé just, bhí orm é, an teanga a 

fhoghlaim like so d’fhoghlaim mé é. Níor tharla sé go nádúrtha, bhí orm é a fhoghlaim 

agus sin é. 

D: Yeah déarfainn go bhfuil sé agam, tá an-suim agam in san teangacha [sic] agus ní 

duine matamaiticiúil mé like so is dóigh liom go bhfuil mé yeah déarfainn go bhfuil an 

bua sin agam. 

C: …níl an bua sin agam like. 

E: Yeah saghas má raibh mé ag éisteacht le cainteoir beidh mé ábalta saghas piocadh 

amach cad a raibh siad á rá agus feabhsaigh sé sin tar éis tamaill. 

T: Mar sin tá tuiscint mhaith agat?  

E: Saghas like yeah, braitheann sé ar an teanga. 
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B: Yeah is dóigh liom go bhfuil an bua agam like mar tá a fhios agam like tá suim agam 

freisin sna teangacha freisin, is maith liom iad a fhoghlaim like so is dóigh liom go 

bhfuil like saghas bua agam. 

T: Go raibh maith agat. Agus nuair a bhíonn sibh sa rang an dóigh libh go mbíonn sibh 

gníomhach nó éighníomhach? An mbíonn sibh páirteach i ngach aon rud nó an mbíonn 

sibh ag suí siar ag éisteacht le gach rud? 

A: Sea bímid páirteach like.  

D: Braitheann sé ar an múinteoir freisin agus an ábhar atá i gceist.  

T: Bhuel ó thaobh na Gaeilge de. 

D: Bhuel braitheann sé ar an múinteoir freisin like mar… 

A: I Gaeilge [sic] bímid ag suí siar agus ag éisteacht níos mó ná a bheith ag déanamh, a 

bheith gníomhach like, níos mó ná a bheith ag scríobh agus rudaí bímid ag éisteacht. 

T: Agus an gcabhraíonn sé sin? 

D: Yeah cabhraíonn. 

A: Sea. 

T: Cén fáth? 

A: Má bíonn tú ag éisteacht leis agus do you know muna bíonn tú ag éisteacht like níl 

fhios agat conas a fuaimíonn [sic] sé.  

D: Yeah mar níl, tá Gaeilge is fearr ag na múinteoirí so is fiú éisteacht leo mar phioc tú 

suas na rudaí beaga atá tábhachtach don Gaeilge [sic], tá sé tábhachtach go mbíonn tú 

ag labhairt é freisin mar caithfidh tú cleachtadh a fháil. 

T: So an dá rud éisteacht ar dtús agus ansin an cleachtadh? 

D: Sea. 

T: Océ go maith. Cad faoi cheartúcháin, nuair a fhaigheann sibh ceartúcháin nó aiseolas 

ón múinteoir conas mar a bhraitheann sibh faoi sin? 

A: Go maith mar is féidir leat a sheiceáil an rinne tú botún agus is féidir leat é a cheartú 

like. 

T: Sin an scríbhneoireacht atá i gceist agat in ea? 

A: Yeah má dhéanann tú botún sa scríbhneoireacht like ceartaíonn an múinteoir é agus 

tá sé rud maith [sic] mar muna cheartaíonn tú é bíonn tú ag déanamh an botún céanna 

arís is arís agus ní féidir leat obair air like. 
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T: An bhfuil an dearcadh céanna ag an gcuid eile agaibh? 

Gach éinne: Yeah, yeah is dóigh liom. (Macalla) 

D: Tá sé go maith like ach uaireanta cuireann sé isteach orm mar like roinnt daoine 

bíonn siad you know n’fheadar pernickety agus déanann siad ceartúchán ar gach uile 

rud, tá múinteoirí again anseo agus ní féidir leat fiú abairt iomlán a rá agus piocann siad 

agus déanann siad ceartúchán. 

T:  Seo sa chaint? 

D: Fhad is a bhíonn tú ag caint. Is rud maith é I suppose mar bíonn tú ag foghlaim i 

gcónaí ach fós féin you know caithfidh tú do botún féin a dhéanamh. Yeah má tá tú ag 

déanamh an botún céanna arís is arís then you know. 

C: Braitheann sé ar an múinteoir… 

D: Yeah agus saghas meon… 

T: Conas mar a bhraitheann sibh nauir atá sibh ag iarraidh abairt a rá agus tá duine ag 

cur isteach ort? 

D: Saghas frustrachas you know.  

(Macalla: Yeah frustrachas) 

D: Yeah like do you know, uaireanta braitheann sé nuair a bhíonn rud éigin le rá agat 

agus ní féidir é a rá cuireann sé isteach orm ach má tá tú say ag cleachtadh i gcomhair 

rud éigin like ag cleachtadh i gcomhair an scrúdú cainte nó rud éigin mar sin then is fiú 

na ceartúcháin a fháil. 

T: Cad a dhéanann sibh leis na ceartúcháin, nuair a fhaigheann sibh aiste ar ais agus tá 

botúin ann, cad a dhéanann sibh ionas nach ndéanfaidh sibh na botúin sin arís? 

C: Bhuel am, uaireanta deireann an múinteoir like scríobh amach an focal sin cúpla uair 

agus dul siar air go mbeidh sé agat ansin an chéad uair eile nuair a bheidh tú ag 

déanamh an aiste nó rud éigin. 

T: An gcabhraíonn sé sin? 

C:  Is dóigh liom, mar a deirtear like bíonn tú ag foghlaim trí do botún [sic] like.  

D: Is dóigh liom like athscríobh agus athrá é agus fanann sé i do aigne.  

T: An ndéanann an chuid eile agaibh aon rud eile? 

B: Yeah scríobhaim síos é freisin. 

E: De ghnáth bíonn an iomarca botún agamsa so tá sé deacair aon rud a dhéanamh leis 

so… 
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T: An gceartaíonn sibhse daoine eile agus iad ag caint? 

C: As Béarla níos mó ná as Gaeilge.  

D: Yeah no ceartaím yeah is dóigh liom go mbímse ag ceartú daoine, go háirithe daoine 

ins na like bliain a haon nó bliain a dó mar cuireann sé isteach orm nuair nach mbíonn 

siad ag caint as Gaeilge. 

C: Na daoine freisin, má tá cairde againne sa scoil nach bhfuil lánGhaeilge. 

B: Yeah cinnte bím i gcónaí ag ceartú iad má cuireann siad ceist you know.. 

C: Má tá siad ag labhairt as Gaeilge agus má deireann siad mícheart é… 

D: Yeah yeah mar bíonn caighdeán chomh difriúil… 

B: Yeah. 

D: Difríocht idir an caighdeán so caithfidh tú é a rá.  

T: Cad iad na rudaí a cheartaíonn sibh? 

D: Just rudaí bunúsacha like just like just focal nó gramadach I’d say an rud ar fad mar 

uaireanta like bíonn an foclóir ag gach duine ach just cuireann siad in abairt é le céim 

mícheart. 

A: An ord [sic] mícheart… 

D: An ord [sic] yeah mar bíonn sé difríocht [sic] leis an Béarla [sic] agus just caithfidh 

tú é a rá leo. 

T: Océ agus conas mar a ghlacann siad leis sin an dóigh libh? 

B: Is dóigh liom go mbraithean sé ar an duine. 

A: De ghnáth bíonn siad sásta. 

B: Má glacann duine sa bunscoil [sic] I mean sa scoil lánBéarla é níos fearr má tá siad 

ag lorg cabhair [sic] freisin like do you, glacann siad go maith leis you know. 

D: Yeah. 

T: Océ an-mhaith. Bhí tusa (duine D) ag caint níos luaithe mar gheall ar theangacha a 

chur i gcomparáid lena chéile agus tú ag foghlaim teangacha. An gcuireann sibh an 

Ghaeilge i gcomparáid leis an mBéarla, bhuel bhí sibh á rá faoi na daoine a cheartaíonn 

sibh nach mbíonn an t-ord cheart acu, an gcuireann sibhse mar sin struchtúr nó comhréir 

na Gaeilge i gcomparáid le comhréir nó struchtúr an Bhéarla nuair a bhíonn sibh ag 

foghlaim? 
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D: Yeah is dóigh mar tógadh le Béarla mé so do you know sin an chéad teanga a bhí 

agam so go nádúrtha nuair a bhíonn mé ag foghlaim teanga bíonn mé ag déanamh 

comparáidí le Béarla ach is dóigh liom an caighdeán Gaeilge atá agam anois do you 

know de bharr an scoil lánGhaeilge ní dhéanaim chomh minic sin é ach nuair a bhím ag 

foghlaim teangacha eile déanaim comparáidí leis an mBéarla.  

T: An dóigh libh gur féidir libh smaoineamh sa dara teanga? 

Gach éinne: Sea. 

E: Like bíonn tú like is féidir leat a bheith ag suí síos sa bhaile agus bíonn tú ag 

smaoineamh trí Ghaeilge like cad a dhéanfaidh mé anocht agus do you know, deireann 

sé [sic] like cén fáth go bhfuil mé ag smaoineamh as Gaeilge ach tarlaíonn sé de ghnáth. 

T: Cén fáth go dtarlaíonn sé? 

E: Mar tá tú ag éisteacht leis gach lá. 

D: Ach go háirithe nuair a bhíonn tú ag smaoineamh ar rudaí atá bainteach leis an scoil 

like ní féidir leat, uaireanta nuair atá mé ag like staidéar le cara ó scoil lánBéarla ní 

féidir leat [sic] smaoineamh ar focal as Béarla, de bharr rudaí a d’fhoghlaim mé ar scoil 

mar… 

E: Bíonn sé mar domsa le mata mar tugaim grinds ach gach duine eile ag déanamh é as 

Béarla agus tá sé just saghas deacair 

B: Yeah tagann an focal duit as Gaeilge go nadúrtha. 

T: An mbíonn tú ag comhaireamh as Gaeilge? 

E: Yeah ní féidir liom ach é a dhéanamh as Gaeilge. Bíonn say like na theories go léir 

bíonn ainmneacha as Gaeilge like bíonn daoine á rá like cad é sin agus bíonn an ainm ar 

eolas agat as Gaeilge.  

B: Freisin like níl a fhios againn cad é… 

D: Yeah níl aon focal agat. Go háirithe toisc go raibh mé i bunscoil [sic] lánBéarla thug 

mé faoi deara é nuair a thosaigh mé ag smaoineamh as Gaeilge nuair a tháinig mé ar 

scoil, fiú an lá like stop mé lá amháin agus thug mé faoi deara go raibh mé ag 

smaoineamh as Béarla I mean as Gaeilge agus just tagann sé duit [sic] go nádúrtha nuair 

a bhíonn sé sa timpeallacht. 

C: Beidh sé sin like ah míbhuntáiste freisin mar nuair a théann tú go dtí coláiste tríú 

leibhéal beidh siad ag cur ceist ort like say mar shampla mata agus ní bheidh a fhios 

agat cad atá siad á rá mar tá sé ar eolas agat as Gaeilge agus níl sé ar eolas agat as 

Béarla.  

T: An mbíonn tú buartha faoi sin? 

C: Yeah bíonn.  
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B: Yeah bíonn míbhuntáistí i gceist. 

T: Go raibh maith agat, bogfaimid ar aghaidh anois go dtí ceist 29 agus baineann sé sin 

le teicnící nó straitéisí foghlama, agus tú ag foghlaim an mbaineann tú úsáid riamh as 

cleasanna nó teicnící chun foghlaim éifeachtach a dhéanamh, mar shampla focal nua a 

chur in abairt, buile faoi thuairim a thabhairt faoi bhrí fhocail nach dtuigeann tú nó aird 

a thabhairt ar na botúin atá á ndéanamh agat? An ndéanann sibh aon rud mar sin, aon 

chleasanna foghlama? 

B: Scríobhaim síos an focal nua nó an frásaí nó rud éigin agus cuirim é in abairt nó rud 

éigin mar sin. 

T: Cé mhéad uaire a scríobhann tú síos é? 

B: B’fhéidir trí n-uaire [sic] nó rud éigin chun é a choiméad i mo aigne. 

T: Agus ansin é a chur in abairt? 

B: Yeah. 

T: Aon rud eile? 

B: Just buile faoi thuairim a thabhairt faoin bhrí focail nach thuigeann mé. 

T: Gan féachaint san fhoclóir? 

B: Yeah, uaireanta just buile faoi thuairim agus tá sé, cuireann sé sin do, tú ag 

smaoineamh níos fearr freisin. Yeah. 

A: Ní dhéanaim aon rud. 

E: Dúirt mé ag rá an focal agus ag scríobh an focal síos agus ansin buile faoi thuairim a 

thabhairt ar an fhocal. 

T: An deireann tú an focal os ard? 

E: Sea, bhuel chabhraigh sé. 

D: Yeah cinnte bíonn mé ag athrá rudaí just like cúig nó sé n-uaire [sic] agus bím in ann 

smaoineamh orthu níos tapúla ansin. Agus freisin ag litriú é is dócha go gcabhraíonn sé 

liom é a dhéanamh, fiú i mo cheann féin agus fós chun an litriú a bheith agam is féidir 

leat smaoineamh air níos tapúla ansin. 

T: Océ so sin an cleachtas atá agat? 

D: Sea. 

C: Nuair a bhíomar ag déanamh an teastas sóisearach bhí múinteoir againn agus dúirt sí 

linn i gcónaí like bhíomar ag rá an focal like cúig nó sé uair [sic] agus an focal Béarla 

tar éis. Chabhraigh sé sin. 
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T: Agus an ndéanann tú é sin fós anois? 

C: Sea like má tá focal deacair déanann mé é sin.  

T: Agus an éisteann sibh leis an bhfocal ar dtús agus sin é a rá nó an léann sibh é? 

C:  Like má beidh sé ansin agus beidh focal Gaeilge ansin, focal Béarla ansin agus beidh 

tú ag rá focal Gaeilge agus focal Béarla cúig nó sé uaire [sic] agus ansin beidh sé sa 

cheann agat. 

T: Océ go maith an ndéanann an chuid eile agaibh é sin chomh maith? 

Gach éinne: Sea. 

T: Bogfaimid ag aghaidh anois go dtí ceist 30 agus baineann sé sin le meon, leis an 

meon atá agat nó an dearcadh, an dtuigeann sibh an focal dearcadh? 

Gach éinne: Yeah. 

T: An dóigh libh go bhfuil meon dearfach agaibh nó meon diúltach agaibh i leith na 

Gaeilge?  

E: Dearfach. 

D: Yeah dearfach bhuel agam féin tá dearcadh dearfach agam ach is dóigh liom go 

bhfuil meon diúltach ag fórmhór dos [sic] na daoine. 

T: Ach tá meon dearfach agat fhéinigh? 

D: Sea, tá. 

C: Dearfach. 

T: Cén fáth? 

C: Tá sé agat like agus tá sé go maith chun rud éigin difriúil agus breise a bheith agat 

like, tá sé like braitheann tú go maith chun [sic] is féidir leat a rá go foghlaim [sic] tú 

Gaeilge agus rud éigin difriúil like. Braitheann tú níos fearr astu féin. 

T: An mbraitheann? 

C: Sea. 

D: Yeah mar ní bhíonn sé ag fórmhór dos na daoine agus… 

B: Sea. 

D: is é ár teanga féinigh so ba cheart go mbeidh sé againn. 



422 
 

B: Yeah baineann sé leis an cultúr [sic] agus nuair a téann tú thar lear nó rud éigin is 

féidir leat Gaeilge a labhairt like. 

E: Agus deireann daoine like oh ah tá tusa as Éire [sic] mar tá tú ag caint as Gaeilge. 

D: Yeah is saghas ceangailt é le daoine Éireannaigh [sic] eile agus is dóigh go mbíonn 

tú níos bródúil as do teanga féin nuair a bhíonn tú thar lear ná nuair a bhíonn tú anseo. 

T: Cén fáth? 

D: N’fheadar like tá teangacha eile ag na tíortha eile agus do you know agus níl bhuel 

like tá ár teanga againn ach níl sé i gach [sic] tír so nuair atá sé agat braitheann tú 

bródúil as toisc go bhfuil tú ábalta do teanga [sic] féin a labhairt.  

B: Agus a labhairt go maith.  

D: Yeah bíonn mé ag caint Gaeilge níos mó nuair a téimid [sic] thar lear ar turas [sic] 

scoile ná lá istigh in san scoil just mar do you know bíonn fonn ort í a fhoghlaim agus 

taispeáint do dhaoine eile go bhfuil sé agat.  

T: Cad iad na rudaí a deireann daoine libh nuair a deireann sibh go bhfuil sibh ag 

freastal ar scoil lánGhaeilge nó go bhfuil Gaeilge agaibh? 

E: An bhfuil sé deacair? 

D: Yeah ní chreideann siad 

E: Gach rud a dhéanamh trí Ghaeilge… 

D: yeah go bhfuil sé do rogha féin [sic] dul go dtí scoil Gaeilge. 

E: Bíonn siad like an ndéanann tú gach ábhar trí Gaeilge. Bíonn siad dochreidthe [sic]. 

D: Yeah ní chreidfidh siad gur phiocfaidh [sic] tú gach do you know… 

T: Cad iad na mothúcháin a bhraitheann sibhse ansin?  

B: Bródúil is dócha mar taispéanann sé do dhaoine gur féidir leat é a dhéanamh agus níl 

sé dodhéanta.  

D: Sea agus bíonn níos mó Gaeilge agat ansin mar bíonn tú ag foghlaim focail Gaeilge 

ó ábhar eile. 

A: Braitheann tú níos cliste freisin mar ceapann daoine go bhfuil sé an-deacair. 

(Comhaontú) 

T: Cén fáth ar roghnaigh sibh an scoil seo, scoil lán-Ghaeilge? 
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B: An atmaisféar [sic], an atmaisféar idir na múinteoirí agus na daltaí agus freisin an 

Ghaeilge ach ní dóigh liom gur smaoinigh mé ar an Ghaeilge chomh mór sin ag an am 

ach anois táim an-buíochasach [sic] go bhfuil an oideachas [sic] á fháil agam tré mheán 

na Gaeilge ach ag an am is dócha just gur atmaisféar an scoil [sic] agus just an 

atmaisféar [sic] cairdiúil a bhí ann. 

D: Agus like bhí mise i mbunscoil Gaeilge agus like níor mhaith liom an Ghaeilge a 

chailliúint nó rud éigin. 

T: An bhfuil dearcadh dearfach sa bhaile agaibh i leith foghlaim na Gaeilge nó i leith 

foghlaim teangacha?  

D: Sea is dóigh liom like ní labhraim Gaeilge sa bhaile ach tá mo thuismitheoirí sásta go 

bhfuilim i scoil lán-Ghaeilge . 

C: Is dóigh liom go mbíonn like tuismitheoirí, bíonn siad ag iarraidh like mé a chur [sic] 

sa Ghaeilge mar ní bhfuair siad an seans chun foghlaim Gaeilge [sic] like. 

B: Yeah mise freisin like mar níl an Ghaeilge ag mo thuismitheoirí but is dóigh liom go 

bhfuil brón orthu nach bhfuil sé acu agus is dócha go bhfuil siad ag déanamh iarracht 

[sic] an seans sin a thabhairt dom, ní d’fhoghlaim [sic] siad i slí [sic] maith é [sic], ní 

dóigh liom go raibh an córas chomh maith is atá sé anois.  

T: Cén fáth go bhfuil sé foghlamtha agaibse ar shlí maith? 

D: Sin cad a d’fhás muid suas leis [sic] like, na tuismitheoirí like ní raibh an bhéim sin 

ar an Gaeilge [sic] like agus ah ag an am sin d’fhág a lán daoine an scoil ag aois an-óg 

gan an Ardteist.  

B: Is dóigh liom mar an t-aon slí atá sé againn ná toisc go bhfuil mé i scoil lán-Ghaeilge 

ní dóigh liom, táim cinnte nach mbeadh an caighdéan sin agam dá mbeadh mé ag 

freastal ar scoil lán-Bhéarla, ní thuigim fós conas gur féidir like, tá cairde agam ag 

déanamh an Ardteist like agus sure ní féidir leo comhrá a bheith acu agus ní thuigim 

conas, conas go dtarlaíonn sé sin, tá sé dochreidthe, a bheith ag foghlaim é like agus fós 

nach féidir leo. Tá roinnt daoine atá aithne agam orthu agus tá caighdéan níos fearr acu 

sna teangacha eile mar shampla an Fraincis. 

T: Cén saghas comhairle a chuirfeá ar dhaoine mar sin? 

D: Dul go dtí an Ghaeltacht. 

B: Yeah cinnte. Caithfidh sé a bheith timpeall ort an t-am ar fad chun é a phiocadh suas 

agus caithfidh tú a bheith go hiomlán immersed ann.  

A: Nuair a thagaimid ar ais like tar éis an Samhraidh bíonn sé beagnach imithe as do 

cheann like mar ní raibh tú timpeall air [sic] don samhradh ar fad like. 

B: Yeah just cleachtadh cleachtadh cleachtadh an t-am ar fad like mar imíonn sé chomh 

tapaidh sin like.  
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T: Ceist amháin eile agam oraibh mar sin, cad é an rud is mó a thugann spreagadh 

daoibh? 

B: Is dóigh liom nauir a théim thar lear agus feicim na daoine eile sna tíortha eile ag 

labhairt a theanga [sic] féin agus bíonn fonn orm go mbeadh sé agam, toisc go bhfuil sé 

páirt den chultúir like níl sé ag aon tír eile just like. Is dóigh liom go bhfuil an Béarla an-

tábhachtach mar tá sé ag na mílte daoine ach an Ghaeilge tá sé difriúil mar níl sé ag aon 

cinneadh eile, sin ár teanga [sic] féin like do you know.  

A: Tugann na múinteoirí spreagadh freisin. Like ní bhíonn siad ag tabhairt amach, bhuel 

bíonn siad ag tabhairt amach mar gheall ar daoine ag labhairt Béarla ach ní bhíonn siad 

ag tabhairt amach really just bíonn siad ag iarraidh daoine a spreagadh.  

D: Chun é a choiméad beo you know. 

B: Yeah. Just féachann tú na daoine nach bhfuil sé acu you know agus nuair a bhíonn 

siad fásta suas ní bheidh focal ar bith acu. Coiméadfaimid beo é. 

T: An mbraitheann sibh freagracht é sin a dhéanamh? 

B: Bhuel yeah beagáinín mar caithfidh duine éigin é sin a dhéanamh, ní féidir leat a rá 

like déanfaidh duine eile é mar níl just mé féin [sic] ach generation, caithfimid é a 

choiméad suas. 

T: Cad fúibhse a bhuachaillí? 

D: An rud céanna, é a choiméad beo agus níl a lán daoine eile sásta é sin a dhéanamh. 

Ach chomh maith leis sin táimid ag fáil níos mó pointí agus tá tú ag smaoineamh ar do 

saol agus just tá sé sprioc chun a bheith agat, tá tú ag déanamh an scrúdú as Gaeilge 

agus sin é. 

A: Do phostanna freisin bíonn Gaeilge buntáiste mór [sic] like cabhróidh sé leat.  

T: Go raibh míle maith agaibh.  
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Aguisín 10: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i Scoil Ghaeltachta 

 

Inscne 

A-G: Baineann 

 

Taighdeoir: Océ so a chailíní tosóimid leis an gcéad cheist ansin ar an gceistneoir, sé sin 

an ndéarfá go bhfuil tú go maith ag foghlaim teangacha?  

A: Ní dóigh liom go bhfuil mé go maith ag foghlaim teangacha. 

T: Ní dóigh leat? 

A: Bhuel ag foghlaim fraincis, tá an Ghaeilge níos éasca.  

T: Cén fáth? 

A: Tá sé níos éasca mar táimid anso (ainm na scoile) agus bíonn gach duine ag labhairt 

so tá sé níos éasca chun é a phiocadh suas.  

T: An aontaíonn an chuid eile agaibh? 

Gach duine: Aontaíonn. 

T: An bhfuil éinne anseo a déarfadh go bhfuil siad chomh mhaith céanna ag foghlaim 

teangacha eile is atá siad ag foghlaim na Gaeilge? 

B: Mise, like ceapaim nach bhfuil sé chomh deacair a bheith ag foghlaim teangacha má 

bhíonn ceann eile agat.  

T: Cén fáth? 

B: N’fheadar mar is féidir leat comparáid a dhéanamh idir na teangacha. 

T: Cad iad na teangacha eile atá agat? 

B: Fraincis agus Béarla agus Gaeilge. 

T: Agus an Fhraincis á foghlaim agat, an mbaineann tú úsáid as an eolas atá agat faoin 

nGaeilge chun an Fhraincis a fhoghlaim.  

B: N’fheadar níl a fhios agam.  

T: An mbíonn an cur chuige céanna agat don dá theanga? 

B: Gabh mo leithscéal? (gáire)  
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T: Abair, an ndéanann tú staidéar ar an bhFraincís sa tslí chéanna is a dhéanann tú 

staidéar ar an nGaeilge?  

B: Sea mar bíonn na briathra agus rudaí eile de ghlan mheabhair.  

T: Océ so sin atá i gceist agat nuair a deireann tú go bhfuil sé níos éasca an tríú teanga a 

fhoghlaim?  

B: Sea. 

T: Agus nuair a deireann tú go ndéanann tú comparáid idir na teangacha, cad atá i gceist 

agat? 

B: Yeah like na slite conas a deirtear rudaí like, yeah (gáire) 

T: An féidir leat smaoineamh ar aon samplaí? 

B: No (gáire) 

T: Ní féidir ag an nóiméad, océ, tá sé sin ceart go leor.  

Tá ceist ansin ar an gceistneoir, ceist a 13, cathain a raibh an leibhéal ab airde agat sa 

Ghaeilge anois atá i gceist ansin.  

A: Sa mhéanscoil mar táimid i scoil X anois.  

T: Agus sin é an fáth is dóigh leat? 

A: Tá mé níos fearr anois.  

T: Cathain ar thosaigh tú? 

A: Thosaigh mé sa tríú bliain.  

T: Go maith, an aontaíonn an chuid eile agaibh? 

Gach duine: Aontaíonn. 

T: Aontaíonn, océ.  

Más féidir linn ansin bogadh ar aghaidh go dtí ceist 14, sé sin plé a dhéanamh ar an 

bhforbairt atá déanta agat, so tá sibh ar fad i ndiaidh a rá go bhfuil an leibhéal ab airde 

agaibh anois. Cén fáth? 

C: Mar táimid ag caint Gaoluinn an t-am ar fad anso.  

D: Mar go mbíonn Gaeilge á labhairt againn an t-am ar fad.  

A:  An t-asmaisféar.  

T: An t-atmaisféar, cad atá i gceist agat ansan? 
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A: Bíonn gach duine ag labhairt as Gaeilge agus piocann tú suas focail. 

T: Conas a phiocann tú suas rudaí? 

A: Like má deireann duine focal ná cloisfidh tú riamh just deireann tú cad is brí leis an 

focal [sic] sin agus cabhraíonn sé like. 

T: Agus cad a dhéanann tú leis an eolas sin ansan? 

A: N’fheadar just bíonn sé i d’aigne  

T: Bíonn sé agat i ndiaidh duit ceist a cur ar dhuine cad is brí leis? An gcuimhníonn tú 

air?  

A: Sea agus ansin úsáideann tú é. 

T: Úsáideann tú é, océ go maith.  

Éinne eile? 

Océ, bogfaimid ar aghaidh mar sin.  

An ndéarfadh éinne agaibh go bhfuil bua agaibh i gcás teangacha a fhoghlaim? An 

dtuigeann sibh an focal bua? A gift or to be gifted. An bhfuil bua agaibh i gcás 

teangacha eile a fhoghlaim nó díreach an Ghaeilge? 

Gach duine: Sea.  

(Nóta goirt: Bhí meon diúltach i measc an ghrúpa mar gheall ar an bhfocal bua, is léir 

gur leis an nGaeilge amháin a bhain a gcuid muiníne) 

Agus fé mar a bhí á rá ag B ansin, an gcabhraíonn sé leat teangacha eile a fhoghlaim, an 

mbíonn sé níos éasca ort teangacha eile a fhoghlaim mar go bhfuil an Ghaeilge agat? 

C: Ní cheapfainn.  

T: Agus nuair a bhíonn an Ghaeilge á foghlaim agaibh, ar bhfearr libh a bheith ag braith 

ar an múinteoir nó ar bhfearr libh a bheith neamhspléach agus rudaí a dhéanamh sibh 

féin?  

C: An dá cheann, má tá sé faoin gcuraclaim b’fhearr leat an múinteoir a bheith ann chun 

é a dhéanamh duit ach má tá sé do rud difiúil, é a dhéanamh duit féin. 

T: Lastmuigh den rang in ea? B’fhearr leat rudaí a dhéanamh tú féin. 

C: Sea. 

T: Éinne eile? 

A: An múinteoir.  
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Gach duine: An múinteoir. 

T: Agus cad faoi lastmuigh den seomra ranga? 

D: Daoine a mbíonn Gaeilge dúchasach [sic] acu. 

T: Bíonn tú ag braith ar chainteoirí dúchais?  

D: Sea. 

T: Océ. An mbíonn an chuid eile agaibh chomh maith. 

Gach duine: Sea. 

T: Faoi mar a bhí á rá ag A ansin, ceisteanna a chur, an ndéanann an chuid eile agaibh é 

sin chomh maith? 

Gach duine: Sea. 

T: Cabhraíonn sé sin, ceisteanna a chur. 

Gach duine: Sea. 

T: Agus cad a dhéanann sibh leis an eolas a fhaigheann sibh ansin? 

C: É a scríobh síos.  

B: É a athrá. 

T: Díreach i ndiaidh an chainteoir dúchais in ea? 

B: Uaireanta, braitheann sé. 

T: Abair dá gcuirfeá ceist ar chainteoir dúchais anois, cad is brí leis an bhfocal seo nó 

conas a déarfá siúd, an ndéanfása athrá air díreach ina dhiaidh nó…. 

B:  Sea. 

T: Agus an gcabhraíonn sé sin. 

B: Yeah cabhraíonn sé sin. Mar ansin beidh a fhios agat cén slí [sic] é a rá agus beidh a 

fhios agat conas a deireann tú an focal. 

T: An aontaíonn sibh? 

Gach duine: Sea. 

T: Alright, agus nuair a bhíonn sibh sa rang an mbíonn sibh gníomhach, sé sin a bheith 

páirteach i ngach aon rud nó ar bhfearr libh a bheith éighníomhach, sé sin suí siar gan 

aon pháirt a ghlacadh? Cén tslí is fearr le rud éigin a fhoghlaim? 

A:  Braitheann sé ar an lá. An bhfuil sé suimiúil nó nach bhfuil? 
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T: Ach ó thaobh na foghlama de anois, an bhfoghlaimíonn tú níos éifeachtaí agus tú 

gníomhach nó a bheith ag luí siar agus ag éisteacht agus ag sú isteach rudaí? 

Gach duine: Gníomhach.  

A: Ag cur ceisteanna.  

T: Agus cad a dhéanann tú leis an eolas a fhaigheann tú? 

A:  Scríobh síos. 

T: Agus cad a dhéanann tú ansan? 

A: Abair é. 

D: Nuair atá tú ag scríobh aiste, tá liosta. 

T: Coiméadann tú taifead in ea? 

D: Sea. 

T: An gcoiméadann tú taifead de fhocail amháin nó de rudaí eile chomh maith? 

D: Frásaí chomh maith. 

T: An gcoiméadann éinne agaibh liostaí de rialacha gramadaí nó de bhriathra? 

Gach duine: No. 

T: Focail agus frásaí, sin an méid. 

Cad é bhur mbarúil faoi cheartúcháin, conas mar a bhraitheann sibh faoi cheartúcháin 

agus daoine ag ceartú sibh nó sibhse ag ceartú daoine eile.  

D: Cabhraíonn má cheartaíonn duine éigin tú mar muna gceartaíonn duine éigin tú ní 

bheidh a fhios agat go bhfuil tú mícheart.  

T: Agus arís cad a dhéanann tú leis an aiseolas sin nuair a cheartaíonn duine tú? 

D: É a fhoghlaim tré é a athrá.  

T: Conas mar a dhéanann tú é a fhoghlaim. 

D: Ah é a scríobh síos agus….. 

T: Athrá mar a dúirt tú. 

D: Yeah.  

T: An gcuirfeadh sé isteach oraibh dá gceartódh duine sibh? 

Gach duine: No. 
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T: Conas mar a bhraitheann sibh nuair a cheartaíonn duine sibh? 

C: Buíoch like mar tá siad ag cabhrú leat agus bíonn siad ag caint as Gaoluinn an t-am 

ar fad. 

T: An gcuireann sé isteach ar éinne? 

Cé a cheartaíonn sibh de ghnáth? Cé hiad na daoine a cheartaíonn sibh? 

Gach duine: Cinnirí, múinteoirí, feitheoirí. 

T: An gceartaíonn sibh a chéile? 

Gach duine: Uaireanta. 

T: Agus conas mar a bhraitheann sibh ansin? 

C: Ní chuireann sé isteach orainn.  

T: Ní chuireann sé so bíonn sibh buíoch mar a dúirt tú ansin? 

Gach duine: Sea. 

T: An gceartaíonn sibh daoine eile, abair cairde nach bhfreastalaíonn ar an scoil seo? Dá 

ndéanfaidís botún an gceartódh sibh iad? 

Gach duine: Sea. 

C: Ah braitheann sé ar an duine mar tá daoine áirithe agus bheadh siad an-náiríre mar 

gheall air. 

T: So bheadh leisce ort iad a cheartú mar sin? 

C: Yeah. 

A: Má chuireann siad ceist ort like cairde ón baile [sic] má chuireann siad ceist ort 

cabhair a thabhairt dóibh like chun a rá an bhfuil tú á rá an focal sin i gceart nó rud éigin 

mar sin, má chuir siad ceist ort cabhair a thabhairt dóibh.  

T: Conas mar a bhraitheann tusa ansin? 

A: Ah ceart go leor…. 

T: Bíonn tú ag cabhrú leo mar sin? 

A: Sea. 

T: An bhfeiceann sibh feidhm le ceartúcháin? Cén fheidhm a bhaineann le ceartúcháin? 

C: Cuireann sé feabhas ar an teanga like cuireann sé snas ar an teanga.  

T: An ndéanfá go bhfuil dearcadh dearfach agat mar gheall ar cheartúcháin? 
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C: Yeah tá cinnte.  

T: Cinnte, so duine B bhí tusa ag caint mar gheall ar teangacha a chur i gcomparáid lena 

chéile ansin, an ndéanann sibh an Ghaeilge agus an Béarla a chur i gcomparáid lena 

chéile? 

Gach duine: No. 

T: Agus an féidir foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga? An mbíonn sibh ag 

smaoineamh as Gaeilge nó an mbíonn sibh ag smaoineamh as Béarla? 

Gach duine: As Gaeilge. 

T: Cén fáth? 

C: Mar go mbimíd i gcónaí á labhairt.  

T: Agus nuair a théann sibh abhaile, cad a tharlaíonn? 

C: Athraíonn sé. 

T: Cén fáth an dóigh leat? 

C: Mar ní féidir le mo mhuintir sa bhaile Gaoluinn a labhairt.  

T: An dtosaíonn tú ag smaoineamh as Béarla arís? 

C: Deirim na focail as Béarla agus aithrím iad go Gaeilge i mo cheann.  

T: Mar sin, braitheann sé ar an timpeallacht ina bhfuil tú in ea? 

C: Sea.  

T: Right, tá ceist ann mar gheall ar mhothúcháin, ceist 28. Agus tá liosta ansin de 

mhothúcháin difriúla. Ar bhraith tú aon cheann de na mothúcháin seo riamh agus tú i 

mbun teanga a fhoghlaim? Tá liosta ansin lagmhisneach, frustrachas, mífhoighneach, 

trína chéile mar gheall ar an tasc teanga, náirithe, áiféiseach ag labhairt sa spriocteanga, 

coiscithe sé sin srian nó cosc ort. Ar roghnaigh éinne agaibh aon cheann de na 

mothúcháin sin? 

B: Frustrachas. Mífhoighneach. 

T: An féidir leat samplaí a thabhairt?  

B: Uaireanta más fonn orm rud éigin a rá as Fraincis, tá a fhios agam é as Gaeilge ach ní 

as Fraincis fós agus bíonn orm é a féachaint suas san fhoclóir, bíonn sé an-like, bím an 

mífhoighneach leis (gáire) 

T: Agus conas mar a théann tú i ngleic leis na mothúcháin sin?  

B: Cuirim iad ar leataobh.  
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T: Éinne eile? Ar bhraith éinne agaibh… 

D: Náirire, like nuair a bhí mé ag tosnú sa scoil seo ní raibh mé in ann Gaeilge a labhairt 

agus bhí sé ag daoine eile sa rang, bhí náire ort [sic] like mar ní raibh tú [sic] in ann aon 

rud a rá, bhí daoine ag féachaint ort like. 

T: Agus ar thug sé spreagadh duit feabhas a chur ar do chuid Gaeilge nó ar chuir sé 

isteach ort? 

D: No thug sé spreagadh dom.  

T: Ar chabhraigh sé leat? 

D: Yeah chabhraigh sé liom. 

T: Agus an mbraithean tú náirithe anois? 

D: No. 

T: Éinne eile? 

E: Áiféiseach ag labhairt sa sprioctheanga. Uaireanta nuair a bhím ag iarraidh rudaí as 

Spáinnis a rá tá sé saghas deacair.  

T: An mbraitheann tú mar an gcéanna mar gheall ar an nGaeilge?  

E: No. Bhuel like uaireanta.  

T: Éinne eile? 

C: Yeah just dúras áiféiseach ag labhairt sa sprioctheanga chomh maith mar nuair nach 

deireann tú an focal i gceart bím sort náire ort.  

T: Agus cad a dhéanann tú ansin? 

C: Bhuel ah ceartaíonn duine mé muna mbíonn a fhios agam an focal i gceart [sic].  

T: Go maith.  

A: Bhuel dúirt mé trína chéile mar gheall ar an tasc teanga mar uaireanta bíonn sé 

deacair a thuiscint… 

T: Agus cad a dhéanann tú chun dul i ngleic leis? 

A: Cuir ceist ar an múinteoir chun cabhrú.  

T: Bogfaimid ar aghaidh anois agus déanfaimid plé ar straitéisí. An chéad cheist eile, 

agus tú ag foghlaim an mbaineann tú úsáid riamh as cleasanna nó teicnící chun 

foghlaim éifeachtach a dhéanamh? Mar shampla, focal nua a chur in abairt, buile faoi 

thuairim a thabhairt faoi fhocail nach dtuigeann tú, aird a thabhairt ar na botúin atá á 
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ndéanamh agat. Océ so an bhfuil samplaí ag aon duine agaibh sna bearnaí ansin, teicníc 

a haon, a dó agus a trí? 

C: Buile faoi thuairim. Cabhraíonn sé leat like rudaí nua a phiocadh suas. Just 

leisciúlacht breathnú san fhoclóir.  

E: Uaireanta nuair a féachann tú rud éigin suas tá sé níos éasca smaoineamh ar agus é a 

rá. 

T: Nuair a fhéachann sibh suas focail an bhfanann sé leat nó an ghá duit rud éigin eile a 

dhéanamh ionas go bhfanfaidh sé leat? 

E: Fanann sé liom. 

T: Mar go raibh tú gníomhach. Océ aon teicníc eile agaibh? 

B: Rudaí a fhoghlaim de ghlanmheabhair mar just tá sé i do cheann. Tá sé níos éasca. 

E: Éisteacht leis an teanga á labhairt.  Éistím le dlúthdhiosca. 

T: An éisteann agus cén saghas dlúthdhioscaí ina éisteann tú leo? 

E: Cinn ón Teastas Sóisearach. 

T: Cad a dhéanann tú leis an méid a chloiseann tú? 

E: Athrá b’fhéidir ar an slí [sic] ina labhrann siad.  

T: Océ, go maith. 

D: Nuair atá focal in abairt ní thuigeann tú, má léann tú an abairt arís b’fhéidir go 

mbeidh níos mó tuairim agat cad is brí leis.  

T: Ag braith ar an gcomhthéacs? 

D: Yeah.  

T: Aon rud eile agaibh? 

Gach duine: No. 

T: So bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 30 agus baineann sé seo leis an meon atá 

agat mar gheall ar theangacha a fhoghlaim. Dá mbeadh an t-am agat teanga eile a 

fhoghlaim, cén ráiteas is fearr chun cur síos ar an meon a bheadh agat. B’fhuath liom é, 

bheinn scanraithe roimpi, bheinn ar nós cuma liom faoi, bheinn ag súil go mór leis nó 

bheinn sceitimíneach faoi. Cad is dóigh libh? 

F: Dúras bheinn ar nós cuma liom faoi. 

T: Cén fáth? 
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F: Mar níl fonn orm teanga eile a fhoghlaim, má bheidh [sic] beidh mé ceart go leor leis. 

T: So ní chuirfeadh sé isteach nó amach ort. 

A: Ah dúirt mé an rud céanna mar taitníonn teangacha liom.   

C: Dúirt mé go mbeinn scanraithe roimpi mar is dócha an ualach oibre leis like le 

gramadach agus rudaí.  

T: Océ so níor mhaith leat tabhairt faoi ar chor ar bith. Agus an é go mbraitheann tú dá 

bharr an Ghaeilge a bheith agat… 

C: Like tá Gaoluinn agam agus táim sásta go bhfuil beagáin Fraincis [sic] agam freisin 

ach tá sé sin go breá. 

T: Is leor san duit. 

D: Ah dúirt mé b’fhuath liom é am toisc nach bhfuil suim agam in aon teanga eile… 

E: ….úsáid i tír éigin eile, ag taisteal… 

B: Dúirt mé go mbeinn ag súil go mór leis mar táim go maith ag foghlaim teangacha 

agus like an rud céanna le duine E má tá tú i tír éigin is féidir leat a bheith ag caint le 

daoine eile sa teanga sin.  

T: Go raibh maith agat. 

G: Dúirt mé go mbeinn scanraithe roimpi mar níl mé go maith ag tosnú amach nó ag an 

tosach ach tar éis cúpla seachtain beidh mé ceart go leor.  

T: An dóigh libh go bhfuil sé tábhachtach dhá theanga a bheith agat? 

Gach duine: Sea. 

T: Cén fáth? 

G: Bhuel like tá an Ghaeilge agat le haghaidh an cultúr agus is rud maith é go mbíonn sé 

ag Éireannach [sic].  

F: Níl a lán daoine ann gur féidir a rá gur féidir leo Gaeilge a labhairt.  

T: Conas mar a bhraiteann tú nuair a deireann tú ‘is féidir liom Gaeilge a labhairt’? 

F: Sásta. 

T: Aon mhothúcháin eile? 

E: Bródúil.  

T: Cén fáth? 

E: Teanga dúchasach. 
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T: Agus cén fáth go bhfuil sé tábhachtach lasmuigh de sin Gaeilge a bheith agat? 

Seachas an nasc leis an gcultúr. Cad a spreagann sibh chun an Ghaeilge a fhoghlaim? 

D: An teanga a choiméad beo. 

T: Océ, go maith. 

B: Postanna, le haghaidh postanna áirithe tá sé tábhachtach a bheith in ann Gaeilge a 

labhairt.  

T: Aon rud eile?  

Cén fáth go bhfuil sibh ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge? 

F: Suim sa teanga. 

G: Tá mo tuismitheoirí ag iarraidh go labhróidh mé Gaeilge. 

T: An bhfuil? Océ, agus an bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? 

G: Ceann [sic] amháin acu. 

T: So tá sé tábhachtach? 

G: Sea. 

T: Océ so sin an spreagadh a fuair tusa. 

G: Sea. 

T: Éinne eile, an bhfuil Gaeilge ag bhur dtuismitheoirí?  

D: Tá, táim as Y [sic] díreach amach an bóthar so.  

T: Aon chúis eile go bhfuil sibh anseo. 

A: Feabhas a chur ar ár Gaeilge [sic]. 

T: Gaeilge an rud is mó a thug anseo sibh in ea? Sibh ar fad?  

Gach duine: (Gáire) 

T: Ceist deacair is dócha? 

An ndéarfadh gach duine agaibh go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a bheith ag 

Éireannaigh mar sin? 

Gach duine: Tá. 

T: Mar gheall ar an gcultúr, agus mar gheall ar phostanna a fháil agus cad eile a dúirt 

sibh? 
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D: É a choiméad beo. 

T: Agus suim ag tuismitheoirí chomh maith. 

Océ, so fan go bhfeicfimid anois, is dóigh liom go bhfuil gach rud pléite againn.  
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Aguisín 11: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i Scoil Bhéarla Chathrach 

 

Inscne 

A-D Baineann 

 

Taighdeoir: Ócé a chailíní déanfaimid plé agus forbairt ar an méid atá ar an gceistneoir 

ansin agaibh, níl i gceist ar an gcéad leathanach ach an cúlra atá agaibh so d’fhéadfaimis 

leanúint ar aghaidh go dtí b’fhéidir……an dóigh libh go bhfuil sibh go maith ag an 

nGaeilge, an dóigh libh go bhfuil Gaeilge mhaith agaibh. 

A: Tá sé tábhachtach. 

T: Ach an gceapann tú go bhfuil tú go maith ag foghlaim na Gaeilge? 

A: Táim ceart go leor is dócha. 

T: Cad é an scil is láidre atá agat? 

A: Táim go maith i mbun labhartha.  

T: An dóigh leatsa go bhfuil tú go maith ag foghlaim na Gaeilge? 

B: Tá. 

T: Cén fáth an gceapann tú san? 

B: Ah táim go maith ag labhairt an teanga. 

C: Táim go maith is dócha, táim go maith ag scríobh an teanga.  

T: An é sin an scil is láidre atá agat? 

C: Sea. 

D: Ah yeah táim go maith is dócha. Táim go maith ag scríobh agus táim ceart go leor ag 

labhairt. 

T: Tá ceist ansan ar an tarna leathanach, ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i 

gcoláiste samhraidh riamh, ar chaith éigin againn tréimhse? 

A: Chaith mé tréimhse i gcoláiste samhraidh X.  

T: Ar chabhraigh sé sin leat in aon shlí? 

A: Ah yeah bhí sé an-mhaith agus chabhraigh sé le mo chaint Gaeilge [sic]. 
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T: Agus cad faoin gcuid eile agaibh? Ar chaith sibh tréimhse sa Ghaeltacht nó i 

gcoláiste samhraidh riamh? 

(Níor chaith) 

T: Océ an bhfuil teangacha eile agaibh, cad iad na teangacha eile atá ar siúl agaibh ar 

scoil nó lasmuigh den scoil? Fraincis, Spáinnis? 

B: Fraincis. 

T: An dóigh libh nuair atá níos mó ná teanga amháin agat go bhfuil sé níos éasca 

teangacha eile a fhoghlaim? 

B: Bhuel ní maith liom Fraincis, I don’t know how to say it. 

T: Abair as Béarla é. 

B: Like the way I learn in Irish I do it the same way in French and I find it easier when I 

do it that way in French, even though the teacher doesn’t teach it to us that way.  

T: But you learn it the same way? 

B: Yeah.  

 T: So an tslí ina bhfoghlaimíonn tú Gaeilge, cuireann tú an struchtúr céanna i bhfeidhm 

sa Fraincis? 

B: Sea. 

T: You learn it the same way? Cad a dhéanann tú? 

B: Yeah scríobh amach agus ag labhairt na focail like. 

T: Deireann tú na focail? 

B: Yeah. 

T: Os ard? 

(gáire) 

T: Nuair a bhíonn tú i d’aonar in ea? 

B: Sea.  

T: Agus nuair a scríobhann tú amach rudaí, cad iad na rudaí a scríobhann tú amach? 

B: Na nótaí, i Gaeilge agus i Béarla [sic]. 

T: An t-aistriúchán?  

(míthuiscint) 
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T: You translate it? 

B: Sea. 

T: An ndéanann éinne eile agaibh an rud céanna? An bhfoghlaimíonn sibh teanga eile, 

an bhfoghlaimíonn tusa Spáinnis sa tslí céanna ina bhfoghlaimíonn tú an Ghaeilge? 

C: Sea, tá siad difriúil agus tá an Spáinnis níos deacra ach cosúil le duine B, deirim iad i 

mo cheann. 

T: Cúpla uair? 

C: Sea. 

D: Is fearr liom na teangacha a rá mar ah téann sé i mo cheann níos éasca agus nuair a 

scíobhaim é amach is cuimhin liom é.  

T: So deireann tú amach os ard é? 

D: Sea, le mo chairde nó le mo Dhaid.  

T: An ndeireann tú focail aonair nó abairtí? 

D: Abairtí agus déanann mé paragraphs agus déanann mé athrá air sin os ard. 

T: Cad fút fhéinigh, an ndéanann tú aon rud mar sin? 

A: Cosúil le duine B. 

T: Déanann tú rudaí a scríobh amach? 

A: Sea. 

T: Cé mhéid uair? 

A: Cúig.  

T: Agus an bhfanann sé i do cheann ansin? 

A: Sea. 

T: Océ so leanfaimid ar aghaidh go dtí ceist 15 mar sin, maidir leis an leibhéal teanga 

atá agat féin an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin, maith nó olc, good or bad, ar an 

oideachas a fuair tú, an múinteoir a bhí agat, an timpeallacht inar fhoghlaim tú í, an cur 

chuige staidéir a bhí agat féin, na tréithe pearsantachta atá agat fhéin nó eile, cad a 

roghnaigh sibh ansan?  

B: An múinteoir. 

(comhaontú) 

T: An múinteoir a roghnaigh sibh ar fad? 
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(sea ón ngrúpa) 

T: Cé chomh tábhachtach is atá an múinteoir daoibh mar sin? Cén fáth gur roghnaigh 

sibh é sin? 

B: Tá sí ag caint an t-am ar fad.  

T: An maith libh a bheith ag éisteacht leis an teanga? An maith libh nuair a bhíonn an 

teanga á labhairt aici? An gcabhraíonn sé? 

(sea ón ngrúpa) 

T: Aon rud eile faoin múinteoir, cad atá tábhachtach mar gheall ar an múinteoir, go 

labhrann sí, cad eile? 

C: Tá sí foighneach. 

A: Tá a nótaí an-mhaith.  

T: Roghnaigh sibh ar fad an múinteoir, ar roghnaigh sibh aon rud eile? 

C: Dúirt mé chomh maith an oideachas [sic] a fuair mé. 

T: Sa bhunscoil agus sa mhéanscoil in ea? 

C: Bhuel yeah sa bhunscoil bhí sé ceart go leor ach tá sé níos fearr sa mhéanscoil.  

T: Cén fáth? 

C: Bhuel an múinteoir atá agat. 

T: Bogfaimid ar agaidh mar sin. Deirtear go bhfuil bua ag daoine áirithe ag foghlaim 

teangacha, an ndéarfá go bhfuil an bua seo agat fhéinigh? An dtuigeann sibh an focal 

bua? Go bhfuil talann agat nó an-scil agat.  

D: Ní dhéarfainn. 

A: Déarfainn. 

B: I said déarfainn. 

C: I just said tá mé ceart go leor. 

T: Cén fáth go ndéarfadh an bheirt agaibhse go bhfuil an bua agaibh, cén saghas bua atá 

agaibh ag foghlaim teangacha? 

A: Tá cuimhní go maith agam. 

T: Tá cuimhne mhaith agat.  

B: Níl cuimhne maith [sic] agam. Just táim go maith ag foghlaim teangacha. 
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T: Cad iad na rudaí a dhéanann tú chun cuimhneamh ar rudaí? Deireann tú go ndéanann 

tú na rudaí a scríobh amach, an bhfuil aon cleasanna nó nósanna eile agat chun 

cuimhneamh ar rudaí? 

A: Léigh mé an nótaí atá tá sé [sic] agam. 

T: Bogfaimid ar aghaidh anois go dtí an chéad leathanach eile agus déanfaimid píosa 

beag cainte ar cheartúcháin. An gcuireann sibhse fáilte roimh cheartúcháin nó an 

gcuireann sé isteach oraibh nuair a cheartaíonn duine sibh? An dtuigeann tú mé? Would 

it bother you nó an mbéifeá sásta ceartúcháin a fháil ó dhaoine eile sa rang nó ó 

mhúinteoir nó ó chara leat? 

B: Ní chuireann sé isteach orm.  

T: Cad a dhéanann tú leis na gceartúchán nuair a fhaigheann tú é? 

B: Scríobhaim síos é. 

T: An leagan ceartaithe in ea? 

B: Sea. 

T: Nuair a scríobhann tú aiste agus nuair atá botún ann cad a dhéanann tú leis?  

B: Léim siar air. 

T: Cad faoi nuair atá sibh ag caint? Dá gceartódh duine sibh agus sibh ag caint an 

gcuirfeadh sé sin isteach oraibh?  Agus arís cad a dhéanfadh sibh leis an gceartúchán? 

An dtuigeann sibh an cheist? 

C: Uaireanta scríobhaim síos, ach nuair a bhíonn mé ag caint, cur ceist ar an duine a 

cheartaigh mé é a rá arís i gceart agus labhairt mise é i gceart [sic]. 

T: An gcuimhníonn tú ar ansin? 

C: Yeah. 

T: An ndéanann an chuid eile agaibh aon rud mar sin? 

D: Déanaim iarracht chun Gaeilge a labhairt gach lá.  

T: Cé hiad na daoine ina labhrann tú Gaeilge leo? 

D: Mo chairde nó mo deartháir [sic]. 

T: An mbíonn Gaeilge á labhairt agaibh… 

D: uaireanta. 

A: Táim ag labhairt as Gaeilge sa bhaile agus le mo chairde.  
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B: Uaireanta seolfaidh mé téacs chuig mo chara as Gaeilge.  

T: Cén fáth go ndéanann tú san? An ndéanann tú é mar chleachtadh scrúduithe nó ar 

chúis eile?  

B: Cleachtadh do na scrúdaithe. 

T: An bhfuil an chuid eile agaibh mar an gcéanna, má dhéanann sibh cleachtadh 

lasmuigh den seomra ranga an ndéanann sibh é mar chleachtadh do na scrúdaithe nó ar 

chúis eile? 

(na scrúdaithe) 

T: Aon chúis eile? 

B: Mar is maith liom é. 

T: An gceartaíonn sibhse daoine eile? Dá mbeadh duine ag caint agus an rud mícheart á 

rá acu an gceartódh sibh iad? 

C: Uaireanta. 

T: Cé hiad na daoine a cheartaíonn sibh? 

B: Mo chairde. 

T: An cheist seo ag bun an leathanaigh, an dóigh libh gur féidir le daoine foghlaim 

conas smaoineamh sa dara teanga? 

B: Is dóigh liom. 

T: Cén fáth? 

B: Mo mhúinteoir, deireann sí rudaí as Gaeilge agus as Béarla agus ní bhíonn sí ag 

smaoineamh faoi. 

T: An mbíonn sibhse ag smaoineamh as Gaeilge? 

A: Déanaim iarracht. 

T: Cathain?  

C: Sa rang. 

A: Sea, bhí mé sa Ghaeltacht agus bhí mé ag déanamh iarracht [sic]. 

T: An aontaíonn sibh ar fad leis sin? 

(sea ón ngrúpa) 
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T: Anois, bhí tusa á rá níos luaithe go raibh tú neirbhíseach agus tá liosta de mhotúcháin 

eile anseo go mbraitheann daoine nuair a bhíonn siad ag foghlaim teangacha, ar bhraith 

sibhse aon cheann de na mothúcháin sin agus sibh i mbun foghlama?  

B: Náirithe, bíonn náirithe [sic] orm, bíonn náire orm nuair a dúirt mé an rud mícheart. 

T: Nuair a cheartaíonn duine tú in ea? 

(stad) 

T: Nó nuair a bhíonn a fhios agat fhéin go bhfuil tú mícheart? 

B: Sea.  

T: Aon cheann eile? 

A: I said ah áiféiseach ag labhairt mar tá na fuaimeanna deacair [sic]. 

T: Cad a dhéanann tú mar gheall ar sin? 

A: Ah ag caint níos mó. 

T: An chéad cheist eile baineann sé le teicnící nó cleasanna foghlama, luaigh sibh cúpla 

ceann ansan, ag labhairt os ard, ag scríobh rud éigin síos, ag déanamh ceartú ort fhéin, 

an bhfuil aon rud eile go ndéanann sibh? An straitéisí nó cleasanna foghlama eile. 

D: Nuair a déanann [sic] mé botún, deireann mé na botúin os ard. Nuair a bhíonn sé 

aistrithe nó rud éigin mar sin scríobhaim amach na habairtí nuair a bhíonn sé mícheart 

agus déanaim athrá ar sin, os ard.  

T: An gcabhraíonn sé sin leat cuimhneamh? 

D: Sea. 

T: Aon rud eile? An mbíonn aon shlí agaibh chun gramadach a fhoghlaim nó chun 

briathra a fhoghlaim, an bhfuil aon chleas foghlama agaibh? Tricks?  

(tost) 

T: Díreach na cinn a luaigh sibh mar sin. Cad faoi nuair a bhíonn gramadach á foghlaim 

agaibh conas mar a dhéanann sibh gramadach a fhoghlaim, na briathra nó rialacha 

gramadaí, how do you learn it? 

D: Ag léamh i sliocht nó rud éigin mar sin, nuair a chonaic mé é i scrúdú.  

T: Aon rud eile? 

(tost) 

T: Sin go breá. Anois, dá mbeadh an deis agat tabhairt faoi teanga nua a fhoghlaim, cén 

ráiteas is fearr a chuirfeadh síos ar an meon a bheadh agat? An dtuigeann sibh meon? 



444 
 

D: Bheinn ag súil go mór leis. Ah is aoibhinn liom an dúshlán le teanga, is maith liom a 

bheith ag labhairt i teanga [sic] eile.  

T: Conas mar a bhraitheann tú nuair a labhrann tú teanga eile seachas an Béarla? 

D: Braithim difriúil do gach duine eile agus tá sé praiticiúil, b’fhéidir nuair a bheidh mé 

thar lear beidh sé áisiúil. 

T: Cad faoin nGaeilge? Conas mar a bhraitheann tú nuair a labhrann tú Gaeilge? 

D: Níl a fhios agam. 

T: Cad faoin gcuid eile agaibh? 

B: Is maith liom teanga. 

A: Bheinn ar nós cuma liom faoi. 

T: Cén fáth? 

A: Is maith liom an teanga ach uaireanta ní maith liom í. 

C: An rud céanna. 

T: Cén fáth? 

C: Is maith liom an Ghaeilge ach ní maith liom Fraincis.  

T: Go raibh maith agat. Tá ráiteas ansan ar an gcéad leathanach eile, tá sé tábhachtach a 

bheith in ann dhá theanga a labhairt, an dóigh libh go bhfuil sé sin fíor?  

D: Táim idir an dá chomhairle. Uaireanta tá sé praiticiúil an dara teanga ach níl sé 

tábhachtach. Tá sé, what’s the word, I don’t even know what I’m trying to say in 

English, useful, sea ach níl sé tábhachtach. 

T: An dóigh libh mar sin go bhfuil meon dearfach nó diúltach agaibh maidir le foghlaim 

teangacha? 

B: Meon dearfach. 

T: Cén fáth go bhfuil an meon dearfach sin agat? 

B: Tá sé tábhachtach foghlaim faoi cultúir [sic] eile.  

T: An ndéarfá an rud céana faoin nGaeilge go bhfuil sé tábhachtach a bheith ag 

foghlaim faoin gcultúr?  

B: Sea, tá sé an-tábhachtach. 

T: Cén fáth? 

B: Caithfidh tú rudaí a bheith ar eolas agat faoi do thír. 
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A: Aontaím, níl sé tábhachtach tá sé praiticiúil. 

C: Aontaím, le [sic] na daoine eile chomh maith. Níl a fhios agam cén fáth… 

T: An cheist deireannach atá agam oraibh mar sin ná cad a thugann spreagadh daoibh i 

gcás na Gaeilge? Cad iad na rudaí a spreagann sibh chun Gaeilge a fhoghlaim? 

A: Taitníonn an teanga liom. 

T: Sin an rud is mó a thugann spreagadh duit. Aon rud eile? 

B: Na scrúdaithe. 

D: Dúirt mé chun níos mó tuisceanna a fháil ar chultúr na hÉireann, is aoibhinn liom an 

cultúr agus an teanga freisin agus cheap mé go raibh sé tábhachtach chun foghlaim faoin 

cultúr [sic].  

C: Mar go dtaitníonn an teanga liom agus chun níos mó tuiseanna a fháil agus tá cumas 

agam sa teanga.  

T: Océ tá sibh ar fad i ndiaidh a rá go dtaitníonn an teanga libh, cén fáth go dtaitníonn 

sé libh an dóigh libh? 

B: Is maith liom an rang. 

C: Tá sé mar cuid den cultúr [sic]. 

D: Is maith liom ag labhairt an teanga, tá sé ceolmhar.  

T: An maith leat na fuaimeanna. 

D: Sea. 

T: An bhfuil ceol agat? An mbíonn tú ag seinm ceoil?  

D: No. 

T: Ach taitníonn ceol leat agus is maith leat na fuaimeanna sa teanga, tá tú i ndiaidh é 

sin a rá anois cúpla babhta.  

D: Sea, nuair a bhíonn tú ag éisteacht leis, tá sé deas. 

T: An aontaíonn an chuid eile agaibh? 

(sea ón ngrúpa) 

T: Dúirt tú cheanna go mbraitheann tú difriúil ag labhairt teanga eile? Cén fáth? 

D: Yeah, difriúil, tá sé deacair. 

T: Tá an teanga deacair? 
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 D: No tá sé deacair smaoineamh, focail.  

T: Conas mar a théann tú i ngleic leis sin nuair nach féidir leat smaoineamh ar focal? 

How do you go about that? 

D: I don’t know. 

T: Conas mar a bhraitheann an chuid eile agaibh nuair a bhíonn Gaeilge á labhairt 

agaibh? 

D: Ceist deacair. 

T: Tá a fhios agam, sea. Océ so ceist amháin eile mar sin, dá mbeadh oraibh rud amháin 

a rá mar chúis leis an gcumas atá agaibh sa teanga cad a déarfadh sibh? An dtuigeann 

sibh an cheist, cén fath an bhfuil caighdéan maith agaibh? Caighdéan, sin an leibhéal. 

B: Ceapaim go mbaineann sé le mo pearsantacht [sic]. 

T: Cén saghas pearsantacht atá agat a chuidíonn le foghlaim teangacha? 

B: Níl a fhios agam just is maith liom foghlaim teangacha. 

D: Tá súil agam ag foghlaim faoi an cultúr [sic]. 

A: Cleachtadh. An am [sic] a chuirim isteach ann.  

T: Cé mhéad ama? 

A: Uair amháin. 

T: Uair amháin in aghaidh an lae? 

A: Sea. 

T: Go raibh míle maith agaibh a chairde.  
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Aguisín 12: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i Scoil Bhéarla Tuaithe 

 

Inscne 

A= Fireann 

B= Baineann 

C= Fireann 

D= Baineann 

 

Taighdeoir: An chéad cheist atá agam oraibh mar sin ná an dóigh libhse go bhfuil sibh 

go maith ag foghlaim na Gaeilge, an dóigh libh go bhfuil Gaeilge mhaith agaibh?  

 

A: Yeah ceapaim go bhfuil Gaeilge go maith agam like. Faighim go maith sna 

scrúduithe [sic] agus chuaigh mé go dtí like Gaeltachta [sic]  agus just ar dtús bhí sé 

deacair Gaeilge a labhairt ach tar éis cúpla lá bhí sé éasca so like sin an fáth ceapaim go 

bhfuil caighdeán ard agam. 

 

Taighdeoir: Mar gheall ar an am a chaith tú sa Ghaeltacht. 

 

A: Yeah.  

 

T: Océ agus cé chomh fada? 

 

A : Trí seachtaine. 

 

T : Cén bhliain ina raibh tú ar scoil nuair a bhí tú ann ? 

 

A : Tar éis an idirbhliain [sic]. An Samhradh seo caite. 

 

T : Océ agus is dóigh leat gur sin é an fáth ? 

 

A: Yeah. 

 

T: Cén fáth? 

 

A: Bím sé éasca like, níl an náire ort ansin like Gaeilge a labhairt mar tá like gach duine 

eile ag déanamh é. Ansin like bíonn tú ag smaoineamh as Gaeilge freisin so ní bhíonn sé 

deacair like chun smaoineamh cad a bhfuil tú á rá [sic], ní chaithfidh tú like bheith ag 

smaoineamh i Béarla [sic] cad a mbeidh tú á rá, just tá tú ábalta díreach é a rá [sic].  
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T: Océ agus an raibh Gaeilge á labhairt agat gach lá leis na daoine eile ann. 

 

A: Sea bhí sé like, bhí na rialacha ann like caithfidh tú, muna…má dhéanann tú é sin 

caithfidh tú dul abhaile.  

 

T: Océ go raibh míle maith agat duine A. Ansin, an dóigh leatsa go bhfuil Gaeilge 

mhaith agatsa? 

 

B: Sea tá mé ábalta cainte as Gaeilge, níl mé nó ní raibh mé sa Ghaelscoil nó níl aon 

chúrsa Gaeilge agam, tá sé sa scoil like agus ceapaim go bhfuil sé go maith. Níl mé 

ábalta cainte Gearmáinis [sic]nó anything like that ach yeah ach Gaeilge tá sé go maith. 

 

T: Océ agus cén fáth an dóigh leat? 

 

B: Mar bhí mé ag déanamh Gaeilge as an bunscoil [sic] freisin like agus thosaigh mé ag 

déanamh Gearmáinise céad bhliain agus níl mé ábalta Gearmáinis caint [sic] ar chor ar 

bith.  

 

T: Go raibh maith agat duine C? 

 

C: Níl mé like an-mhaith caint as Gaeilge [sic]. Tá ceart go leor like ach chuaigh mé go 

dtí Gaeltacht sa tríú bliain agus bhí sé an, bhí sé éasca caint as Gaeilge sa Ghaeltacht 

agus nuair a chuaigh nuair a rachaidh [sic] mé abhaile like rinne mé dearmad ar gach 

rud.  

 

T: Mar a bhí á rá ag A ansin chabhraigh an Ghaeltacht leis.  

 

C: Ó yeah tá sé iontach like, yeah like bíonn ár rang Gaeilge ag caint, tá like, deir an 

múinteoir fág an Béarla ag an doras agus tá sé sin go han-mhaith ar fad agus labhairt 

gach lá.  

 

T: Duine D? 

 

D: Yeah is dóigh liom go bhfuil Gaeilge maith agam, like chuaigh mé go dtí an 

Ghaeltacht sa chéad bhliain, fós tá cúpla focal like a bhí á foghlaim agam ann like 

chuimhnigh mé orthu. 

 

T : Océ an-mhaith, so ceist a trí déag ansan, cathain a raibh an leibhéal ab airde agat sa 

teanga? Cad a dúirt sibh don cheann san agus cén fáth ? 

 

A: Dúirt mé méanscoil mar just like ansin bhí a fhios agam go bhfuil Gaeilge maith [sic] 

agam agus chuaigh mé go dtí grinds sa tríú bliain le fear darbh ainm X agus rinne sé 

frásaí dúinn a chur like san am, what’s essay? Cad is…? 
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T: Aiste. 

 

A: Aiste agus ansin bhí a fhios agam go bhfuil Gaeilge, go bhfuil an caighdeán is airde 

agam ag an am sin ach i bunscoil [sic] like rinne an múinteoir just na briathra an t-am ar 

fad agus bhí sé sin like níl fadhb agam leis na briathra ansin agus na frásaí an rud is 

fearr a fuair mé agus fuair mé é sin sa mhéanscoil so. 

 

T: Go raibh maith agat duine A. 

 

B: Ah ceapaim go bhfuil méanscoil freisin [sic], like sa bhunscoil níl tú ag caint Gaeilge 

like tá tú ag léamh gach lá agus sa mhéanscoil nuair a bhí ort, nuair atá tú sa rang 

Gaeilge bhí tú ag caint like gach lá like gach seachtain agus tá sé like do you know 

whatever. Agus like chuaigh mé go dtí X chomh maith agus tá a lán frásaí agam agus 

táim ábalta scríobh agus ag caint as Gaeilge ansin agus níl mé ábalta sa bunscoil [sic].  

 

C: Táim cosúil le duine B freisin mar, an méanscoil [sic] mar bím ag caint as Gaeilge 

gach lá agus chuaigh mé chuig an Ghaeltacht agus tá an aiste an-mhaith sa tríú bliain 

chun na frásaí a fhoghlaim freisin. 

 

T: Go raibh maith agat. 

 

D: Ceapaim an rud céanna really just ah nuair a bhíomar sa bhunscoil bhí sé like na 

foundations den Ghaeilge atá againn ansin so ceapaim just go bhfuil, go bhfuil am 

caighdeán níos airde againn gach aon bhliain ansin. 

 

T: Braitheann sibh mar sin go bhfuil forbairt déanta agaibh anseo.  

 

Gach duine: Sea. 

 

T: Océ ceist 14 ansin an bhfuil tú sásta leis na leibhéal atá bainte amach agat sa teanga 

nó ar mhaith leat cumas níos airde a bhaint amach. Ar mhaith leat go mbeadh cumas 

níos airde agat ansin nó an gceapann tú go bhfuil tú go maith don leibhéal don chúigiú 

bliain?  

 

A: Bhuel ní bheidh mé ag déanamh Gaeilge san ollscoil so like tá am tá an caighdéan 

like ní cheapaim go mbeidh mé ag déanamh aon rud eile ach ceapaim go bhfuil an nó go 

mbeidh orm Gaeilge a choiméad nuair a bheidh mé níos sine mar like tá sé an-

tábhachtach chun é a choiméad ach ansin tá mé just sásta leis na leibhéal.  

 

T: Cén fáth an gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach? 
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A: Mar just like Tír gan teanga tír gan anam like just, ceapaim go bhfuil sé like tá teanga 

ag gach tír agus like caithfimid ceann agus like bhí ár seantuismitheoirí ag labhairt as 

Gaeilge so tá sé an-tábhachtach like.  

 

B: Yeah like táim sásta leis an caighdéan [sic] atá agam ansin mar like níl mé ag 

déanamh aon rud le Gaeilge san ollscoil ach like tá ceapaim go bhfuil sé tábhachtach 

freisin mar tá sé like ár teanga [sic] like níl aon, níl Gaeilge sa [sic] aon tír eile so like 

daoine ag caint Gaeilge ceapaim go bhfuil siad ábalta like ag caint Gaeilge [sic]. 

Ceapaim go bhfuil mé sásta like táim sásta leis an gcaighdéan seo.  

 

C: Ní bheidh ag déanamh é san ollscoil ach ba mhaith liom a bheith ábalta caint as 

Gaeilge go líofa agus ag dul go dtí an Ghaeltacht agus tá sé tábhachtach freisin like. 

 

T: A bheith ag dul go dtí an Ghaeltacht chun Gaeilge a labhairt in ea? 

 

C: Yeah like ba mhaith liom like a bheith ábalta caint like, níl a fhios agam conas a 

déarfá like… 

 

T: Í a úsáid. 

 

C: Yeah like gach lá like, mar teanga [sic] like níl a fhios agam ach like cosúil le like ag 

dul chuig an Spáinn agus like a bheith ábalta caint i Spáinnis.  

 

D: Táim sásta leis an leibhéal atá bainte amach agam anois, like cosúil leis na buachaillí 

níl mé ag déanamh Gaeilge san ollscoil so like tá sé tá mé mar Gaeilge anois [sic] agus 

táim ábalta labhairt as you know ah sa dtíortha [sic] eile agus tá sé like mar tuigeann 

gach duine Béarla agus ní tuigeann aon duine Gaeilge.  

 

T: Mar theanga rúnda ionas nach mbeidh a fhios ag éinne eile cad atá á rá agat in ea? 

 

D: Sea, yeah.  

 

T: Océ ceist a 15 agus a 16 chomh maith cén fáth go ndéarfá go bhfuil bua agat i leith 

foghlaim teangacha so tá liosta agaibh ansin, an t-oideachas a fuair tú, an múinteoir a 

bhí agat, an timpeallacht inár fhoghlaim tú í, an cur chuige staidéir atá agat féin nó na 

tréithe pearsantachta atá agat féin. Cad is dóigh libh tá cúpla ceann ansin agat A.  

 

A: Bhuel ah ceapaim go bhfuil an oideachas [sic] a fuair mé an-thábhachtach agus go 

háirithe sa rang a cúig agus a sé bhí múinteoir an-mhaith againn ag déanamh na briathra 

agus an gramadach cosúil leis sin so bhí mé bhí mé ábalta gach briathra a rá nó a 

scríobh síos bhí sé sin an-tábhachtach. Agus ansin an múinteoir a bhí agam freisin agus 

freisin sa méanscoil [sic] bhí múinteoir an-mhaith againn nó agam. Ah an timpeallacht 

inár foghlaim mé mar sa Ghaeltacht bhí just like an Ghaeilge á labhairt an t-am ar fad so 

bhí sé éasca a foghlaim i Gaeilge agus ag labhairt Gaeilge agus sa scoil freisin. Níl aon 



451 
 

like cur chuige staidéir agam just like agus mo tréithe [sic], dúirt mé go raibh mo tréithe 

[sic] pearsantachta tábhachtach mar tá go maith just ag rudaí a foghlaim, tá mé, tá sé 

éasca dom like níl sé éasca do duine [sic] eile ceapaim go bhfuil mé go maith ag 

foghlaim. 

 

T: Océ agus bhí tú ag caint mar gheall ar na briathra agus ar an ngramadach sa 

bhunscoil? 

 

A: Yeah. 

 

T: An gceapann tú go bhfuil sé sin an-thábhachtach ó thaobh teangacha? 

 

A: Yeah bhí sé, tá sé an-tábhachtach like mar ag tús na bliana seo bhíomar ag déanamh 

gramadach [sic] agus bhíomar ag déanamh briathra agus sin sa cúig bliain i méanscoil 

[sic], bhí fadhbanna ag cúpla duine sa rang mar ní rinne siad iad sa bunscoil [sic] ach 

rinne mé agus ní raibh orm staidéar a dhéanamh don scrúdú. 

 

T: Océ go raibh mile maith agat. 

 

B: Cosúil le duine A ceapaim go bhfuil gramadach tábhachtach ach like tá sé an-

leadránach sa rang agus ceapaim go bhfuil an oideachas [sic] a fuair tú agus an 

múinteoir a bhí agat, bíonn an múinteoir ag déanamh a lán scríbhneoireacht [sic] like tá 

sé go dona, tá sé go hainnis like leadránach gach lá ach nuair a bíonn tú ag caint like té 

sé go maith like agus níl gach duine ina codalta sa suí.  

 

T: So is maith leat úsáid a bhaint as an teanga labhartha. 

 

B: Sea. A bheith ag labhairt Gaeilge agus whatever.  

 

T: Océ.  

 

C: Ceapaim an rud céanna le duine B ach ah bhí mé sa rang duine A sa bhunscoil agus 

bhí an múinteoir go maith ag, táimid ag foghlaim or na briathra ach tá siad leadránach 

agus ba mhaith liom a bheith ábalta caint.  

 

T: Caint chomh maith cosúil le duine B? 

 

C: Sea.  

 

T: Sin an t-aon bhosca? An t-oideachas? 

 

C: Yeah.  

 

T: Océ.  
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D: Ah ceapaim go bhfuil an múinteoir a bhí agat an-tábhachtach mar bhí múinteoir 

againn don teastas sóisearaigh [sic] ach bhí sí tinn like díreach roimh an teastas 

sóisearaigh [sic] agus bhí múinteoir eile againn don athdhéanamh agus rudaí mar sin 

agus ní raibh sé chomh maith agus am like ceapaim go bhfuil múinteoir maith an-

tábhachtach do like partic…go hairithe do daoine nach bhfuil chomh like chomh maith 

ag an Gaeilge [sic] so agus ceapaim go bhfuil tréithe pearsantachta an-tábhachtach 

freisin mar like má tá tú go maith ag foghlaim beidh tú go maith ag an teanga like so.  

 

T: Ok so cad iad na tréithe pearsantachta atá agat féin a chabhraíonn leat nó atá 

tábhachtach? 

 

D: Ah, táim cad é memory? 

 

T: Cuimhne. 

 

D: Cuimhne, tá cuimhne an-mhaith agam. Cuimhním ar gach rud a cloisim sa rang 

ceapaim go bhfuil sé sin an main thing. 

 

T: Ok agus dúirt tusa an rud céanna duine A mar gheall ar thréithe pearsantachta? 

 

A: Sea. 

 

T: Cad iad na tréithe pearsantachta sin atá agat? 

 

A: Má fheicim rud, má fheicim an leathanach like agus píosa téacs ó like scéal a 

bhiomar á dhéanamh tá mé ábalta like an leathanach ar fad a chuimhniú [sic] agus é a 

scríobh sa scrúdú ansin agus tá sé éasca dom.  

 

T: An-mhaith, bogaimid ar aghaidh anois go dtí ceist a 19, cé acu ceann is fearr leat 

nuair a dhéanann tú anailís ar an teanga tú féin nó nuair a dhéanann an múinteoir duit é?  

 

A: Dúirt mé an múinteoir like mar tá sé níos éasca duine eile ag cabhrú leat [sic] like 

caint leat mar ceapaim tú má déanann [sic] tú é nó ceapann tú go bhfuil a fhios agat 

píosa beag ansin like i ndáirire like níl a fhios agat ar an iomlán agus má like má fadhb 

tú[sic], má tá fadhb agat i d’aonar cad a dhéanfaidh tú like níl tú ábalta like, tá an 

múinteoir ábalta tú a chabhrú, so tá tú ábalta níos mó a dhéanamh leis na múinteoir ná i 

d’aonar.  

 

B: Ceapaim go bhfuil like tá gach eolais [sic] ag an múinteoir faoi teanga [sic] like so 

nuair a bhíonn tú like, nuair a bíonn [sic] an obair bhaile go dona níl tú ábalta é a 

dhéanamh agus nuair atá tá ar scoil tá eolas ag an múinteoir agus tá like sé nó sí leis an 

píosa [sic] agus tar éis like tá tú nó tá eolas ar an píosa [sic] seo agat agus tá tú níos fearr 

le Gaeilge.  
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C: Ah dúirt mé an múinteoir freisin mar nuair atá tú sa rang tá tú ábalta na ceisteanna a 

thabhairt go dtí an múinteoir agus i m’aonar níl tú ábalta mar tá fadhb [sic] agat agus 

beidh tú i dtroiblóid.  

 

D: Dúirt mé an múinteoir freisin mar like even nuair a dhéanaimid aistí don scrúdú nó 

rud mar sin tá sé críochnaithe agat agus ceapann tú like léann tú é agus ceapann tú go 

bhfuil an ghramadach go maith agat agus ceart agus ansin faigheann tú ar ais é agus tá 

cúpla botún agat like ní bheidh fhios agat ah ní bheadh a fhios agat mura muna [sic] 

ceartaíonn an múinteoir duit é. 

 

T: Mar sin tá aiseolas tábhachtach, cad a dhéanann tú leis an aiseolas sin? 

 

D: Foghlaim agus déan iarracht ná déan [sic], nach ndéanfainn arís.  

 

T: Conas mar a dhéanann tú an iarracht gan é a dhéanamh arís? 

 

D: Ah ceapaim like má dhéanann tú botún agus má bhfuil fhios agat [sic] go bhfuil an 

botún sin ann ceapaim go bhfuil sé, ceapaim go bhfuil níos maith [sic], níos fearr ah…. 

 

T: Nuair a thugann an muinteoir an aiste ar ais agus tá botúin ann cad é an chéad rud 

eile a dhéanann tusa? 

 

D: Ah é a foghlaim é a scríobh amach arís mar sin agus just é a foghlaim basically. 

 

T: Cad faoi cheartúcháin? An maith libh ceartúcháin a fháil nó an gcuireann sé isteach 

oraibh?  

 

A: Tá sé go maith, is maith liom é. No like tá sé tábhachtach mar tá fhios agat an 

caighdéan ansin agus má fhaigheann tú drochmarc i scrúdú amháin agus marc níos fearr 

i scrúdú eile tá a fhios agat go bhfuil tú ag feabhsú agus go bhfuil tú ag staidéar ansin 

agus tá tú ag foghlaim ansin. Like ceapaim go bhfuil like marcanna an-tábhachtach like 

ag tabhairt ar ais go dtí like daltaí agus tá sé tábhachtach like an múinteoir píosa eolais 

agus pointí a thabhairt duit ar ais agus conas feabhsú oibre. 

 

T: Océ so is maith leat ceartúcháin a fháil mar sin. 

 

A: Sea. 

 

B: Ceapaim go bhfuil do aiste foirfe [sic] agus ah nuair a fuair tú [sic] sé níl sé ar chor 

ar bith agus like scríobh bhuel scíobh mé amach agus like foghlaim mé é agus like ní 

bheidh mé ag déanamh like gach botún arís like. 
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T: Conas mar a bhraitheann tú nuair a fhaigheann tú rud éigin ar ais le go leor 

ceartúcháin? 

 

B: Bhuel like bíonn sé go dona like nuair a bhíonn F ar an bpáipéar ach like tá sé tá sé 

go maith ní bheidh tú ag déanamh like an botún céanna san aiste an seachtain [sic] seo 

chugainn.  

 

C: Is maith liom ceartúcháin mar like an, tá tú ábalta na botúin a foghlaim agus like ní 

dhéanfaidh tú na rudaí sin aríst [sic] agus like ah scríobh mé na rudaí cúpla uair agus 

ansin like deir mé?… 

 

T: Deirim. 

 

C: …yeah deirim iad cúpla uair… 

 

T: Os ard? 

 

C: Yeah agus tá tá ag feabhsú an t-am ar fad.  

 

T: Do na scrúduithe? 

 

C: yeah mar tá na botúin ceartú yeah… 

 

T: An é sin an t-aon rud faoi na ceartúcháin a thaitníonn libh? Nach ndéanfaidh sibh arís 

iad do na scrúduithe agus go gcabhróidh sé sin libh marc níos airde a fháil nó an bhfuil 

rud éigin eile a thaitníonn libh faoi na ceartúcháin? 

 

C: Bhuel oibrím níos mó má fuair mé marc like uafásach like mar like déanaim mo 

dhícheall an t-am after [sic].  

 

T: Océ go raibh maith agat. 

 

D: Ceapaim nuair like a léiríonn cén am [sic] áit nach bhfuil tú chomh láidir ann is atá 

like áit eile, ceapaim go bhfuil, nuair [sic] a fhios agat tá tú ábalta like an áit sin a 

feabhsú [sic] agus like just focus on é chun like é a feabhsú [sic] mar ceapaim go bhfuil 

do Ghaeilge [sic] go léir then like feabhsú.  

 

T: Agus do na scrúduithe amháin nó go ginearálta? 

 

D: Go ginearálta. 

 

T: So sin aiseolas ar an nGaeilge scríofa nach ea? Cad faoi nuair a bhíonn sibh ag 

labhairt? Abair anois dá mbeadh rud éigin á rá agat agus go ndéarfadh duine leat tá sé 
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sin mícheart ba chóir duit é a rá mar seo, an nglacfadh sibh leis an aiseolas nó leis an 

gceartúchán sin mar an gcéanna nó an gcuirfeadh sé isteach oraibh? 

 

A: Ah bhuel bhí mé sa Ghaeltacht agus bhí mo chara ag déanamh é an t-am ar fad agus 

bhí sé ag cur isteach orm alright ach tar éis cúpla lá bhí fhios agam bhí mé like sa 

Ghaeltacht like ní chuma leat [sic] sa ghramadach “sic just deireann tú aon rud agus like 

just deireann tú you know like just the focail like agus anois like tar éis cúpla ceartúchán 

a dhearna sé dom [sic] thosaigh mé ag rá é sin i gceart agus má rinne sé botún dúirt mé é 

sin leis.  

 

T: Océ so ceartaigh sibh a chéile? 

 

A: Sea a chéile. 

 

B: Yeah like ní ní ní cheartaím like mar tá sé an-deacair like caint as Gaeilge agus like tá 

an focal as Béarla i do cheann agus níl tú ábalta é a chaint [sic] agus tá sé an-deacair le 

[sic] gach duine so like ní cheartaím botún beag like ní cheartaím é.  

 

T: Agus cad faoi má cheartaíonn duine tusa, conas mar a bhraitheann tú?  

 

B: Tá sé ceart go leor like níl mé like… 

 

C: Is maith liom é mar táim ábalta a feabhsú [sic] nuair atá fhios agam botún ach 

cuireann sé isteach orm uaireanta mar tá sé an-deacair an Ghaeilge agus tá sé an-

frustrachas [sic]. Cosúil le duine B tá sé i do cheann agus níl tú ábalta é a deir [sic]. 

 

T: Agus an gceartaíonn tú daoine eile? 

 

C: Ah uaireanta like má tá siad like focal completely different ach like má tá siad beag 

like ní deireann mé aon rud.  

 

D: Ní cheapaim go bhfuil sé tábhachtach like daoine a cheartú mar ní bheidh a fhios acu 

muna ceartaíonn tú iad ní bheidh a fhios acu go raibh botún acu like coz foghlaim tú 

[sic] níos mó ansin like a deireann daoine like nach bhfuil botún agat [sic].  

 

T: Océ alright, bhí sibh ag caint ansan mar gheall ar an bhfocal a bheith i do cheann as 

Béarla agus ní féidir leat teacht ar an bhfocal Gaeilge. Ach an dóigh libh go bhfuil, nó 

gur féidir libh foghlaim conas smaoineamh trí Ghaeilge nó gur féidir leat smaoineamh 

trí theanga eile?  

 

A: Bhuel like má téann [sic] tú go dtí an áit ina bhfuil an teanga sin á labhairt tá sé an-

deacair like a Ghaeilge a smaoineamh [sic] i do cheann má tá tú in áit ina bhfuil gach 

duine ag caint as Béarla sin é an fáth like sa Ghaeltacht níl tú ábalta like do fón nó do 

ipod a bheith agat sa Ghaeltacht ina raibh mé agus cúpla seachtain tar éis an Ghaeltacht 
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chuaigh mé ar turas go Dub..go dtí Baile Átha Cliath agus like leis an Gaeltachta [sic] 

sin bhí an Ghaeltacht [sic] ar fad ag bailiú sa ah i mBaile Átha Cliath agus bhí mé ag 

éisteacht le mo ipod ar feadh like uair agus rinne mé dearúd ar Ghaeilge go raibh orm 

caint as Gaeilge agus thosaigh mé Béarla [sic] le mo chairde agus dúirt sé [sic] Béarla 

agus bhí a fhios agam go rinne go [sic] dearúd ansin.  

 

T: Braitheann sé ar an timpeallacht mar sin? 

 

A: Sea tá sé an-tábhachtach. 

 

B: Nuair a bhíonn tú timpeall like Gaeilge tá sé éasca ach nuair a bhíonn tú like ag 

foghlaim Béarla gach lá agus ag cloisteáil Béarla bíonn tú ag smaoineamh [sic] Béarla 

like. Nuair a bhím ag caint Gaeilge like ceapaim go mbíonn sé as Béarla like agus dúirt 

mé as Gaeilge, ní bhím ag smaoineamh as Gaeilge ar chor ar bith.  

 

C: Ah tá sé níos éasca caint as Gaeilge agus smaoineamh as Gaeilge má tá daoine ag 

caint as Gaeilge agus anois like tá Gaeilge i mo cheann agus nuair a rachaidh mé abhaile 

beidh Gaeilge i mo cheann like ah ar feadh uair agus like ah má tá gach lá sa rang 

Gaeilge bímid ag caint as Gaeilge agus like má téann [sic] go dtí mo rang eile tá Gaeilge 

i mo cheann agus like tá mé ag caint as Gaeilge. 

 

T: So arís an timpeallacht? 

 

C: Sea ach like tháinig [sic] sé amach an fhuinneog tar éis an rang.  

 

D: Sea mar an céanna le duine C nuair atá tú i rang Gaeilge bíonn sé i do cheann am 

agus like an rang nuair a téann tú amach an doras tá like díreach ach sa rang Gaeilge tá 

sé i bhfad níos éasca. 

 

T: Ar labhair sibh Gaeilge sa rang ón tús? 

 

D: Leis an múinteoir. 

 

T: An bhfuil sibh críochnaithe anois? 

 

A: Tá.  

 

T: Ceist amháin eile mar sin. An meon nó an dearcadh atá agaibh i leith na Gaeilge, cén 

fáth an dóigh libh go bhfuil an dearcadh sin agaibh? An dtuigeann sibh meon agus 

dearcadh, your outlook or attitude. An dóigh libh go bhfuil dearcadh dearfach nó 

diúltach agaibh? 

 

A: Dearfach. 
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T: Cén fáth? 

 

A: Mar like tá mé go maith ag Gaeilge ar dtús agus tá dearfach, is maith liom é mar tá 

teanga go maith agus faighim marcanna maith [sic] like so tá dearcadh maith agus 

chomh maith leis sin like just tá, is maith liom é mar is é an teanga dár tír agus is rud 

náisiúnta é sin agus like níl sé ag aon tír eile agus sin é an fáth b’fhéidir. 

 

B: Yeah like ceapaim go bhfuil sé tábhachtach like mar tá sé ár teanga like tá daoine ag 

like ní maith daoine Gaeilge mar ceapann [sic] go bhfuil siad go dona ach like gach uair 

bíonn like múinteoir ag déanamh like an rud diúltach agus like nil siad sásta leis an 

oideachas a fuair siad agus like ceapaim go bhfuil sé go maith is maith liom Gaeilge 

agus ní maith siad é [sic]. 

 

T: So sin é an fáth go bhfuil an dearcadh dearfach agat mar go dtaitníonn an teanga leat? 

 

B: Sin é.  

 

C: Táim bródúil ag caint as Gaeilge agus taitníonn ag foghlaim [sic] a lán teanga liom. 

Is maith liom an Spáinnis agus an Fraincis [sic] agus sa ceathrú [sic] bliain foghlaim 

[sic] mé píosa Chinese. Is maith liom teangacha agus caint ach ní maith liom scríobh. 

 

T: An bhéim ar fad ar an gcaint?  

 

C: Sea.  

 

D. Ah cosúil le duine C like ceapaim go gcruthaíonn sé mothúcháin bródúil [sic] astu 

[sic] nuair atá tú á labhairt mar tá sé mar theanga againn féin [sic]. Ceapaim nuair a 

bíonn [sic] tú go maith ann bíonn tú níos dearfacha [sic]. Sin é.  

 

T: Go raibh míle míle maith agaibh. 
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Aguisín 13: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i gColáiste Samhraidh 

 

Inscne 

A: Baineann 

B: Baineann 

C: Fireann 

D: Fireann 

E: Baineann 

F: Baineann 

 

Taighdeoir: Tosóimid le ceist 14 b’fhéidir, an bhfuil tú sásta leis an leibhéal teanga atá 

bainte amach agat sa teanga, sé sin an Ghaeilge nó an bhfuil tú ag iarraidh cumas níos 

airde a bhaint amach? Sé sin an dóigh leat go bhfuil caighdéan ard Gaeilge agat? 

A: Is dóigh liom go bhfuil caighdéan ard Gaeilge agam, chuaigh mé go dtí bunscoil lán-

Ghaeilge agus d’fhoghlaim a lán Gaeilge ansin. Rinne mé ardleibhéal do mo Teastas  

Sóisearach sa mheánscoil agus fuair mé grád A so ceapaim go bhfuil. 

B: D’fhreastail mé ar Gaelscoil freisin agus ah ansin táim ag freastal ar meánscoil 

Gaeilge agus ceapaim go bhfuil caighdéan ard Gaeilge agam mar táim in ann caint as 

Gaeilge ach nílim chomh maith ag an scríbhneoireacht ach tá mo oral an-mhaith 

ceapaim.  

C: Bhíos i scoil eile don bhunscoil ach ansin thosaigh mé ag freastal ar choláiste 

samhraidh agus bhí fonn orm dul chuig meánscoil lán-Ghaeilge agus chuir sé sin 

feabhas iontach ar mo Ghaeilge so táim fíor sásta leis an leibhéal atá agam.  

D: Freastalaím ar scoil Béarla meánscoil agus sa bunscoil agus níl mé sásta leis go 

bhfuil Gaeilge maith agamsa.  

T: Ar mhaith leat caighdéan níos airde a bhaint amach? 

D: Ba mhaith liom, nílim go maith ag scríobh rudaí as Gaeilge ach táim go maith ag 

caint le daoine eile.  

T: Cén fáth an dóigh leat go bhfuil tú níos fearr i mbun cainte ná mar atá tú i mbun 

scríbhneoireachta? 

D: Níl mé go maith ag léamh nó ag scríobh in aon teanga.  

T: An mbíonn níos mó deiseanna agat an Ghaeilge a labhairt ná í a scríobh? 
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D: Sea, tá.  

T: Cén áit? 

D: Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís? 

T: Cinnte, cén áit? Ar scoil b’fhéidir? 

D: Ar scoil agus sa samhradh agus i mo theach féin. 

T: Ó an mbíonn, an bhfuil Gaeilge sa bhaile? 

D: Beagáinín.  

E: Is maith liom cumas níos airde a bhaint amach mar ní téigh mé go dtí bunscoil 

Gaeilge nó meánscoil Gaeilge agus tá a lán rudaí eile le foghlaim agam sa teanga 

Gaeilge. 

T: Agus conas mar a chuirfidh tú feabhas ar do chuid Gaeilge an dóigh leat? Conas mar 

a dhéanfaidh tú é sin? 

E: Caith níos mó ama ar an Gaeilge sa scoil. 

F: Táim sásta le mo leibhéal mar táim ag freastal ar scoil ach fuair mé grád A sa Teastas 

Sóisearach agus táim ábalta caint as Gaeilge le mo chlann sa bhaile ach ba mhaith liom 

a bheith níos fearr do mo Teastas [sic] Sinsearach. 

T: An bhfuil Gaeilge sa bhaile? 

F: Sea, beagáinín. Mo dheirfiúr, bhí sí ag múineadh so tá sí go maith. 

T: An dóigh le héinne agaibh go bhfuil bua agaibh ag foghlaim teangacha? An bhfuil go 

leor teangacha ag éinne agaibh nó an bhfuil bua ag éinne agaibh an dóigh libh? 

A: Saghas.  

B: Ceapaim mar déanaim Gaeilge, Béarla agus Fraincís ar scoil agus faighim grád maith 

[sic] sna teangacha, tá siad níos fearr ná mata nó tíreolaíocht nó rudaí mar sin mar tá 

siad níos úsáideach [sic] chun dul go dtí áit difriúil agus chun a bheith ag caint le na 

daoine ón áit sin. 

T: Éinne eile? 

C: Saghas like, rinne mé teanga Eorpach Gearmáinis do mo Teastas [sic] Sóisearach 

agus bhí sé sin saghas foghlamtha agam as Gaeilge agus bhí sé sin saghas deacair ach 

bhí mé in ann.  

T: An gcabhraíonn sé libh an dóigh libh má tá teanga amháin agat go bhfuil sé níos 

éasca teangacha eile a fhoghlaim? 

B: Sea. 
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T: Conas? 

A: Mar tá like a fhios agat, tá sé éasca.  

T: Conas? 

C: Bíonn gaoltanna [sic] idir na teangacha like, ah bhí gaol le [sic] an Gearmáinis [sic] 

agus nuair a bhí mé ag déanamh an Iodáilis bhí gaol leis.  

T: Cathain ar dhein tú staidéar ar na teangacha sin? 

C: Ó i rith an idirbhliain [sic] sa scoil. 

T: An bhfeiceann éinne eile agaibh an ceangal céanna? 

B: Sea, rinne mé an Fraincis [sic] sa chéad bhliain ar scoil agus bhí sé go maith mar 

tagann siad go léir ón Laidin agus tá siad go léir cosúil lena chéile so tá sé beagáinín 

níos éasca cúpla teanga a foghlaim [sic] le chéile. 

T: Cén chaoi ina bhfoghlaimíonn sibh na teangacha éagsúla? An úsáideann sibh an cur 

chuige céanna?  

B: Sea. 

T: Conas? An féidir libh smaoineamh ar aon samplaí? 

A: Labhraím, i Gaeilge [sic] labhraím na focail os ard agus aiste agus déanaim an rud 

ceannan céanna sa Fraincis [sic] agus freisin bím ag féachaint ar clár [sic] teilifíse 

Gaeilge ar TG4 cosúil le Aifric agus cosúil leis sin bíonn scannáin ar siúl i Fraincis, 

cosúil le Amile. 

T: Éinne eile cosúil leis sin? 

C: Braitheann sé ar an múinteoir chomh maith, like as Gearmáinis bíonn fonn ar gach 

duine Gearmáinis a dhéanamh ar scoil mar gheall ar an múinteoir, is duine óg agus 

saghas spreagúil í ach an múinteoir Fraincis, tá sí sean agus níl sí, is duine deas í ach níl 

sí an-suimiúil. 

T: Cad é an rud is mó a spreagann sibh leis an nGaeilge a fhoghlaim? 

B: Tá sé an-tábhachtach go mbeadh múinteoir maith agat like, suas go dtí an Teastas 

Sóisearach bhí múinteoir agam agus bhí sí ón Gaeltacht [sic] agus anois tá múinteoir óg 

agam agus tá sé an-difriúil like, an slí múineadh [sic], is fearr liom an múinteoir óg mar 

déanann sí rudaí go mbeadh daoine saghas involved agus níl tú amháin ag léamh agus 

ag foghlaim é tá tú ag saghas [sic], tá suim agat foghlaim an Ghaeilge [sic]. 

T: An bhfuil sé sin tábhachtach daoibh go mbeadh sibh gníomhach agus teanga á 

foghlaim agaibh seachas a bheith ag suí siar agus ag éisteacht? 
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C: Caithfidh tú a bheith ag éisteacht an t-am go léir ach fós caithfidh fuinneamh a bheith 

sa seomra saghas. 

A: Beidh tú ábalta smaoineamh air níos fearr má bhí [sic] sé spreagúil.  

T: Cad iad na rudaí eile a spreagann sibh mar sin? Múinteoir maith ach cad iad na rudaí 

eile a spreagann sibh chun Gaeilge mhaith a bheith agaibh? 

E: Na ranganna, an cúrsa, mar bhí na rang ciúin [sic], níl sé loud….nuair a bíonn [sic] 

na ranganna ciúin níl sé róloud like agus beidh sé níos éasca éisteacht like leis an 

múinteoir. 

T: Aon rud eile faoin teanga anois seachas an seomra ranga? 

C: Téann saghas craic leis an teanga Gaeilge chomh maith, nuair a chloiseann daoine 

atá tú as Éireann bíonn siad Ó [sic]. 

A: Mé féin like, caithfidh mé a bheith ag staidéar an teanga freisin. Níl sé suas do na 

múinteoir go léir. 

T: An bhfuil aon rud pearsanta a dhéanann tú féin, tá ceist ansin faoi straitéisí foghlama, 

an dtuigeann sibh cad atá i gceist ansin? 

B: Sea.  

T: An cur chuige atá agat agus tú ag staidéar, an bhfuil aon rud pearsanta a dhéanann 

sibh? Dúirt tú go ndéanann tú na focail a rá os ard duit féin? 

B: Sea. 

T: Ach an bhfuil aon rud eile a dhéanann sibh mar sin go pearsanta sibh féin 

neamhspleách ar an múinteoir?  

A: Caithfidh tú ceartú do chuid ceartúchán agus botún mar tugann an múinteoir iad duit. 

T: Cad a dhéanann sibh leis na ceartúcháin sin? 

A: Scríobh é síos [sic] agus foghlaim iad. 

T: Conas mar a dhéanann tú iad a fhoghlaim? 

A: Labhraím é [sic] agus scríobhaim é síos [sic] cúpla uair. 

T: An ndéanann éinne eile agaibh rudaí mar sin? 

B: Caithfidh mé é a léamh cúpla uair, suí síos agus é a léamh, tá fonn orm é a déanamh 

an-suimiúil agus ag foghlaim teangacha [sic], b’fhéidir scríobh síos na focail ar 

chárta…cosúil le flashcards.  
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C: Tá sé saghas deacair like muna téann tú chuig scoil lán-Ghaeilge mar tógann scoil 

beagnach leath do lá suas, má bhíonn leath do lá as Gaeilge like ní chaithfidh tú an leath 

eile a chur isteach like.  

T: An teagmháil sin leis an teanga in ea? 

B: Ní dhéanaim a lán staidéar ar an nGaeilge sa bhaile, níl sé tábhachtach staidéar sa 

bhaile. 

T: Cad faoi cheartúcháin, an foghlaimeoirí sibhse a bhíonn ag ceartú daoine eile, abair 

dá ndéarfadh cara leat rud éigin mícheart an gceartódh sibh iad? 

C: Sea is duine mar sin mé. 

A: An t-am ar fad. Sa rang tá mise agus cailín eile, ná dhá daoine [sic] a chuaigh chuig 

scoil lán-Ghaeilge agus na daoine eile, má bhíonn daoine ag caint, ní bhíonn siad ábalta 

é a rá i gceart.  

T: Cabhraíonn tú leo? 

A: Sea. 

T: An gceartaíonn daoine eile sibhse? Cairde nó múinteoirí, cuir i gcás? Conas mar a 

bhraitheann sibh faoi sin? 

B: Is fuath liom é.  

T: Cén fáth? 

B: Níl fonn ort a choisteáil go bhfuil tú mícheart. 

A: Ceapaim go bhfuil sé go maith mar tá siad ag cabhrú leat grád níos fearr a fháil i do 

scrúdaithe. 

T: An aontófá leis sin? 

F: Yeah tá sé an-tábhachtach agus tá sé ag cabhrú leat, sea. 

C: Nuair a cheartaíonn duine tú, níl fonn ar aon duine a bheith mícheart so like ní 

dhéanfaidh tú an rud céanna arís so is maith an rud ceartúcháin. 

D: Nuair a déanann [sic] siad é, is maith liom é mar táimid ábalta é a dhéanamh níos 

fearr ag caint agus ag úsáid an teanga [sic]. 

E: Is maith liom é mar is maith liom foghlaim ó mo bhotúin sa teanga. 

T: Cad faoi meon i leith fhoghlaim teangacha, an dóigh libh go bhfuil meon dearfach nó 

diúltach agaibh? An dtuigeann sibh an focal meon? Attitude or outlook. An dóigh libh 

go bhfuil meon dearfach, positive attitude agaibh i leith na Gaeilge? 

A: Sea. 



463 
 

T: Cén fáth? 

A: Mar ceapaim tá [sic] sé tábhachtach é [sic] a fhoghlaim mar tá sé ár teanga dúchais 

[sic] agus náisiúnta. 

B: Ceapann a lán daoine go bfhuil sé míúsáideach anois sa lá atá inniu ann mar nuair atá 

teangacha cosúil leis an Gearmáinís [sic] tá sé teanga [sic]cad é, commerce, gnó agus ní 

féidir leat Gaeilge a úsáid lasmuigh d’Éire. Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach mar 

theanga náisiúnta agus tá sé páirt dár stair.  

T: An ndéarfá go bhfuil meon dearfach agat féin? 

B: Ó sea, nuair a fhreastail [sic] mé ar bunscoil [sic] bhí meon an-dearfach ansin. 

A: Sea, ón mbunscoil lán-Ghaeilge agus mo chuid múinteoirí. 

C: Saghas an stair agus na Sasanaigh, níl fonn orm an bua a thabhairt do na Sasanaigh 

ach tá fonn orm saol na Gaeilge a choiméad.  

D: Táim fós, is maith liom an Sasanach, nach bhfuil [sic] an grá agat don teanga níl tú 

ábalta an obair a chur isteach, ionas go mbeidh tú níos fearr ag caint nó rudaí eile. 

F: Is maith liom Gaeilge mar sin tá sé éasca a foghlaim ach cosúil le Fraincis tá sé an-

deacair foghlaim agus tá mo obair bhaile an-deacair freisin. Níl an Ghaeilge níos éasca a 

fhoghlaim [sic] ach níl a fhios agam níl mo mhúinteoir ag an Fraincis [sic] rómhaith, tá 

mo mhúinteoir ar fheabhas i Gaeilge [sic] ach fós tá sé deacair. 

B: Thosaimid ag foghlaim Gaeilge ag aois an-óg sa scoil freisin, níor thosaímor Fraincis 

go dtí an chéad bhliain sa mheánscoil agus ansin ceapann daoine go bhfuil an Ghaeilge 

níos éasca.  

T: Mar chríoch mar sin, cuirfidh mé ceist amháin eile oraibh, toisc go bhfuil siad ar fad 

anseo i gcoláiste samhraidh, cén fáth ar tháinig sibh anseo an chéad lá, an dtugann sé 

spreagadh daoibh a bheith anseo nó an é go bhfuil sibh ag iarraidh bhur gcuid Gaeilge a 

fheabhsú nó cén rud? 

A: Bhuel, ceapaim sa bhunscoil bhí mo Ghaeilge níos fearr ná mar atá sé anois mar bhí 

mé ag caint, ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad sa bhunscoil ach anois i meánscoil [sic] 

ní bhím ag labhairt ach tríocha nóiméad gach lá, tháinig mé anseo chun feabhsú arís. 

B: Ceapaim go gcuireann an áit seo craic i Gaeilge [sic] arís, bíonn tú ag labhairt 

Gaeilge nuair a bhíonn tú ag imirt spóirt agus ag an céilí [sic] agus tá fonn ort a bhíonn 

[sic] ag labhairt Gaeilge mar tá gach duine ag labhairt Gaeilge, tá sé páirt [sic] den 

choláiste you know.  

C: Ah is áit iontach an áit seo, tá na daoine anseo in ann craic a bheith acu agus 

foghlaimíonn siad le caighdéan an-ard Gaeilge, so is áit maith [sic] le foghlaim le craic. 
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B: Caithfidh tú déan iarracht [sic] leis an Gaeilge [sic] anseo, tá daoine ann agus tagann 

siad agus bíonn siad ah níl sé an-tábhachtach a bheith ag caint as Gaeilge you know ach 

sin é páirt den áit agus sin é an fáth go bhfuil daoine anseo.  

T: Ceist amháin eile mar sin agus scaoilfidh mé libh. Dá mbeadh rud amháin le rá 

agaibh mar chúis go bhfuil caighdéan maith Gaeilge agaibh? Dá mbeadh rud amháin le 

rá agaibh chun tacú leis an gcaighdéan atá agaibh, cad a déarfadh sibh? 

A: Chuaigh mé go dtí Gaelscoil. 

E: Bhí mé ag caint as Gaeilge ó bhí mé óg, tá beagáinín Gaeilge ag mo mham agus 

uaireanta bímid ag labhairt as Gaeilge, fuair sí grád maith sa Teastas Sinsearach. 

C: Bhuel bím i gcónaí ag caint as Gaeilge sa scoil ach is dóigh liom múinteoir spreagúil, 

múinteoir maith an rud is tábhachtach [sic]. 

D: Tá mo mham ina múinteoir agus uaireanta bíonn sí ag labhairt as Gaeilge, ar scoil ní 

maith liom na teangacha eile, is fearr liom an Ghaeilge, ceapaim go bhfuil sé níos fearr 

ná na teangacha eile.  

F: Bíonn mo dheirfiúr ag labhairt as Gaeilge sa bhaile agus múinteoir an-mhaith sa 

mheánscoil. 

E: Múinteoir maith chomh maith. 

T: Go raibh míle maith agaibh ar fad.  
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Aguisín 14: Trascríobh den Ghrúpa Fócais le Grúpa Ollscoile 

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach 

 

Inscne 

A= Baineann 

B= Fireann  

C= Fireann  

D= Fireann  

 

Taighdeoir: Océ so just pléifimid na ceisteanna atá déanta agaibh ar an gceistneoir ar 

dtús, bhuel an chéad leathanach ansan baineann sé sin le cúlra. Leanfaimid ar aghaidh 

go dtí b’fhéidir an cumas atá agaibh sa teanga sé sin an Ghaeilge agus ansin cuirfidh mé 

an cheist oraibh an dóigh libhse gur foghlaimeoirí  maithe sibh agus cén fáth go 

gceapann sibh san nó cad na thaobh go bhfuil sibh go maith an dóigh libh? Cad is cúis 

leis an éifeacht foghlama. 

 

A: Is dócha an tuiscint atá agam, gur bhreá liom, thaithin an ghramadach go mór liom 

agus an rud is fuath [sic] le cúpla duine eile is dócha agus nuair a bhí an tuiscint agam ar 

an ngramadach bhí sé níos éasca gach rud a chur le chéile.  

 

T: Ar chuir sé sin le do chuid muiníne? 

 

A: Ó sea cinnte, nuair a bhí mé ar scoil níor thuig mé an ghramadach ar chor ar bith, 

níor chuireadar in iúl cén chaoi go raibh na rialacha, níor thuigeamar na rialacha, ach sa 

chúrsa seo (Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach) bhí na rialacha, chuir tú brí in iúl 

dúinn cén fáth go bhfuil sé mar seo agus nuair a bhí sé ar eolas againn bhí sé i bhfad 

níos éasca. Agus bíonn na patrúin ag baint le rudaí mar sin chomh maith, abair an 

tuiseal ginideach bíonn patrúin ag baint le focail. 

 

T: Tiocfaimid ar ais chuige sin ar ball, sé sin na patrúin.  

 

B: Nuair a dhéanann tú cinneadh cúrsa mar sin a dhéanamh ní hionann é agus 

gnáthábhar scoile ní rud éigeanntach é ach cinneadh a dhéanann tú féin agus you know 

de ghnáth bíonn suim agat ann so bíonn smaoineamh nó dearcadh difriúil agatsa faoi 

rud éigin mar sin ná mar a bhíonn agat do ghnáthábhar scoile.  

 

T: Mar nach bhfuil sé éigeanntach. 
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B: Níl sé éigeanntach agus de ghnáth bíonn suim ag daoine ann agus bíonn daoine you 

know nach bhfuil sa chóras oideachais agus bíonn suim acu agus déanann siad a lán 

oibre you know.  

 

T: Mar gheall ar an gcinneadh atá déanta agat anois dul leis an nGaeilge mar ábhar 

roghnach duit fhéin, an ndéarfá go bhfuil tú éifeachtach anois i gcás fhoghlaim 

teangacha? 

 

B: Yeah rinne mé iarracht Fraincis a fhoghlaim agus níor éirigh liom chomh mhaith, is 

féidir liom you know focail a labhairt [sic] ach níor éirigh liom. 

 

T: Cén fáth an dóigh leat? 

 

B: Bhuel tá deacracht agam, bhí deacracht agam le Fraincis mar ní raibh, níl sé éasca 

nuair a bhím ag éisteacht leis an raidió nó ag féachaint ar an teilifís ní thuigim mórán de. 

 

T: An bhfuil deacracht agat leis na fuaimeanna? 

  

B: Tá, tá an-deacracht agam leis na fuaimeanna, ní bhíonn an deacracht sin agam leis an 

nGaeilge. 

 

T: An bhfuil a fhios agat cén fáth? 

 

B: Bhuel b’fhéidir bhí Gaeilge agam ar scoil, ar an mbunscoil agus ar an meánscoil, 

bíonn sé ar an raidió agus bím ag éisteacht leis an raidió, so b’fhéidir dá bharr sin ach is 

mór an náire dom nár éirigh go maith liom leis an bhFraincís ach caithfidh mé dul ar ais 

níl deireadh leis fós like. Rachaidh mé ar ais. 

 

C: Arís tiocfaimid ar ais chuige sin. 

 

C: Chuir mé isteach go maith mar ceapaim go bhfuil, gur dea-fhoghlaimeoir maith 

agam [sic] anois ach an fáth atá agam nach cuirim isteach an-mhaith nó ar fheabhas mar 

ba mhaith liom i bhfad níos mó snas agus cruinneas [sic] a chur ar mo chuid Gaeilge. 

Ag an am céanna táim sásta leis an dul chun cinn a dhéanaim, mar i gcompráid le duine 

B an fhadhb atá agamsa….agus bhí mé ag caint le m’uncail freisin agus tá an-Ghaeilge 

aige, níor labhair sé faic sa Ghaeilge ar feadh daichead bliain nó níos mó agus ceapaim 

go bhfuil duine B agus m’uncail go bhfuil an-Ghaeilge acu, nuair a bhuail mé le duine B 

ar dtús you know bhí Gaeilge shaibhir agus Gaeilge i gceart aige agus nuair a bhí mise 

óg ní raibh an Ghaeilge agam, b’fhéidir nach raibh suim agam chomh maith leis an scoil 
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b’fhéidir bhí mé ag smaoineamh nach bhfuil an chluas cheoil agam, deirtear go bhfuil 

gaol idir an chluas cheoil agus an teanga mar nuair a bhí mé sa mheánscoil, bhuel bhí 

mé ag caint faoin bunscoil [sic] ach nuair a bhí  mé sa mheánscoil rinne mé an Ardteist 

agus ní raibh suim agam i sacar agus rudaí mar sin, níor dhein mé an-iarracht ach rinne 

mé ardleibhéal i ngach ábhar seachas Gaeilge agus Fraincis. Rinne mé ardleibhéal sa 

Fhraincis agus bhí sé éasca domsa ach ní raibh an Ghaeilge, ní raibh mé ábalta an cleas 

a dhéanamh leis an nGaeilge freisin, rinne mé bunleibhéal sa Ghaeilge agus sa Fraincis 

so b’fhéidir go bhfuil an córas just deacair domsa ach anois níl sé deacair agus táim ag 

cur [sic] dul chun cinn i gcónaí ach ba mhaith níos mó dul chun cinn a chur ar freisin 

[sic]. So chuir mé maith ann mar an bhliain seo chugainn nó b’fhéidir an bhliain ina 

dhiaidh sin cuirfidh mé an-mhaith nó ar fheabhas.  Tá gach rud maith i mo thuairim. 

 

C: I dtosach báire i gcónaí is maith liom a bheith ag éisteacht le Gaeilge, is maith l iom 

an fuaim [sic]. Is dócha bhí frustrachas orm mar níor thuig mé cad a bhí ar siúl mar 

shampla ar an raidió nó ar an teilifís agus rudaí mar sin. Sin an t-aon rud amháin, cheap 

mé i gcónaí go raibh an fuaim [sic] go hiontach agus rudaí mar sin ach mar a dúirt mé ní 

raibh an tuiscint ann. So an rud is tábhachtaí domsa go mbeidh mé in ann cumarsáid 

éifeachtach a bheith agam le duine eile nó le daoine eile, sin an sprioc is tábhachtaí 

dom. Agus ceapaim i rith an chúrsa gur bhain mé amach an sprioc sin. An chéim ard a 

dheineas nuair a bhíos ag dul síos le duine B go dtí an chéad turas go dtí Cúl Aodh, 

yeah do bhíos ag caint Gaeilge an t-am go léir agus tar éis an turais sin bhí mé in ann a 

rá liom fhéin jeez bhí an chumarsáid sin fíor agus bhí tuiscint ag mo dhuine agus jeez 

táim ag doing alright anseo. Sin, bhí oscailt agam dó fhéin leis an méid sin a fuair mé 

amach faoi mé fhéin is dócha, so cheap mé go raibh mo Ghaeilge tar éis sin i bhfad níos 

fearr ná a cheap mé an dtuigeann tú?  

 

T: Arís tá tú ag caint ar chúrsaí muiníne, féinmhuiníne? 

 

C: Ó ceapaim domsa, bhí sin fíor tábhachtach mar ní raibh muinín agam faoi [sic] mo 

chuid Gaeilge. So sin an chéad rud is dócha. Fiú amháin i mBéarla tá mé, ó cad é an 

focal níl a fhios agam, specific go leor faoi chruinneas, ceapaim go bhfuil cruinneas 

tábhachtach agus cruinneas teanga so tá a lán le déanamh agam fós maidir le cruinneas 

mo chuid Gaeilge ach táim ar an mbóthar anois agus táim sásta a bheith ann.  

 

T: Sin é an-mhaith océ, so arís luaigh sibh cruinneas, blas, fíorchumarsáid so sin na 

rudaí atá tábhachtach daoibhse in ea agus tá siad ann mar chomharthaí daoibh gur dea-

fhoghlaimeoirí sibh nuair a fhaigheann sibh smacht ar na rudaí sin.  

 

C: Is dócha é. 
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T: Mar a dúirt tú duine C bhí tú in ann fíorchumarsáid a dhéanamh agus go raibh sé sin 

tábhachtach duit. 

 

C: Ó domsa tá sé sin fíorthábhachtach, like an cruinniú a bhíonn againn sa X (Teach 

Tábhairne) tá sé in go hiontach. Agus bainim fíortaitneamh as na rudaí sin. 

 

T: An teagmháil sóisialta leis an teanga chomh maith in ea? 

 

C: Yeah.  

 

A: Nó glaoch a chur ar duine ar an bhfón ah you know cumasach, a bheith cumasach 

labhairt le duine ar an bhfón. Tá sé sin go breá. 

 

T: Sin a deireann leat ansan gur foghlaimeoir maith tú nó go bhfuil Gaeilge mhaith 

agat? 

 

A: Bhuel Gaeilge níos fearr ná mar a bhí!  

 

C: Ceapaim chomh maith go bhfuil próiséas ann. Níl mé á rá liom féin yeah tá Gaeilge 

maith [sic] agam i ndáiríre, níl sé sin fíor ach tá mé ar an mbóthar. Is é an slí [sic] atá 

tábhachtach.  

 

T: Go raibh maith agaibh as an méid san. Bogaimid ar aghaidh anois agus tabharfaimid 

aghaidh ar an méid a dúirt sibh, tá go leor ráite agaibh ansan ach luaigh tusa ar dtús 

duine A, luaigh tú na patrúin, chonaic tú patrúin sa teanga in ea? 

 

A: Bhuel na rialacha ach go háirithe. Na patrúin, bhuel ar dtús baininscneach 

firinscneach níl a fhios agam [sic]  you know ar dtús ach tar éis é a bheith léiriú [sic] 

dúinn bhí sé soiléir agus bhí patrúin ann agus is féidir baint, is féidir comparáid a 

dhéanamh idir na rialacha.  

 

T: Tuigim, nuair a chuireann tú, nuair a thugann tú patrúin faoi deara an gcuireann tú na 

patrúin san i bhfeidhm in áiteanna eile?  

 

A: Yeah, cosúil le matamaitice. 

 

T: Nuair a bhíonn smacht agat air bíonn tú in ann é a chur i bhfeidhm in áiteanna eile.  
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C: Nuair a thuigeann tú ceann amháin tagann na cinn eile ina dhiaidh sin. 

 

T: Duine B bhí tusa ag caint mar gheall ar an bhFraincís agus ar an nGaeilge ansin agus 

an úsáideann tú aon chur chuige céanna agus an dá theanga á bhfoghlaim agat. 

 

B: Bhuel ní dhearna mé Fraincis ar scoil so ach ní teanga deacair í, níl sí deacair ach an 

deacracht atá agam ná leis an chluas, ní féidir liom bhuel is féidir liom ach níl sí ag 

feabhsú mar a cheap mé. Sna ranganna mar shampla, sna ranganna Fraincise, caoga 

faoin gcéad den am ní bheadh a fhios agam céard a bhí i gceist ag an múinteoir agus i 

gcónaí bhí mé taobh thiar you know ach obair bhaile ní raibh fadhb ar bith agam, mar a 

dúirt mé tá an ghramadach réasúnta. 

 

T: Bhí sibh á rá mar gheall ar an teagmháil atá agaibh leis an nGaeilge lasmuigh den 

seomra ranga, an é go bhfuil an teagmháil san, go mbíonn sé níos éasca daoibh. 

 

B: Bhuel sea ach ag an am céanna ná [sic] nuair a chríochnaigh an cúrsa níor chas mé le 

héinne agus sin am bhí mé ag smaoineamh faoi sin. 

 

C: Bhuel sin fadhb mór [sic] mar nuair a bhí mé leatsa cúpla seachtain ó shin bhí eagla 

orm mar níor dhein mé faic, níor labhair mé faic sa Ghaeilge [sic] ar feadh ceithre míosa 

[sic] in aghaidh dhá bhliain ag caint gach seachtain anseo nó le daoine sa cholaiste nó 

mar sin agus an rud a bhí duine B ag caint faoi an Fraincis [sic], ní bhíonn an deis ag 

duine B nó daoine,  bhuel b’fhéidir go bhfuil sa chathair ach chruthaíomar an deis sa 

teanga, sa Ghaeilge ach tá sé i bhfad níos deacair i dteanga eile, sa chathair. 

 

T: An gcaithfidh tú na deiseanna a thapú mar sin? 

 

D: Ó gan dabht yeah, ach is fadhb mhór í easpa deiseanna. 

 

T: Luaigh tusa ansan duine C, caithfidh tú na deiseanna a chruthú b’fhéidir? 

 

D: Yeah dheineamar le chéile é ach thug tusa an muinín againn agus má tá tú ag caint an 

Ghaeilge an bealaí difriúla, bhí duine A ag caint faoin gramadach [sic] agus bhíomar ag 

caint faoi  X (Teach Tábhairne) ach anseo agus má tá tú ag déanamh é ar an ríomhphost 

agus i X (Teach Tábhairne) agus anseo tar éis tamaill má tá na éagsúlacht [sic] agus na 

rudaí difriúla le chéile, ní bhaineann sé le rud amháin, ní bhaineann sé le X (Teach 

Tábhairne) amháin ach tá sé an-chabhrach linn mar tagann an muinín sa rang seo agus 

tar éis tamaillín bím ag labhairt le duine A ar Facebook agus rudaí mar sin agus tar éis 
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tamaillín samhlaíonn tú go bhfuil an teanga do ghnáth-theanga [sic] nó b’fhéidir sa 

todhchaí. Cosúil leis an Béarla [sic], mar tá sé in úsáid agat ar bealaí difriúla i gcónaí.  

 

B: Tugann cúrsa, bhuel mise ar aon nós, an misneach dul isteach agus labhairt le daoine 

cé nach raibh an Ghaeilge chomh maith leis an nGaeilge acu ach ag an am céanna you 

know thug sé spreag duit [sic]. 

 

C: Sea sin é an príomhrud.  

 

T: Sin é go díreach. Ceist 15 ansan deireann sé maidir leis an leibhéal teanga atá agat 

féin an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin (maith nó olc) ar an oideachas a fuair tú, an 

múinteoir a bhí agat, an timpeallacht inar fhoghlaim tú í, an chur chuige staidéir atá agat 

nó na tréithe pearsanta atá agat fhéinigh? Ní ghá daoibh an rang seo a bhí agaibh a 

roghnú! An múinteoir bunscoile nó meánscoile atá i gceist ansan. Cad is dóigh libh? 

Cén fáth go bhfuil caighdéan maith agaibh? 

 

C: Tá an múinteoir an-thábhachtach ar fad agus bhíomar caint na fírinne i gcónaí leatsa 

agus na rudaí a tharlaíonn anseo agus dom féin anyway thug tusa muinín domsa agus na 

bealaí ina bhfuil tú ag déanamh na ranganna gníomhach agus cairdiúil agus cabhrach 

you know tá sé i bhfad, i gcompráid leis an nGaeilge a d’fhoghlaim mise ar scoil tá sé i 

bhfad níos difriúla ach is duine fásta mé anois agus tá suim agam, sin príomhrud freisin.  

 

D: You see domsa now, ní raibh Gaeilge agam, bhí sé go huafásach nó go holc i ndáiríre 

roimh an cúrsa [sic], now bhí múinteoir maith agam sa meánscoil [sic] ach fuair mé 

tionchar as an iarracht a chur sé isteach ach tar éis sin sleamhnaigh sé, sin an rud like. 

Bhí sé réasúnta go leor is dócha timpeall am an ardleibhéal ach sleamhnaigh sé ansin.  

 

T: Mar nach raibh gá leis in ea? 

 

D: Bhuel ní raibh aon ghá leis, ní raibh aon deis aon rud a dhéanamh leis agus ah yeah 

agus is dócha ní raibh sé chomh maith san go raibh tú in ann aon rud a dhéanamh leis 

ach an oiread like ní raibh, d’éist mé leis an raidió ach ní raibh aon tuiscint agam you 

know. 

 

C: Agus slí amháin ina aonar, bhí tú ag éisteacht le RnaG ach ní raibh tú ag caint le 

héinne. 

 

D: Yeah rudaí mar sin. It’s only le déanaí a bhaineann taitneamh go hiomlán as Seó 

Spóirt ar TG4 mar táim in ann, cad is commentary ann, mar táim in ann an commentary 



471 
 

a thuiscint go huile is go hiomlán. Agus b’fhearr liom é ná an Béarla anois toisc go 

bhfuil an tuiscint agam anois, bhuel tá sé éasca go leor mar bíonn an foclóir [sic] 

timpeall cúrsaí spóirt cuíosach éasca, níl ach… 

 

T: Líon na bearnaí i gceist. 

 

D: Sin é, sin é. Is dócha ón uair a raibh mé óg fiú amháin ní raibh sé sin agam ach 

oiread so stop tú [sic] agus tagann rudaí eile isteach.  

 

T: Deirtear go mbíonn bua ag daoine áirithe i gcás fhoghlaim teangacha. An bhfuil a 

leithéid de rud ann? An bhfuil sé agaibhse an dóigh libh? Bua nó dua? An bhfuil bua 

agat nó an mbíonn dua i gceist le teanga a fhoghlaim. 

 

A: Níl, tá bua agam ceapaim mé féin sa Ghaeilge ach níl an bua céanna mar [sic] ag 

foghlaim an Fhraincis nó mar sin, tá sé díreach leis an nGaeilge dom féin ar aon nós 

agus tá an oidhreacht agus an teanga dúchais sin é an chúis nó an fáth, tá sé i mo chroí 

ceapaim. 

 

D: Ceapaim go bhfuil sé ann. Tá like tá daoine ann agus tá 3/4/5 teanga acu, níl sé agam 

now.  

 

C: Is talún [sic]  (talann) é freisin, bhíos ag caint faoi an chluas cheoil agus an chluas 

teanga, b’fhéidir nach bhfuil sé ceart ach díreach tar éis an mBéarla [sic] ach cosúil leis 

sin tá daoine mar Y (teagascóir Gaeilge) tá 5 teanga aige ach agus nuair a bhí mé ag 

caint leis mar gheall ar an scoil ar dtús bhí teangacha deacair domsa ach tá talún [sic] i 

gceist agus tá duine A ag caint faoin paisean [sic], má tá sé i do chroí. 

 

T: Cad a spreagann an paisean san? Bhuel luaigh tú oidhreacht agus an cultúr agus tá sé 

sa chroí agus, an bhfuil aon rud eile? 

 

C: Dualgas freisin. 

 

B: Agus bród. Ach go háirithe sa Ghaeilge mar is teanga aisteach é, í. You know i ngach 

teanga na hEorpa like, is sean-teanga í. Ní dhéanann mise mórán ceangail idir chultúr 

agus teanga you know.  

 

T: Díreach an ársacht a bhaineann léi in ea? 
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B: Sin agus an chaoi nach bhfuil teanga, bhuel tá teanga sa Bhreatain Bheag agus sa 

mBriotáin, tá siad like teanga, ach níl teanga cosúil léi san Eoraip.  

 

D: Bhuel yeah bhíos chun a rá gur, ceapaim go bhfuil a leithéid de rud ann, like an rud 

atá tusa á rá duine B, tá siad ag caint anois ar Hiberno English agus rudaí mar sin, sin é 

an slí [sic] ina ritheann an teanga agus is sort of slí Gaelach é [sic] agus ceapaim gur rud 

an-shuimiúil [sic] é sin, domsa ar aon nós agus tá sé, má dtéann tú isteach ar beagáinín, 

is Gaeilge é ach d’astraíodar é. Agus tá na frásaí mar a deir siad i mBéarla, the turn of 

phrase. Is rud Gaelach é sin fós agus is rud an-dheas é ceapaim so sin slí eile a mhaith 

liom [sic] a bheith ag plé leis. 

 

T: Sea mar tugann sé léargas duit in ea chomh maith? 

 

D: Ó yeah like ceangal nach smaoiníonn tú faoi cheana agus you know yeah gan dabht. 

Fiú amháin like ainmneacha ar na bailte fearainn agus na bailte agus na bóithre agus 

gach rud mar sin. Tugann sé i bhfad níos mó tuiscint [sic] duit faoi. 

 

T: Océ Go raibh maith agat, duine C luaigh tusa gníomaíocht ranga? An dóigh libhse, tá 

ceist ansin ar an gceistneoir an mbíonn tú gníomhach nó éigníomhach, conas mar a 

chuirfeadh sibh síos oraibh féin mar fhoghlaimeoirí, gníomhach nó éigníomhach?  

 

A / C / D: Gníomhach.  

 

B: Mise éigníomhach, bhuel táim beagáinín leisciúil faoi rudaí mar sin ach is, bhí ceist 

eile… 

 

A: Ach bíonn tú gníomhach sa rang. 

 

B: Bhuel níl a fhios agam, b’fhearr liom a bheith. 

 

D: Bhuel níor labhair tú Gaeilge (Béarla a bhí i gceist anseo) riamh i mo chuideachta 

now.  

 

B: Sin mar ba mhaith liom é…níl bhíonn mórán seans againn like. Nuair a théim abhaile 

tá an-tuisint Gaeilge ag mo bhean chéile ach ní labhrann sí mórán mar níl mórán taithí 

aici. Nuair a smaoinim nuair a bhí na leanaí ag fás aníos nach raibh níos mó Gaeilge acu 

mar níor labhraimid mórán Gaeilge like.  
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T: Cén fáth an dóigh leat? 

 

B: Níl a fhios agam. Is trua liom, is trua sin ach ah you know. 

 

T: Bogfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 22 agus baineann sé sin le ceartúcháin. 

Conas mar a bhraitheann sibh faoi cheartúcháin? An gcuireann sé isteach oraibh nuair a 

gceartaíonn daoine sibh nó an gcuireann sibh fáilte roimh cheartúcháin nó an 

gceartaíonn sibhse daoine eile b’fhéidir?  

 

D: Braitheann sé ar an comhthéacs [sic] sa rang, tá sé go hiontach, fiú amháin an 

aiseolas [sic] a thug tú dúinn ar X now (suíomh foghlama fíorúil), cheap mé go raibh sé 

sin an-éifeachtach domsa agus an-úsáideach ar fad. Má bhíonn tú amuigh sa phub now 

níor mhaith leat go mbeadh duine ag ceartú do chuid Gaeilge. Braitheann sé ar an duine 

is dócha… 

 

T: Luaigh tú aiseolas ansin. Cad a dhéanann tú leis an aiseolas san, abair cad a dhéanann 

tú chun na ceartúcháin sin a chur ina gceart?  

 

D: Bhuel sríobhamar síos, uaireanta ann nuair a chuaigh mé ar ais ar na rialacha now tá 

mé an-lag leis na rialacha agus chuaigh mé ar ais orthu chun a fháil amach cén fáth ar 

chuir tú isteach an i nó an h ansan agus cén fáth nár chuir mé isteach é ar dtús? So ah 

bhíos ag brú isteach ar na rialacha agus ciall a dhéanamh dom féin ar na ceartúcháin, ag 

iarraidh ach mar sin féin bhíos ag iarraidh an ceartúchán a cheangal leis na railacha 

[sic]. Rinne mé é sin nach mór gach aon uair, bhuel iarracht anyway agus bhí sé 

úsáideach gan dabht. 

 

T: An rud céanna? 

 

A: Yeah chuir mé fáilte cinnte roimh na ceartúcháin sa rang agus an aiseolas, d’úsáid mé 

é mar chritic úsáideach don chéad uair eile i gcónaí, uaireanta bíonn an botún céanna 

arís agam ach ah tar éis cúpla uair téann sé isteach.  

 

T: Conas mar a théann sé isteach, cad iad na hiarrachtaí a dhéanann tú? 

 

A: Scríobhaim síos é sa leabhar dearg atá agam (leabhar foclóra) agus déanaim dul siar 

ar na rialacha. 

 

T: An leagan mícheart agus an leagan ceartaithe, nó díreach an leagan ceartaithe? 
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A: An leagan ceart. Déanaim dearmad ar an leagan mícheart.  

 

T: Bhí leabhar foclóra agat in ea?  

 

A: Sea. 

 

T: Agus an é gur scríobh tú na focail ann nó ar chuir tú na focail in abairtí nó ar scíobh 

tú inscne an fhocail ann? 

 

A: Bhuel an fáth go raibh an focal mícheart agam, scríobh mé síos an focal ceart agus 

cén fáth go bhfuil sé ceart.  

 

T: An-mhaith, an bhfuil aon rud eile agaibh?  

 

B: Bhí an córas céanna agam, dé ghnáth le obair bhaile [sic] ar an ríomhaire scríobhaim 

é agus nuair a thagann sé ar ais ceartaím é, scríobhaim é ar an ríomhaire arís leis an 

píosa [sic] arís. 

 

T: An sean-phíosa a bhí agat mar sin, ceartaithe? 

 

B: Sea do leagan féin agus an leagan agamsa! 

 

C: Just for cruinneas bhí ach de ghnáth sa rang agus speisialta nuair a bhíonn tusa ag 

múineadh agus ag nuair a rinne mé botúin mar shampla tá bealach maith agatsa bíonn tú 

ag caint ach tar éis tamaill úsáid tú an frása céanna ins an mbealach ceart agus tá sé sin 

go hiontach agus chuala mé cúpla lá ina dhiaidh sin nó rud éigin mar sin, is cuimhin 

liom é agus bím in ann é a úsáid ar an mbealach ceart nó rud mar sin ach sa phub nó in 

áit sóisialta, tá sé deacair agus cuireann sé náire ort, deireann tú rud éigin agus bíonn tú 

ah ag féachaint ar an duine agus tá a fhios agat go bhfuil an mícheart [sic] agat agus 

ansin tagann náire ort, mímhuiníneach, ní thagann an muinín [sic] ar ais agus tá sé níos 

deacra tar éis sin so tá an dá chás, tá sé tábhachtach sa rang agus an bealach ina 

dhéanann tú é de ghnáth i mo thuairim ach i gcásanna eile bíonn sé deacair go speisialta 

sna suímhanna sóislta, tá sé deacair. 

 

D: I mo chás now, má raibh mé, má bheadh mé [sic] leis na leaids mar shampla sa phub 

agus má raibh botún [sic] agam arís is arís eile ba mhaith liom má cheartaíonn siad mé, 

now braitheann an slí [sic] gan dabht agus  beidh mé buíochasach [sic] as sin. 
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T: Duine C, luaigh tusa ansan an focal úsáid, go gcaithfidh tú úsáid a bhaint as rud 

éigin, an é an rud atá i gceist agat ná go gcaithfidh tú úsáid a bhaint as ionas go 

gcuimhneoidh tú air? 

 

C: Sea sampla amháin nauir a bhíomar sa chúrsa ar dtús agus bhí tusa á rá fuaireas agus 

bhíos agus na rudaí as Ciarraí agus bhí mé meascaithe suas, ceapaim ag an am b’fhéidir 

go dúirt mé é sin leat agus ceapaim ag an am gur cheap mé gur an briathar saor a bhí i 

gceist ach nuair a chonaic mé é ar pár, fuaireas tá sé difriúil le fuarthas, sin an am ach 

gach rud a bhí tusa á rá agus daoine eile bhí mé ag foghlaim ó daoine [sic] eile i gcónaí 

agus déanaim mé [sic] athrá an tseachtain ina dhiaidh sin.  

 

T: An é sin an tslí ina bhfoghlaimíonn tú? 

 

C: Sea sin é, díreach é. 

 

T: Leanfaimid ar aghaidh go dtí an céad leathanach eile agus b’fhéidir go bpléifimid 

straitéisí foghlama agus bhí an-chuid plé againn i mbliana mar gheall ar straitéisí 

foghlama a bhíonn in úsáid agaibh agus sibh ag foghlaim na Gaeilge agus bhí an-chuid 

cinn spéisiúla agaibh, b’fhéidir gur mhaith libh ceann nó dhó a roinnt anois nó b’fhéidir 

ceann amháin, an cheann is mó.  

 

A: An foclóir [sic], sin an sampla domsa agus an féinmheasúnú freisin.  

 

T: Conas mar a dhéanann tú é sin? 

 

A: Cosúil leis, mar a bhíomar á rá, bhí obair bhaile déanta agam agus rinne tú 

ceartúchán air agus bhí sé an-tábhachtach domsa dul siar ar an bpíosa sin agus a rá liom 

féin cén fáth, cé nach raibh a fhios agam féin ar píosa amháin [sic]cén fáth gur athraigh 

tú é sin, bhí orm dul siar ar na rialacha agus an píosa sin a mhíniú dom féin.  

 

T: Sin straitéis amháin a bhí agat, aon cheann eile? 

 

A: Dul siar, dul siar. 

(Aontú ó fhoghlaimeoirí eile anseo) 

A: Even roimh an scrúdú Dé Sathairn rinne mé dul siar agus imíonn gach rud na 

rialacha so rinne mé go leor dul siar Dé hAoine…bhí na rialacha, bhí mé ag 

smaoineamh ar na rialacha arís agus bhí, nuair a bhí mé ag scríobh an píosa tháinig siad 
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ar ais ansin. Dé hAoine bhí mé an-tuirseach agus ní raibh aon rud ag teacht amach 

ach… 

 

T: Conas mar a dhéanann tú staidéar ar na rialacha?  

 

A: Ah léann mé na rialacha mar a thugann tú féin nó múinteoir eile [sic] agus caithfidh 

mé iad a thuiscint you know agus don píosa [sic], bíonn cleachtadh ag bun gach 

leathanach agus cén fáth you know, na rialacha, ah agus arís you know uaireanta bíonn 

píosa ann nach dtuigeann mé agus caithfidh mé dul siar agus é a léamh arís.  

 

T: Cén fáth, sin an rud is tábhachtaí. 

 

A: Sea, cén fáth. 

 

B: Ní raibh mórán fadhb [sic] agam leis na rialacha b’fhéidir gur [sic] nuair a bhí mé ar 

scoil bhí an emphasis? 

 

T: Béim. 

 

B: Béim, bhí an –bhéim ar an ngramadach agus sin deireadh an scéil so, is cuimhin liom 

gramadach ón mbunscoil, sin an córas a bhí ag na múinteoirí sin like so ah ach, nuair a 

léann tú píosa Gaeilge nuair a scríobh tú ag tús an chúrsa agus an comparáid a 

dhéanamh…nuair a fhéachann tú don todhchaí tá go leor fós le foghlaim, is turas é, níl 

deireadh leis an scéal ar chor ar bith, táim ag feabhsú i gcónaí ach nuair a fheiceann tú 

go bhfuil tú ag feabhsú sin an spreagadh. 

 

A: Sin é. 

 

B: Agus na dushláin atá romhat dul ar aghaidh níos faide.  

 

A: Cosúil le ceoltóir is dócha. 

 

B: Sea, anois is arís scroicheann tú balla ach ah caithfidh tú dul thar [sic], ar do 

bhealach arís. Agus fiú amháin nuair ah, bhuel sin an tuiscint atá agam nach féidir gach 

rud a bheith ar eolas agat faoi ach ah níl is dócha, nuair a léann tú an ghramadach, anois 

is arís i Gramadach gan Stró deireann sé bhuel i nDún na nGall deirtear seo agus an 

caighdéan oifigiúil deirtear sin. Níl an freagra, níl freagra ceart you know ach sin an sórt 

dúshlán… 
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T: Bhuel sin an turas mar a deireann tú. 

 

B: Sea. 

 

T: An bhfuil aon straitéis agat féin atá tábhachtach duit? 

 

C: Bhuel bhíomar ag caint leat faoi an stór focal agus tá sé tábhachtach, cosúil le duine 

A tá leabhar agam freisin, bhuel tá leabhar dubh agam, tá cuideanna [sic] i mo leabhar 

chuir mé isteach… lá amháin chuir mé foclóir as an léacht mar gheall ar an bhfeasacht 

teanga agus ah chuir mé isteach i leathanach bán agus ah fág [sic] mé leathanach eile 

ina thaobh agus b’fhéidir tar éis tamaill beidh focail as comhrá nó aon rud a bhaineann 

leis an ábhar seo, chuir mé isteach ins an áit seo agus bím sa rang agus bím ag foghlaim 

faoi scríobh sa Ghaeilge [sic] i rang a dó agus scríobh mé…just an foclóir [sic] agus 

scríobhaim isteach na focail faoi na hábhair a bhfuil suim agamsa ann [sic]. Níl sé an-

eagraithe ach tá a fhios agam cá bhfuil gach rud agus tá sé spéisiúil.  

 

D: Tá leabhairín beag agamsa freisin ach ah bhuel is cuimhin liom bhí fadhb agam leis 

an síneadh fada, ní raibh a fhios agam i gcónaí cé ba cheart é a chur agus slí amháin ná 

úsáidim www.potafocal.com i gcónaí agus úsáidim é an chuid is mó den am chun an 

litriú ceart a fháil amach. Is dócha thosaigh mé, cuirim [sic] isteach an focal as Gaeilge 

agus muna bhfuil an litriú ceart ann ní aimsigh tú [sic] aon rud so caithfidh tú dul go dtí 

an trioblóid é a chur isteach arís. So sin, so tar éis tamaillín bhí mé á rá liom féin 

caithfidh mé é a chur isteach i gceart now an chéad uair. So rudaí mar sin now bhí sé sin 

éifeachtach. 

 

T: An bhfaca tú patrúin tar éis tamaill? 

 

D: Bhuel yeah bíonn tú á rá an focal ós ard chun an béim [sic], cá bhfuil an béim [sic], 

ba bheag nár imigh mé as mo mheabhair like. Bhí mé dian go leor orm féin go 

gcaithfidh mé é a chur isteach i nGaeilge so b’fhéidir go dtógfaidh sé sin ceathrú uair! 

So sin an aidhm, ag caint os ard freisin bhí sé sin cabhrach domsa. Táim olc go leor leis 

an gramadach [sic] so bíonn mé ag dul ar ais ar an fuaim [sic] so an bhfuil an fuaim 

[sic] seo ceart nó an bhfuil seo ceart so caithfidh mé feabhsú a dhéanamh ar sin now 

agus fós úsáidim an slí [sic], ceapaim nach bhfuil sé ceart ach déanfaidh sé don áit [sic] 

ina bhfuil mé anois an dtuigeann tú? Ach tá sé, nuair a labhair tú [sic] os ard tá tuiscint 

níos fearr ann ceapaim ar aon nós agus ar aon nós is maith liom fuaim na focail [sic].  

 

http://www.potafocal.com/
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T: Bhuel tá an-chuid léargais faighte agam ansin cinnte agus is dócha go bhféadfaimis 

an oíche ar fad a chaitheamh i mbun plé ar an cursaí seo ach tá an-léargas faighte agam 

uaibh so go raibh míle maith agaibh ar fad.  
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Aguisín 15: Trascríobh den Ghrúpa Fócais le Baill Foirne Ollscoile le 

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá ag Feidhmiú mar Ionadaithe 

na Gaeilge ar Champas Ollscoile mar Chuid de Scéim Teanga (Acht na 

dTeangacha Ofigiúla 2003) 

 

Inscne 

A: Baineann 

B: Fireann 

 

Taighdeoir: Baineann an chéad leathanach ansan le cúlra agus ní ghá dúinn é sin a phlé 

so má leanfaimid ar aghaidh go dtí an chéad leathanach eile agus an chéad cheist a 

phléifimid is dócha ná na teangacha eile atá agaibh. 

A: Béarla, Gaeilge agus Fraincis atá agam ón scoil. Ach ah, níl Fraincis agam faoi 

láthair mar tá sé imithe, dhein mé Fraincis don Ardteistiméireacht agus níor dhein mé ó 

shin.  

T: Lean tú leis an nGaeilge. 

A: Sea, lean mé leis na nGaeilge agus tá Gaeilge agam. Agus ah fuair mé Dioplóma sa 

Ghaeilge dhá bhliain ó shin. 

T: Cén teagmháil eile atá agat leis an teanga? 

A: Táimid i ngrúpa, maidin caifé agus ah bíonn sé againn Dé Céadaoin gach seachtain 

agus bím ag féachaint ar an teilifís, TG4 agus RnaG sa charr agus sa chistin agus 

uaireanta bímid sa Ghaeltacht, timpeall uair sa bhliain, téimid go Ciarraí nuair chuamar 

go dtí an Ghaillimh uair nó dhó freisin agus ah is maith liom na háiteanna sin mar is 

féidir caint le daoine na háite agus an Ghaeilge a labhairt níos mó mar sa bhaile labraím 

Béarla, le chéile labhraim le duine B beagáinín agus ní labhraim a lán ach sna háiteanna 

sin is féidir cleachtadh agus bíonn tú ag caint ón am a théann tú ann go dtí an am [sic] a 

théann tú abhaile ach sa bhaile anseo níl ach beagáinín. 

T: Cé chomh tábhachtach is atá sé sin daoibh an teanga a labhairt agus a chleachtadh? 

A: Tá sé an-thábhachtach mar déanaim dearúd air uaireanta nuair nach mbím ag caint 

nó nuair a  bhím ag léamh uaireanta, nuair a bíonn [sic] leabhar agam chun léamh tá sé 

sin go maith freisin ach tá sé an-thábhachtach an teanga a labhairt mar sin é an slí [sic] 

is fearr chun é a choiméad i do cheann agus chun é a chur i gcuimhne agus ah focail a 

fháil mar téann na focail as mo cheann nuair nach mbím ag caint agus nuair nach 

mbíonn cleachtadh agam so tá sé sin ana an-thábhachtach [sic].  

T: Go raibh maith agat. Cad fútsa cad iad na teangacha eile atá agatsa? 
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B: Béarla agus Gaeilge is dócha ach bhí mé ag smaoineamh ansin there bhíos ag 

foghlaim an Laidin thuas [sic] go dtí an Méanteistiméireacht [sic] ach níl focal agam, 

mar bhí an aifreann tríd an Laidin ag an am sin ach ah sin Béarla agus Gaeilge atá 

agam. Táim sásta go leor leis an caighdéan [sic] i nGaeilge atá agam.  

T: Cén teagmháil atá agatsa leis an teanga? 

B: Cosúil le duine A is dócha, bímid, tá am faoi leith a bhímid ag caint sa bhaile, ar 

maidin sa bhricfesata ach ní bhíonn mórán Gaeilge ansin uaireanta agus bíonn sé ann 

agus bím ag éisteacht le RnaG aon uair atáim [sic] sa ghluaistéan agus ah is breá liom a 

bheith ag féachaint ar TG4 agus ah.. you know bíonn mé, is maith liom a bheith ag 

féachaint air gan a bheith ag féachaint ar na fotheidil agus ah na canúint difriúla i Ros 

na Rún agus tá an caighdéan, an chanúint as Conamara is dócha, agus tá mé níos, tá mé 

níos compordach [sic] le canúint na Mumhan is dócha ach sa, cén tslí eile, cén 

bhaint…oh an maidin caifé [sic] a bhíonn againn, comhrá, ciorcal comhrá gach 

seachtain agus aon duine atá [sic] an Ghaeilge aige sa foirgneamh [sic] ina bhfuil mé ag 

obair bímid ag labhairt trí Ghaeilge, bainim taitneamh as sin agus tá sé an-chabhrach 

mar you know tugann sé níos mó muinín [sic] do dhuine agus you know bhí sórt, bhí sórt 

barrier ann i m’intinn féin go bhfuil caighdéan an-ard ag na daoine a bhíonn ag labhairt 

Gaeilge ach you know is féidir focal Béarla a úsáid i rith an chomhrá gan a bheith 

buartha you know.    

T: An mbíodh tú buartha nuair a thosaigh tú ag foghlaim Gaeilge arís? An mbíodh tú 

buartha nuair a bhíodh tú ag caint le daoine? 

B: Oh bhíos gan amhras, ah tréimhse amháin a chaitheas sa Ghaeltacht i gCorca 

Dhuibhne cabhraigh sé go mór liomsa ar aon nós, bhí na múinteoirí ann, cé go raibh na 

múinteoirí in ollscoil X an-chabhrach chomh maith, bhí bhí cad é focal ar identify, bhí 

mé in ann identify mar bhí na múinteoirí ón cathair [sic], bhí Gaeilge sóthuiscinte, bhí sé 

éasca é a thuiscint, you know bhí muinín acu agus fuaireas seanchomhartha mar a dúirt 

mé sa Ghaeltacht mar thug siad an-spreagadh dúinn na múinteoirí gan a bheith buartha. 

Ardaíonn sé an comparáid den chainteoir áitiúil, comparáid leis an gcúlra a raibh sí i 

dtosach agus an áit ina raibh Béarla á labhairt…you know nuair atá an tuiscint sin, ach is 

cuimhin liom go maith an nath gur bhain siad úsáid as ‘níl ann ach teanga’! You know, 

tá níos mó ná slí [sic] amháin chun cumarsáid a dhéanamh. 

T: Ar chabhraigh sé sin leat? 

B: Oh chabhraigh sé go mór. 

T: Chun tú a chur ar do shuaimhneas? 

B: Sea.  

T: Ar chuir sé le do chuid muiníne? 

B: Chuir sé gan amhras. 
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T: Bhí oraibh ansan gráid agus cumais sa teanga a roghnú ansin ar leathanach a trí, is 

dócha an cheist a chuirfidh mé oraibh ná an bhfuil sibh sásta leis an leibhéal teanga atá 

bainte amach agaibh agus an dóigh libh go bhfuil caighdéan maith agaibh sa teanga? 

A: Tá caighdéan maith ach ba mhaith liom caighdéan níos airde a bheith agam ach 

tagann sé sin le am b’fhéidir le níos mó foghlama agus le ah turas go dtí na Gaeltachta 

[sic] níos mó… 

T: Conas mar a bhainfidh tú é sin amach go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil, an 

ndéanfaidh tú a thuilleadh ranganna nó an ndéanfaidh tú mar a deireann tú turas chun na 

Gaeltachta? 

A: Bhuel bhí na ranganna a bhímid ag freastal orthu ah nuair a chuamar go dtí an 

Ghaeltacht cúpla bliain ó shin, bhí na ranganna sin ah an-mhaith agus ah d’fhoghlaim a 

lán ag na ranganna sin ach faoi láthair níl mé ag freastal ar ranganna, táim chun níos mó 

a dhéanamh mé féin you know, mise féin [sic] chun ah b’fhéidir ag foghlaim trí na 

meáin, tá a lán sna meáin agus sa ríomhaire [sic] agus mar sin agus tá a lán slí [sic] ann 

chun an Ghaeilge a fhoghlaim ach is mise an duine atá, is orm atá an jab é sin a 

dhéanamh, is orm atá an… 

B: Dualgas. 

A: …an dualgas.  

T: Cad fútsa cad a déarfá ansan maidir leis an gcaighdéan atá bainte amach agat agus an 

ród atá romhat mar a déarfa? 

B: Bhuel is dócha go bhfuil mé sásta go leor leis an gcaighdéan atá bainte amach agam 

ach ba mhaith liom feabhas a chur air, you know níl mo chaighdéan scíbhneoireacht 

[sic] rómhaith ach níl mé buartha faoin sin mar you know an caighdéan ah i labhairt na 

Gaeilge, ba mhaith liom níos mó cleachtaidh mar sin an rud is tábhachtaí domsa you 

know chun caighdéan maith gan a bheith ag smaoineamh trí Bhéarla you know. Chun é, 

chun an smaoineamh a dhéanamh trí Ghaeilge agus you know chun smacht a chur ar sin, 

bheadh sé go breá dul go dtí an Ghaeltacht ach níl sé ró-éasca comhluadar a fháil mar 

chleachtadh, tá sé go maith caint le bean an tí má tá tú ag fanacht i BnB ach tá níos mó 

ná sin ag teastáil uaim, dá mba rud é go raibh rudaí níos foirméailte you know, an am 

[sic] a bhíos i gCorca Dhuibhne agus bhí na ranganna agus bhí rudaí eile eagraithe 

taobh amuigh agus bhíomar ag caint as Gaeilge, trí Ghaolainn, gach uair sa lá agus bhí 

sé sin an-mhaith. 

T: Luaigh tú ansin a bheith ag smaoineamh sa dara teanga, nuair a bhíonn tú sa 

timpeallacht nuair a bhíonn gach duine eile ag labhairt Gaeilge an dóigh leat gur féidir 

leat foghlaim conas smaoineamh sa dara teanga? 

B: Sea tá sé níos éasca is dócha mar you know… 
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A: Tagann sé níos éasca [sic]…bíonn tú ag smaoineamh an t-am go léir ach nuair atánn 

tú sa bhaile bíonn tú rud éigin ar siúl agus ní bhíonn an cumas sin ann… 

T: Leanfaimid ar aghaidh mar sin go dtí ceist 15, maidir leis an teanga atá, an leibhéal 

teanga gabh mo leithscéal, atá agat fhéin an ndéarfá gur toradh é an leibhéal sin ar an 

oideachas a fuair tú, an múinteoir a bhí agat, an timpeallacht inár fhoghlaim tú í, an chur 

chuige staidéir atá agat fhéin nó na tréithe pearsantachta atá agat fhéinigh? Cad atá 

roghnaithe agat ansan? Tá an-chuid roghnaithe agat an bhfuil? 

B: Bhuel, bhí múinteoir an-mhaith agam sa mheánscoil, ní raibh sé rómhaith sa 

bhunscoil, you know ach b’fhéidir ní chuirim an locht iomlán air now ach bhí 

sármhúinteoir agam sa mheánscoil. Bhí sort of meon dearfach tríd an bhaile inár tógadh 

mise, bhí meon dearfach i dtaobh na teanga, i leith na Gaeilge, dhein siad sár-iarracht 

chun an teanga a chur chun cinn i dtaobh Glór na Gael agus rudaí mar sin you know, bhí 

sé sin go maith agus chabhraigh sé domsa agus mar a dúirt mé bhí sé dearfach an cur 

chuige staidéir a bhí, chabhraigh deartháir agamsa leis an staidéar meánscoile, bhí sé an-

eagraithe agus go maith, bhí sé dírithe isteach sna seanfhocail agus na nathanna cainte 

agus you know bhí saibhreas ansin agus bhain mé taitneamh as, tá rud éigin ag baint leis 

gur thaitin liom pé scéal é. Na tréithe pearsantachta atá agam ná is maith liom an cultúr 

atá sa tír seo, ní, tá, cad é an focal, cuireann sé is dóigh liomsa má tá liking of an teanga 

agus na tréithí Gaelach agus damhsa agus amhrán, tá nasc ann le na daoine atá imithe 

agus you know tugann sé pearsantacht níos mó sa domhan agus tá níos mó muinín le fáil 

as chomh maith agus taobh amuigh de sin, ah thaitníonn [sic] sé liom, tá mé ag 

bladaireacht! 

T: Níl! Cad is dóigh leatsa faoin gceann san? 

A: Bhuel ah ní raibh an Ghaeilge go flúirseach nuair a bhí mé sa bhunscoil agus sa 

mheánscoil ní raibh sé chomh flúirseach leis an baile [sic] eile in aice liom as a tháinig 

duine B ach nuair a chuaigh mé go dtí an meánscoil [sic] bhí múinteoir an-mhaith agam, 

bhí sí ag múineadh Gaeilge dúinn don Ardteistiméireacht an bhliain sin agus an bhliain 

roimhe sin chomh maith, bhí sí ah, bhí caighdéan Gaeilge an-ard aici agus sin é an fáth 

gur d’éirigh liom sa Ghaeilge san Ardteist. 

T: An cuimhin leat cén cur chuige a bhí aici? Cad a rinne sí sa rang libh chun sibh a 

chur ag obair? 

A:  Bhí sí ag caint ón am inar tháinig sí isteach go dtí an am, as Gaeilge, ach ní raibh 

ach Gaeilge agus bhí an blas aici, bhí an blas an-mhaith aici agus an chaoi ina [sic] 

mhúin sí an teanga, bhí sé suimiúil, stair agus rudaí mar sin… 

T: An raibh an rud céanna i gceist duitse? 

B: Thug sé aiste do gach duine sa scoil gach seachtain, aiste le scríobh. You know agus 

bhí a lán oibre ann dó féin freisin mar bhí céad sa deich daltaí sa scoil agus bhí sé ag 

múineadh gach dalta ach chabhraigh sé go mór is dócha, ba mhaith an rud é ansin chun 

dul chun cinn a dhéanamh dom féin, cleachtadh a dhéanamh.  
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T: So sin an príomhrud in ea an múinteoir, cad é? 

A: Bhuel an timpeallacht, ah you know sa timpeallacht ach i X (áit dhúchais duine B) 

bhí sé níos leathan ah sin é b’fhéidir. Níor dhein mé a lán tar éis sin go dtí an am [sic] 

inar thosaíomar ag staidéar san ollscoil, bhuel yeah bhí blianta ann nuair nach dhein mé 

aon rud ach thuig mé go mbeadh sé an-dheacair é a dhéanamh nuair a thosaíomar ag 

staidéar ach bhí sé ann ó am sin b’fhéidir. Is cuimhin liom go raibh sé ann ón Ardteist 

agus ó na blianta sin agus dara leibhéal agus b’fhéidir gur dhein mé níos mó ná cuimhin 

mé agus tháinig sé ar ais nuair a bhí an am [sic] ann ach bhí sé deacair. 

T: Cad iad na rudaí a dhein tú chun dul i ngleic leis na deacrachtaí san? 

A: Bhuel an scríbhneoireacht, bhí sé sin deacair agus ní raibh an éisteacht ródheacair 

agus an scíbhneoireacht bhí sé níos éasca é a dhéanamh, é a aimsiú nuair a bhí mé ag 

éisteacht ach an scríobh bhí sé an-dheacair agus ah….tá sé imithe, an rud a chabhraigh 

liom ná an léamh, a bheith ag léamh leabhar agus rudaí mar sin agus thosaigh mé ag 

léamh leabhar an-éasca agus chabhraigh sé liom agus tháinig an scríbhneoireacht tar éis 

sin ach tá sé deacair é a chur le chéile, bhuel tháinig sé le chéile tar éis tamaill b’fhéidir 

ach ah…ach labhairt yeah bhí sé deacair uaireanta é a labhairt ar dtús nuair nach raibh 

mé cinnte faoi na focail agus grammar agus domsa bhí sé deacair…chabhraigh an 

léitheoireacht go mór liom. 

T: An bhfuil aon rud faoi leith a chabhraigh leatsa nuair a thosaigh tú ar an Gaeilge arís? 

B: Bhuel an ah istigh sna ranganna, bhí ah bhí sé an-chabhrach ina raibh sé eagraithe go 

mbeadh cumarsáid tré mhéan na Gaeilge, you know agus bhíos sórt cad a déarfá ah...bhí 

méadú ar an stór focal trí games…sort of ah…bhí sórt spórt istigh sa rang, comórtas 

sort of gan a bheith dáiríre, chabhraigh sé le méadú ar an stór focal agus rudaí mar sin 

de, na haoiléachtóirí a tháinig isteach, bhí siad an-chabhradh freisin, ní raibh éinne le 

éirí [sic] in airde ann, bhí siad an-chabhrach agus ní raibh siad sotalach nó ní raibh aon 

éirí in airde ag baint leo. You know na rudaí sin. 

T: Leanfaimid ar aghaidh mar sin go ceist 16 agus baineann sé sin le bua a bheith ag 

daoine, an dóigh libh go bhfuil bua ag daoina áirithe maidir le foghlaim teangacha nó an 

ndéarfadh sibh go bhfuil an bua sin agaibhse? Nó an rud éigin eile atá i gceist. An 

dtuigeann sibh bua? 

A: Yeah, b’fhéidir go bhfuil bua agus bhí orm a lán oibre a chur isteach chun an bua sin 

a fháil, ní thagann sé go héasca, nuair a chuireann tú isteach a lán obair [sic] b’fhéidir 

an, na rudaí eile, na teangacha eile, b’fhéidir gur chabhraigh siad, b’fhéidir an píosa 

Fraincis [sic] agus dhein mé dearúd air sin mar rinne mé Laidin don Ardteistiméireacht 

agus sin sa chúigiú bhliain mar ní bheadh sé sin le déanamh againn agus tá a lán focal 

Laidine a chabhraíonn i dteanga eile agus mar sin, sin é. 

B: Bhuel níl an bua agamsa pé scéal é ag foghlaim teangacha mar bhí sé deacair domsa 

an Béarla a fhoghlaim agus níl aon náire orm é sin a rá, bíonn sé deacair dom rudaí a 

léamh nuair a chaithfidh mé féachaint ar focal cúpla uair len é a bhaint amach you know, 
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agus sin tá, bhí sé i bhfad  níos éasca domsa na matamaitics [sic] a dhéanamh agus rudaí 

mar sin ná na teangacha ach an rud a chabhraíonn liomsa ná an grá atá agam sa teanga 

agus táim sásta go leor leis sin.  

T: Go raibh míle maith agaibh. Anois b’fhéidir leanfaimid ar aghaidh go dtí an chéad 

cheist ar leathanach a chúig agus an cheist atá ann ná an gcuireann sibh fáilte roimh 

cheartúcháin ó dhaoine nó an gcuireann sé isteach oraibh nuair a cheartaíonn duine 

sibh?  

A: Dúirt mé fáilte roimh cheartúcháin, ón mhúinteoir [sic] mar ní féidir leat foghlaim i 

d’aonar agus tá sé an-thábhachtach [sic] go mbeadh múinteoir ann chun cabhrú… 

T: Agus cad a dhéanann tú, tá a fhios agam go mbeidh oraibh cuimhneamh siar anois 

ach cad a rinne tú nuair a bhí an Dioplóma ar siúl agat nuair a fuair tú ceartúcháin, cad a 

rinne tú leis an aiseolas san? 

A: Scríobh mé síos é. 

B: Cuirim fáilte roimh cheartúcháin, is maith an rud é, mar an gcéanna le duine A, dhein 

mé athrá, an ceartúchán a athrá agus smaoineamh air agus féachaint air, is cuimhin liom 

an ceartúchán a bheith scríofa i bpeann dearg agus ah chun smaoineamh air agus you 

know é a scríobh síos arís, sin mar a dhein mé. 

T: Ar thuig tú i gcónaí cad ina thaobh go raibh sé mícheart? 

B: Ah…is dócha gur thuig mé an ghramadach níos mó is dócha agus anois nuair a bhím 

ag léamh agus feicim rud is féidir liom an comparáid [sic] a dhéanamh idir an 

ceartúchán, tá sé níos éasca anois…agus bainim taitneamh as, féachaim air agus tuigim 

oh sin an tuiseal ginideach iolra agus sin an fáth go bhfuil sé mar sin you know but bhí 

nath cainte ann sa leabhar An Béal Bocht in ea, is olc an tuar é nuair a bhíonn lachan i 

measc na neantóg, i measc na neantóg níl aon athrú ar neantóg mar tuiseal ginideach 

iolra agus you know, rud mar sin. 

T: An dtugann sé sásamh duit nuair a thuigeann tú cén fáth go bhfuil sé mar atá? 

B: Sea, gan amhras.  

T: Sin straitéis an-mhaith atá luaite agat ansin ach an bhfuil aon straitéisí eile, aon 

bhealaí eile nó teicnící foghlama eile agaibh a chabhraíonn libh? Tá cúpla rud luaite 

agaibh ansan, focal a scríobh síos chun cuimhneamh, athrá air nó aird a thabhairt ar 

rudaí agus ceist a chur cén fáth go bhfuil sé mar atá… 

A: Bhí stór focal againn ar dtús nuair a thosaigh [sic], bhí sé sin an-chabhrach leis an 

stór focal…ah bhí liosta againn agus chuamar síos ar sin le chéile…ar dtús 

B: Ar dtús… 
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A: Ach anois yeah tugann sé (duine B) focal domsa óna cheann, bíonn sé ag 

múineadh… 

B: Bím ag léamh foinse gach seachtain agus bíonn focail nua, scíobhaim síos focail nua 

gach seachtain mar bíonn stíl difriúil ag Míchéal Ó Muircheartaigh agus scríobhann sé 

focail nach mbíonn ag ah…na hiriseoirí níos óige…bhí sé ag scíobh mar gheall ar peil 

[sic] na mban le déanaí agus úsáideann sé ansan agus ní bhíonn ar an réiteoir súil a 

choiméad ar an am, úsaideann sé clog agus an chloig tuiseal ginideach i gcomhar clog 

ach úsáideann sé cloig i gcomhar blisters freisin, rudaí mar sin agus chun méadú ar an 

stór focal. 

T: An roinneann sibh na focail nua sin ar a chéile ansin nuair a fhoghlaimíonn sibh 

focail nua? 

B: Ní i gcónaí ach…uaireanta.  
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Aguisín 16: Trascríobh den Ghrúpa Fócais i gColáiste Oideachais le 

hÁbhar Múinteoirí na Gaeilge 

 

 Inscne 

A: Fireann  

B: Baineann  

C:  Baineann  

D: Baineann  

E: Fireann  

 

Taighdeoir: Océ so tosóimid mar sin mar a dúirt mé le ceist a naoi ar an gceistneoir ar 

leathanach a dó, ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht nó i gColáiste Samhraidh riamh? 

Muna mhiste libh b’fhéidir a rá liom faoin taithí a fuair sibh ansin, ar chuir sé le bhur 

gcumas sa teanga b’fhéidir?  

 

A: Bhuel nuair a bhí mé sa dara bliain chaith mé trí seachtaine i gcoláiste samhraidh ach 

is dócha gur fhoghlaim mé….níos mó foclóir [sic] agus rudaí mar sin ah ach ní raibh 

aon bhéim curtha ar chruinneas nó rudaí mar sin so is dóigh liom nach raibh mo 

chruinneas rómhaith tar éis sin ach b’fhéidir go bhfuil níos mó spreag [sic]…muiníne 

agam an teanga a labhairt.  

 

T: Go raibh maith agat. 

 

B: Ah chaith mé seachtain amháin sa Ghaeltacht an samhradh seo caite agus ah bhí 

cúrsa ar siúl ann, cúrsa comhrá a bhí i gceist, bhí mé ann chun feabhas a chur ar mo 

Ghaeilge labhairt. Ah bhí sé an-tairbheach mar bhí…gach oíche chuamar go dtí an teach 

tábhairne agus ah labhraíomar leis na daoine áitiúla agus ah is ansin a fuair mé an taithí 

is mó you know leis an teanga agus bhí gach duine ag labhairt you know as Gaeilge agus 

bhí ionadh orm mar níor cheap mé gur tharlaíonn sé i ndáiríre. 

 

T: Níor cheap tú gur… 

 

B: Níor cheap mé mar ah chuaigh mé, ba é an chéad uair go raibh mé i gceantar 

Gaeltachta so cheap mé gur saghas myth a bhí ann you know.  

 

T: Ar chuir sé go mór le do chuid taithí? 

 

B: Ó chuir yeah. 
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C: Chaith mé tréimhse ann tar éis an chéad bhliain agus tar éis an dara bhliain [sic] 

nuair a bhí mé sa mheánscoil ach ní raibh mórán suim [sic] agama ag an am seo sa 

Ghaeilge ach ah  foghlaim [sic] mé a alán rud [sic] faoi an cultúr [sic] agus an amhráiní 

[sic], na hamhráin a bhíonn ar siúl gach aon oíche. 

 

T: An bhfuil an taobh sin, taobh an chultúir tábhachtach duit? 

 

C: Bhí sé an-taitneamhach ag an am ach ba mhaith liom dul ar ais anois chun é a 

fheiceáil arís.  

 

D: Chaith mé mí amháin i Rinn an samhradh seo ah bhí mé ag obair sa seomra ranga 

leis na páistí agus leis na múinteoirí, ah chabhraigh sé a lán liom mar you know níl 

cumas maithe [sic] agam fós ag labhairt agus ach go háirithe i gcás cluastuisceanna so 

ah ar an chéad [sic] cúpla lá níor thuig mé a lán rudaí a bhí á rá acu ach tar éis sin bhí 

mé ceart go leor agus tá a lán focal difriúla acu mar shampla deirimid féileacán agus 

deireann na daoine ansin ah peileacán, so bhí a lán focail nua ann freisin agus ah bhí sé 

iontach agus chabhraigh sé a lán liom. 

 

T: Conas go ndeachaigh tú i bhfeidhm leis na deacrachtaí cluastuisceanna a bhí agat? 

 

D: Bhuel bhí sé iontach a bheith ag éisteacht agus ag labhairt le daoine an t-am ar fad 

cosúil lena bhí duine B á rá you know tá sé aisteach a bheith ag labhairt as Gaeilge an t-

am ar fad ní raibh aon focal Béarla ar chor ar bith ann so caithfidh [sic] mé a bheith ag 

labhairt as Gaeilge an t-am ar fad like. Agus tá mé [sic] ag éisteacht le Raidió na 

Gaeltachta an t-am ar fad agus le déanaí ag féachaint ar an teilifís Ros na Rún agus am 

cabhraíonn sé sin a lán liom mar tá na fotheidil ann. Just is dócha go bhfuilim fós 

neirbhíseach ag caint os comhair daoine nua like am ach tá a fhios agam go bhfuil mé i 

bhfad níos fearr ná mar a bhí mé nuair a thosaigh mé anseo like.  

 

E: Níor chaith mé tréimhse ceart sa Ghaeltacht, bhí mé ann ar feadh saoire ach ní raibh 

Gaeilge ag na daoine eile so am just…ach bhí an-chuid Béarla ann agus bhí díomá orm.  

 

T: Ar chuir sé le do cuid taithí? 

 

E: No, níor chuir. 

 

T: Cad iad na teangacha eile atá agaibh? An bhfuil teangacha eile agaibh ón scoil nó ón 

taisteal nó aon rud mar sin? 
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B: Bhuel rinne mé an Fraincis [sic] don Ardteist ach níl aon Fraincis [sic] agam anois, tá 

sé imithe as mo cheann agus rinne mé an Gearmáinis [sic] don Teastas Sóisearach agus 

tá sé imithe freisin mar níl am gá le teangacha, níl siad oiriúnach do mo shaol anois.  

 

C: Mise freisin, beagáinín Fraincis [sic] a rinne mé don Ardteist freisin, am b’fhéidir 

nuair atá píosa á léamh sa Fraincis [sic] you know táim in ann piocadh amach [sic] cúpla 

focal like ach am aistriú ach sin é. 

D: Mise freisin, rinne mé Fraincis sa scoil don Teastas Sóisearach thar [sic] fiche bliain 

ó shin. Ach tá m’iníon ag foghlaim an teanga sin ach is cuimhin liom cúpla focal anois 

is arís like.  

 

E: Rinne mé Fraincis don Ardteist freisin ach ní cuimhin liom aon rud anois i ndáiríre 

mar rinne mé dearmad, bhuel ar an bpíosa beag a bhí agam don Ardteist. 

 

T: An gceapann sibh má tá teanga amháin agat go bhfuil sé níos éasca ansin teangacha 

eile a fhoghlaim? Abair má tá an dara teanga agat go mbeadh sé níos éasca an tríú nó an 

ceathrú teanga a fhoghlaim? Ón taithí foghlama atá agaibh anois. 

 

D: Ceapann mé féin ar aon nós, feiceann tú na patrúin sna teangacha difriúla, tá siad 

mar an gcéanna i ndáiríre like.  

 

C: B’fhéidir nuair atá codarsnacht like saghas like abairtí, beagáinín céanna [sic] sa dá 

teanga.  

 

B: Bhuel like feiceann tú nuair atá inscne i gcúpla teanga agus níl siad i dteangacha eile, 

yeah like mar a deir mo dhuine anseo am bheadh sé níos éasca teangacha a fhoghlaim, 

bhuel níos mó teangacha a fhoghlaim.  

 

T: Mar gheall ar na patrúin. Océ an-mhaith, bogfaimid ar aghaidh anois go dtí an chéad 

leathanach eile mar ansan bhí oraibh féinmheasúnú a dhéanamh oraibh fhéinigh agus a 

rá conas mar atá agaibh sna scileanna éagsúla. Is dócha an cheist atá agam oraibh anois 

ná an gceapann sibh go bhfuil sibh sásta leis an gcaighdéan Gaeilge atá agaibh mar 

ábhar múinteoirí ach go háirithe?  

 

E: Ar an bpointe seo tá mar tá dhá bhliain eile chun an Ghaeilge a feabhsú [sic] so dúirt 

mé go raibh mé an-mhaith ach sa scríbhneoireacht b’fhéidir.  
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T: Braitheann tú go bhfuil tú níos fearr ó thaobh do chuid scileanna scríbhneoireachta in 

ea? 

 

E: Sea. 

 

D: Maidir le mo chumas éisteachta mar a dúirt mé níl mé sásta, bhuel táim saghas ceart 

go leor ach níl mé ann yet like, braitheann sé ar an duine a bhfuil mé ag caint leis. Am 

agus cheap mé féin go bhfuil mé go maith le labhairt, scríbhneoireacht agus labhairt 

anois ach am you know tá cúpla bliain fágtha agam fós. Níor labhair mé aon Ghaeilge ar 

chor ar bith nuair a thosaigh mé anseo so táim sásta go leor. 

 

T: Leis an dul chun cinn? 

 

D: Yeah.  

C: Ba mhaith liom feabhas a fháil chun é [sic] a mhúineadh like nuair atáim 

críochnaithe ach táim réasúnta maith ag labhairt ach táim níos fearr sa léitheoireacht 

agus sa scríbhneoireacht. 

 

T: Cad iad na háiteanna ina bhfuil gá le feabhas dar leat? 

 

C: An ghramadach, yeah ach go háirithe. 

 

T: Agus cad iad na rudaí a dhéanann tú chun feabhas a chur ar do chuid gramadaí… 

 

C: (Gáire) 

 

T: …nó chun dul i ngleic le do chuid deacrachtaí? 

 

C: Rudaí a scríobh síos (gáire) i ndiaidh gach rang. 

 

B: Nílim sásta fós leis an gcaighdéan atá agam dul amach ag múineadh. Am mar is 

freagracht mhór é you know do na páistí you know agus ach tá dhá bhliain fágtha agam 

agus beidh mé ar fheabhas ag deireadh leis na ceithre bliana…bliain [sic]? (gáire).  

 

T: An bhfuil dul chun cinn déanta agat? 
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B: Oh yeah bhuel an chéad uair a tháinig mé isteach bhí mé ag suí in aice le mo dhuine 

anseo agus ní raibh an focal do Thursday agam agus bhí mé like what’s the word for 

Thursday and how do you spell it? Ní raibh mé bhuel ní dhearna mé ach an 

gnáthleibhéal don ardteist dhá bhliain déag roimhe sin so am ach you know nuair ba 

mhaith leat rud a dhéanamh déanann tú é agus nuair a tháinig mé isteach caithfidh mé é 

a dhéanamh chun lean [sic] ar aghaidh leis an gcúrsa.  

 

T: An chéad cheist eile atá agam oraibh ná cad is cúis leis an dul chun cinn atá déanta 

agaibh, tá roghanna difriúla ansan agaibh i gcomhair ceist 15, tá cúpla rogha ansan 

agaibh ach cad a déarfadh sibh fhéin cad is cúis leis an dul chun cinn atá déanta agaibh 

nó cad is cúis leis an leibhéal teanga atá agaibh anois? Cad é an rud is mó is cúis leis? 

Bhí tú a rá ansan go raibh ort… 

 

B: Bhuel nuair a bheidh mé ag múineadh beidh orm a bheith ag labhairt as Gaeilge go 

líofa agus am so sin an spreagadh is mó atá agam chun Gaeilge a fhoghlaim, bhuel is 

maith liom an teanga ach caithfidh mé an Ghaeilge a fhoghlaim. 

 

C: Bhuel ní raibh an suim [sic] agam sa mbunscoil [sic] agus sa meánscoil [sic] ach 

anois táim ag staidéar Gaeilge gach uile lá you know tagann an suim ach go háirithe 

nuair a bhí mé amach ag an cleachtadh múinteoireachta [sic] you know bhí an spreagadh 

agam ag an am sin agus anois táim ag déanamh grinds le cailín tá sí ag déanamh an 

ardteist [sic] agus am tá sé ag cabhrú liom agus mé ag cabhrú léi. 

D: Am is dócha ar dtús bhí mé ag smaoineamh faoi foghlaim [sic] Gaeilge gan aon 

scrúdú ar chor ar bith ach nuair a rinne mé an Teastas Sóisearach ar dtús thug sé a lán 

ionspráid [sic] dom chun leanúint ar aghaidh agus am nuair a bhí mé ag múineadh 

freisin thug sé a lán spreagadh [sic] dom, bhain mé taitneamh as agus tá mé ag súil lena 

bheith i mo mhúinteoir Gaeilge anois. Bhí sé iontach a bheith in ann na páistí a chabhrú 

[sic] sa seomra ranga like, ionspráid a thabhairt dóibh like leis an teanga. 

 

T: Cad iad na bealaí a bhí agat chun é sin a dhéanamh? 

 

D: Am a bheith honest, ionraic is it? A bheith ionraic leis na páistí, a bheith ag labhairt 

leo, thosaigh mé Gaeilge mar mac léinn aibí like so you know tá sé déanta, indéanta 

Gaeilge a fhoghlaim. I mean tá a lán páistí gan aon suim acu i Gaeilge [sic] ar chor ar 

bith ach ceapaim féin má réitíonn siad go maith leis an múinteoir tá i bhfad níos mó 

suime acu ansin. 

 

E: Ceapaim féin gurb é an timpeallacht an rud is mó, mar ah bhí mé i nGaelscoil agus 

bhí sé [sic] scoil bheag amuigh faoin tuath agus cé go raibh Gaeilge á labhairt acu an t-

am ar fad bhí an-bhéim ar an gcultúr sa scoil freisin. Thug sé sin spreagadh dom mar 
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d’fhág mé an scoil chun an Ghaeilge  a choiméad agus bhí múinteoir maith agam agus 

thug sí spreagadh dom. 

 

T: Go raibh maith agat. An dóigh leatsa (duine A) go bhfuil leibhéal maith teanga bainte 

amach agat anois? 

 

A: Bhuel bhí múinteoir maith agam sa mheánscoil agus thug sí go leor spreagadh [sic] 

dom sa rang like, you know bhí sí dian ach ag an am céanna bhí sí in ann gach rud a 

mhíniú go shimplí [sic] i slí [sic] thar is a bheith éasca le thuiscint [sic]. Roimhe sin bhí 

múinteoir uafásach agam agus bhí mé in ann compráid a dhéanamh idir an dhá slí [sic] 

agus you know thug sé ionspáid [sic] teagasc a dhéanamh you know… 

 

T: Cé chomh tábhachtach is atá an múinteoir mar sin? 

 

A: An-tábhachtach mar sa mheánscoil níl a lán suim [sic] ag na daltaí Gaeilge a 

dhéanamh agus má tá múinteoir maith nó ceart go leor acu tá sé an-deacair spreagadh a 

thabhairt dóibh ach nuair atá múinteoir ar fheabhas nó go hiontach acu bíonn siad ag 

iarraidh you know níos mó obair [sic] a dhéanamh.  

 

T: Cad iad na slite a bhíonn ag múinteoirí daltaí a spreagadh?  

 

A: Bhuel thugamar cuairt go dtí an Ghaeltacht ach chaitheamar a lán am [sic] ag imirt 

like cluichí sa rang go háirithe sa chéad bhliain agus sa dara bliain, am ach cé go bhfuil 

go leor craic againn bhíomar ag foghlaim ag an am céanna. 

 

T: Go raibh maith agat. Rachaimid ar aghaidh anois go dtí ceist 16 ar leathanach 4. 

Deirtear go bhfuil bua ag daoine áirithe i gcás fhoghlaim teangacha, an ndéarfá go 

bhfuil an bua sin agat fhéinigh nó an ndéarfá go bhfuil rudaí níos tábhachtaí duit? An 

ndéarfadh éinne agaibh anois go bhfuil bua agaibh i leith fhoghlaim teangacha nó an 

bhfuil rud éigin níos láidre?  

 

C: Braitheann sé. 

 

A: Má tá muinín agat tá sé i bhfad níos éasca mar déanann tú iarracht labhairt, tá sé 

tábhachtach labhairt mar nuair atá tú ag labhairt tá tú ag foghlaim. Muna bhfuil siad ag 

labhairt nó muna bhfuil muinín acu beidh sé an-deacair. 

 

B: Bhuel níl aon bua agam bhuel ó thaobh foghlama de, oibríonn tú go dtí you know, 

like éiríonn tú [sic] go maith.  
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T: So tá muinín agus obair luaite agaibh ansan. 

 

C: Braitheann sé ar an obair atá á foghlaim agat like, ní bhíonn an-deacracht agam ag 

foghlaim faoi like, filíocht nuafilíocht seachas like an filíocht [sic] na seacht haois [sic] 

déag agus like tá an ghramadach deacair domsa agus like níl an bua agam leis an 

gramadach [sic] like. 

 

T: An gceapann tú go bhfuil bua agat in áiteanna eile?  

 

C: Tá, tá níl aon deacracht agam foghlaim amhrán [sic] as Gaeilge like. 

 

D: Aontaím freisin, ceapaim go bhfuil bua ag daoine in áiteanna áirithe, is breá liom an 

ghramadach seachas filíocht ach is breá liom gramadach mar a dúirt an buachaill sin 

nuair a thosaigh daoine ag staidéar aon teanga caithfidh tú a bheith am, caithfidh tú 

féinmhuinín a bheith agat an teanga a ghlacadh mar ah i rith an chéad bhliain [sic] ní 

raibh mé ag labhairt mar mhothaigh mé amadánach [sic], bhí mé náirithe ach tar éis 

tamaill éiríonn sé i bhfad níos éasca nuair atá níos mó focal agat. 

 

T: Arís conas mar a ndeachaigh tú i ngleic leis na mothúcháin sin, bhraith tú náirithe… 

 

D: Caithfidh tú leanúint ar aghaidh, ná bí ag smaoineamh ar daoine eile like, cad a 

cheapann daoine eile like, just caithfidh tú a bheith muiníneach astu féin agus just ag 

cleachtadh an t-am ar fad mar bhí a lán Gaeilge agamsa i m’aigne ach ní raibh mé in ann 

aon Ghaeilge a labhairt bhuel bhí mé in ann just ní raibh mé réidh chun a bheith ag 

labhairt le éinne [sic] like. Agus bhí mé, d’éirigh mé frustrachas [sic] agus bhí mé fós 

mar gheall ar mo chuid cluastuisceana mar níor thuig mé a lán rudaí a bhí ar siúl sa rang 

agus bhí sé fíordheacair ar dtús a bheith ag scríobh nótaí ó powerpoint agus ag éisteacht 

ag an am céanna, ag éisteacht leis na múinteoir nó an léachtóir bhí sé sin an-dheacair.  

 

T: Ach chuaigh tú i ngleic leis? 

 

 D: Bhuel ag an tús fuair mé nótaí ó na daltaí eile don chéad cúpla mí just ní raibh mé in 

ann nótaí a ghlacadh síos go tapaidh go leor like agus tar éis sin táim i bhfad níos tapúla 

anois ná mar a bhí mé.  

 

E: Níl an bua foghlaim teangacha agamsa ach ceapaim go mbaineann sé an 

foghlaimeoir é nó í féin a bheith ag iarraidh an teanga a fhoghlaim.  
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T: Go raibh maith agat as sin. Bogaimid ar aghaidh arís go dtí ceist 22 ar an gcéad 

leathanach eile agus pléann an cheist seo le ceartúcháin. An nglacann sibh le 

ceartúcháin, an mbíonn sibh buíoch as ceartúcháin a fháil nó an gcuireann sé isteach 

oraibh nuair a cheartaíonn duine nó léachtóir nó múinteoir sibh? 

 

A: Am tá sé ceart go leor ó am go ham ach má tá siad ag déanamh é an t-am ar fad 

cuireann sé isteach orm. Má tá tú ag iarraidh rud a rá agus tá siad ag caint leat cuireann 

sé frustrachas orm.  

 

T: Sin ó thaobh do chuid Gaeilge labhartha de in ea? Cad faoin scríbhneoireacht? 

 

A: Ó tá sé an-chabhrach sna haistí agus rudaí mar sin agus tá tú in ann smaoineamh ar 

an fáth [sic] gur chuir tú an séimhiú isteach nó fág tú [sic] amach agus tá tú in ann 

machnamh a dhéanamh ar na rialacha you know féach air nó a bheith ag féachaint siar ar 

na rudaí a d’fhoghlaim tú sa rang agus mar sin, tá sé i bhfad níos cabhrach [sic] sa 

Ghaeilge scríofa ach go háirithe.  

 

T: An é sin an rud a dhéanann tú féin, féachann tú siar ar bhileoga ón rang? 

 

A: Yeah ach go háirithe leis an tuiseal ginideach mar fágann tú rud éigin amach agus 

nuair a fhaigheann tú an aiste ar ais agus tá líne dearg tá tú in ann smaoineamh ar an 

fáth [sic] agus an dá rud a chur le chéile.  

 

B: Bhuel am cuireann fáilte le [sic] an dá saghas ceartúchán, go háirithe nuair atáim ag 

labhairt mar uaireanta tá you know nuair a scríobhann tú rud tá an…tuigeann tú ach an 

uair ina dhiaidh sin labhrann tú an rud labhrann tú sa seanslí [sic] agus you know 

uaireanta tá sé i d’aigne ach ní thagann sé amach sa bhéal [sic], tá sé ar eolas agat mar 

riail ach nuair a thagann sé amach as do bhéal is scéal eile agus chuaigh mé go dtí an 

léachtóir ag deireadh an bhliain [sic] seo caite agus dúirt mé léi you know caithfidh tú 

mé a cheartú nuair a déanaim botún.  

 

T: Cad a dhéanann tú nuair a fhaigheann tú ceartúchán mar sin, cad a dhéanann tú chun 

cuimhneamh air? 

 

B: Oh am, nuair a deireann duine ó sin an rud mícheart, smaoiním ar an rud mícheart 

agus just tá…I’m aware of it.  
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C: Yeah aontaím leis sin like cuirim fáilte roimh cheartúcháin ag labhairt agus ag 

scríobh mar níl an caighdeán agam go háirithe sa ghramadach arís. Déanaim athrá ar an 

ceartúchán [sic] i mo cheann agus nuair atáim ag labhairt os ard. 

 

T: Athrá duit féin? 

 

C: Bhuel you know nuair atá an ceartúchán á déanamh ag an múinteoir déanaim athrá air 

ar an bpointe. 

 

T: Agus an ndéanann tú iarracht an focal a úsáid arís i do chuid cainte fhéinigh? 

 

C: Am anois is arís nuair atá sé ar intinn agam. 

 

D: Aontaím freisin, cuirim fáilte roimh gach duine ag ceartú, ceapaim go bhfuil sé 

fíorthábhachtach níl aon pointe [sic] ceartú duine [sic] tar éis tamaill, ceapaim go bhfuil 

sé tábhachtach ceartú ar an bpointe nuair atá tú ag déanamh an botún. 

 

T: Cad a dhéanann tú leis an gceartúchán? 

 

D: Smaoiním am ar an focal [sic] freisin agus scríobhaim é i mo leabhraín.  

 

E: Cuirim fáilte roimh cheartúcháin an t-am ar fad mar am caithfidh tú really agus an slí 

[sic] cuimhin liom ná cuirim iad in abairtí, abairtí gearra agus chun iarracht a dhéanamh 

iad a labhairt.  

 

T: Iad a úsáid? 

 

E: Sea iad a úsáid an tseachtain sin.  

 

T: An bhfuil sé tábhachtach é a dhéanamh láithreach? 

 

E: Láithreach yeah, mar cuimhneoidh mé air an slí [sic] sin. Tá sé i bhfad níos éasca 

nuair atá sé focal difriúil agus nua mar cloiseann tú é níos mó.  

 

T: Cad atá i gceist agat? 

 

E: Níl a fhios agam ach you know, botúin difriúil [sic]… 
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T: So conas mar a bhraitheann tú nuair a fhoghlaimíonn tú focal nua mar sin?  

 

E: Cad é? 

T: Conas mar a bhraitheann tú? Cad iad na mothúcháin a bhraitheann tú? 

 

E: Sórt suim agam. Ah…tá brón orm.  

 

T: Tá sé sin alright, musclaíonn sé suim ionat. 

 

E: Sea. 

 

T: Déanaimid roinnt plé anois ar na straitéisí a bhíonn in úsaid agaibh tá cúpla ceann 

luaite agat ansin; é a athrá nó a scríobh síos, é a úsaid in abairt. An bhfuil aon rud eile 

gur mhaith libh a chur leis an liosta, aon straitéisí foghlama a úsáideann sibh a 

chuireann leis an bhfoghlaim? 

 

D: Cuireann mise focail nua ar an mballa, an siopa liosta [sic]. Go háirithe maidir le 

gramadach agus rudaí cosúil leis sin…ach go háirithe nuair a thosaigh mé. 

 

A: Ag éisteacht le daoine eile is dócha. 

 

T: Cé hiad na daoine atá i gceist agat? 

 

A: Daoine eile ag caint sa rang agus tá tú ag éisteacht b’fhéidir go bhfuil níos mó botún 

acu, tá tú in ann scríobh cén fáth go bhfuil siad mícheart. 

 

T: Agus an gceartódh sibh iad? 

 

A: (gáire) Yeah, yeah. 

 

T: Océ so ag éisteacht le daoine eile agus na botúin a dhéanann siad.  

 

B: De ghnáth féachaim ar na patrúin atá you know sa ghramadach agus mar sin agus 

déanaim you know mo bileoga [sic] dom féin you know, déanaim amach bileoga le na 

rialacha. 
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T: An féidir leat sampla a thabhairt de na patrúin? An bhfuil aon sampla agat? 

 

B: Oh like you know nuair atá you know the tuiseal ginideach iolra i gceist, like tá lag nó 

tréan question mark, an chéad cheist a chur orm ná star réalt agus urú ar iarraidh so it’s 

like tá pictiúr i m’aigne lag nó tréan réalt urú ar iarraidh so feicim an pictiúr gach uair. 

 

T: Níl ach cúpla soicind fágtha againn anois so an bhfuil aon straitéis eile? 

 

C: Déanaim iarracht smaoineamh as Gaeilge, tá sé ar intinn agam smaoineamh as 

Gaeilge ach go háirithe nuair atáim ag cur i láthair like.  

 

T: Océ so déanann tú iarracht smaoineamh sa sprioctheanga agus an éiríonn leat? 

 

C: Bhuel nuair a bhím ag smaoineamh tá gach rud ceart i mo cheann ach ansin bím ag 

labhairt agus ní bhíonn a fhios agam cá bhfuil an eolas [sic] a bhí i mo cheann. 

 

T: An leanann tú ort? 

 

C: Bhuel yeah leanaim. 

 

T: Luaigh sibh na straitéisí a chuireann leis an bhfoghlaim, an dóigh libh go bhfuil aon 

straitéis eile nó aon chúis eile?  

 

D: Bhuel is dóigh liom ón tús d’úsáid mé, bhain mé úsáid as spleách-chartaí, tá sé sin 

an-úsáideach domsa mar caithfidh mé a bheith ag féachaint ar focal nua seachas a bheith 

ag éisteacht.  

 

E: Cabhraíonn sé liom a bheith ag féachaint ar rudaí as Gaeilge, rudaí ar you know TG4 

agus rudaí eile as Gaeilge chun focail nua a fhoghlaim, ba mhaith liom a bheith in ann 

labhairt mar sin. 

 

T: Océ go maith agus an bhfuil an teagmháil sin agaibh ar fad, sé sin an ndéanann sibh 

iarracht teagmháil a bheith agaibh leis an teanga lasmuigh den seomra ranga? 

 

C: Yeah téacs a sheoladh as Gaeilge. 
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A: Ríomhphost. 

 

C: Google a chur as Gaeilge freisin. 

Gach duine: Yeah, yeah, yeah. 

 

T: Tá go leor pléite agaibh ansin agus táimid fé bhrú ama anois so fágaimid ansan é. Go 

raibh míle maith agaibh.  
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Aguisín 17: Trascríobh de Chás-Staidéar A 

 

I láthair: Taighdeoir (T) agus Faisnéiseoir (A) 

T: Déanfaimid plé ar do chúlra ar dtús ag smaoineamh siar go dtí do laethanta scoile 

agus na teangacha eile a bhí agat b’fhéidir agus an Ghaeilge ar scoil. Ar dhein tú aon 

teangacha eile fad is a bhí tú ar scoil? 

A: Bhí mé ag foghlaim an Fhraincis nuair a bhí mé ar scoil, bhí ag éirí go maith liom 

ach cheap mé nach raibh aon úsáid agam leis an Fhraincís a úsáid ina dhiaidh sin agus 

you know tá sé imithe uaim anois, níl aon cion agamsa an Fhaincis a úsáid nó dul ar ais 

ag foghlaim Fraincise arís. Ní raibh aon úsáid leis [sic] nó ní raibh an grá agam leis 

[sic], mise tá sé an-difriúil don Ghaeilge mar tá grá mór agam don Ghaeilge agus is 

cuma liom faoin Fhraincis [sic]. 

T: An raibh an grá sin agat don Ghaeilge agus tú ar scoil?  

A: Ó do bhí, do bhí i gcónaí. Bhí sé éasca, bhí sé éasca dom ar scoil í a fhoghlaim so. 

Bhuel is dócha go raibh, ní raibh fadhb agam ar scoil ar [sic] aon cheann de na hábhair, 

an matamaitice [sic] agus an Ghaeilge sin an dá cheann a bhí you know, bhí mé ar 

fheabhas leo [sic]. 

T: An cuimhin leat cén saghas cur chuige a bhí ag an múinteoir?  

A: Sa bhunscoil bhí múinteoir iontach againn ach sa mheánscoil ní raibh sé mar an 

gcéanna, bhí múinteoir difriúla [sic] againn so, ceapaim nach raibh an caighdéan acu sa 

mheánscoil ach sa bhunscoil bhí an múinteoir ar fheabhas i ngach ábhar. Is ansin a 

d’fhoghlaim mé an Ghaeilge atá agam mar uaireanta sa mheánscoil nuair a bhí ar an 

múinteoir ag imeacht as an rang dúirt sí liomsa chun a bheith ag léamh an leabhair do na 

daltaí eile so. Rinne mé an Ardteistiméireacht agus fuair mé an onóir san 

Ardteistiméireacht agus bhí sé i mo cheann ag an am sin dul ag freastal ar an 

múinteoireacht ach bhí mé an-chúthail ar fad ag an am sin agus níor tharla sé ach tá sé 

ag tarlú anois.  

T: Cén saghas ceachtanna a bhíodh ar siúl agaibh sa Ghaeilge sa bhunscoil? 

A: I ndáiríre bhí béim ar an gcomhrá ag an múinteoir a bhí agamsa sa bhunscoil ach ina 

dhiaidh sin sa mheánscoil ní raibh ach ceachtanna ó leabhairín, obair bhaile ón leabhar 

agus iad a cheartú sa rang agus ní raibh a thuilleadh comhrá. 

T: Mar a bhí sa bhunscoil. Cén saghas meon a bhí ag an múinteoir sa bhunscoil? 

A: Sa bhunscoil bhuel, oh bhuel bhí an Ghaeilge, bhí an caighdéan ard aici a bhaint 

amach ach is dócha go raibh sí sórt crua chomh maith ach thaitin an Ghaeilge liom ar 

aon nós. 

T: Conas mar a bhí meon an phobail? An raibh mórán Gaeilge le cloisteáil sa phobal? 
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A: Ní raibh faic ar bith. Ar scoil amháin, sa bhaile mise an t-aon duine i mo chlann a 

rinne an Ardteistiméireacht, mise an duine is óige. You know, ní raibh an béim [sic] ar 

tríú leibhéal nó aon rud mar sin ag an am sin, is dócha nach raibh an t-airgead ag mo 

thuismitheoirí sa bhaile, b’fhéidir na feirmeoirí, na daoine ina [sic] raibh an t-airgead 

acu mar an t-am sin bhí ort íoc as an tríú leibhéal.  

T: Bogfaimid ar aghaidh mar sin agus pléifimid do thuras foghlama is dócha leis an 

nGaeilge le tamaill anuas, bhuel abair i ndiaidh na hArdteiste an raibh aon teagmháil 

agat leis an teanga? 

A: Ní raibh, ní raibh dáiríre, ní raibh aon teagmháil agam ach go raibh mé pósta agus 

bhí mo pháistí fhéin agam, bhí mé in ann cabhrú leo, tháinig sé ar ais chugam ansin, 

tháinig an grá a bhí agam ar ais chugam chomh maith.  

T: An é sin an t-aon teagmháil a bhí agat leis an teanga? 

A: Roimh an dioplóma, bhuel rinne mé cúrsa Gaeilge roimh an Dioplóma i rith an 

tsamhraidh. 

T: Cathain? Cén samhradh? 

A: Ah 2009, yeah roimh tús [sic] an Dioplóma. 

T: Agus ansin chuir tú tús leis an Dioplóma, 2009-2011. So inis dom faoi sin.  

A: Bhuel ba é an rud is iontach [sic] ar fad a rinne mé, táim lánsásta gur rinne mé an 

cinneadh chun é a dhéanamh agus freisin you know nuair a rinne mé an cúrsa beag i rith 

an tsamhraidh bhí mé ag smaoineamh liom féin, oh ba mhaith liom cúrsa eile a 

dhéanamh agus dul chun cinn a dhéanamh agus cheap mé nach mbeadh mé in ann, nach 

mbeadh an caighdéan agam chun dul ar aghaidh leis an Dioplóma ach thug X agus Y an 

deis dom agus bhí sé ar fheabhas ar fad agus bhí mé ag tnúth le dul go dtí an rang gach 

seachtain agus ag tnúth leis an obair bhaile! 

T: Agus an é an cúrsa samhraidh a spreag tú le dul ar aghaidh?  

A: Sin é. 

T: Cad a spreag tú leis an gcúrsa samhraidh a dhéanamh? 

A: Bhuel is dócha go raibh mo chlann tar éis an tríú leibhéal a chríochnú agus tá an t-am 

ag teacht ar ais dom féin anois agus tá cáilíocht agam ag múineadh na ríomhaireachta 

agus ní raibh aon rud eile ag teastáil uaim ach an Ghaeilge dom féin so agus freisin bhí 

mo iníon ag freastal ar Mary I, bunscoil mhúinteoir [sic] so you know an bheirt againn 

rinneamar an cinneadh déanfaimid é sin so cinnte spreag an cúrsa sin, fuair mé an blas 

agus you know. 

T: Thosaigh tú ar an Dioplóma ina dhiaidh sin agus… 
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A: Ó bhí mé neirbhíseach, bhí imní orm agus an chéad oíche nuair a dúirt X rud éigin 

faoi ghriangraf  ní raibh a fhios agam cad is griangraf [sic], cheap mé ní bheidh mé 

ábalta é seo a dhéanamh ach gach uair bíonn daoine nuair a deireann daoine, bíonn 

cúpla focal ag gach duine agus má deireann duine eile focal álainn ag an am sin cheap 

mé ó tá go leor Gaeilge acu ach ní mar sin a bhí sé you know, cinnte now cúpla duine 

bhí Gaeilge álainn ach ní rinne é sin aon what….níor cheap mé gur ó you know ní 

bheidh mé in ann é sin a dhéanamh. Mar shampla X (foghlaimeoir ón rang), bhí sé an-

chabhrach an t-am ar fad agus ní raibh sé ag féachaint síos [sic] ar aon duine, bhí 

Gaeilge álainn aige agus bhí sé ag spreagadh na daoine [sic] eile é féin ach you know i 

ndiaidh an chéad rang bhí a fhios agam, beidh sé alright dul ar aghaidh agus go háirithe 

taitníonn an ghramadach go mór liom agus nuair a bhí a fhios agam go raibh mé in ann 

an ghramadach a thuiscint, sin an rud a bhí an fadhb agam [sic], an fhadhb agam, you 

know cén fáth agus má thuig mé cén fáth bhí mé on the pigs back.  

T: An é gur comhartha a bhí ansan go mbéifeá in ann d’aon rud eile a thiocfadh ina 

dhiaidh? 

A: Yeah cinnte. Agus go leor oibre a dhéanamh chomh maith, now thuig mé an t-am ar 

fad go raibh go leor oibre le déanamh agus gur orm féin a bhí an locht you know cé nach 

ndearna mé an obair [sic].  

T: Cé mhéad uaire a chaith tú in aghaidh na seachtaine ar do chuid oibre? Ar an meán 

anois. An é gur gach tú am gach lá? 

A: Ó gach lá. Níor fhéach mé mar oibre ar ach caitheamh aimsire, gach oíche ar an 

ríomhaire. An Ghaeilge a bhí ar siúl agam you know, ah ar Facebook chomh maith. 

Úsáideann mé Gaeilge ar FB, chuir mé grúpa ar siúl Díograiseoirí na Gaeilge agus you 

know bhí, tháinig go leor duine [sic] mar bhall de ghrúpa sin agus bhíomar go léir ag 

scríobh ar FB. 

T: An raibh aon teagmháil pearsanta agaibh lena chéile nó díreach ar an ríomhaire?  

A: Díreach ar an ríomhaire. 

T: Agus mó ball atá agaibh anois. 

A: Tá 230. Tháinig daoine eile ón gcúrsa…ach i ndáiríre tá sé deacair, tá sé deacair [sic] 

daoine chun rudaí a eagrú air, ormsa an eagraíocht a chur ar fáil, bíonn go leor daoine 

ag fágáil postanna air nó ag scríobh píosa air nó má fhaigheann duine píosa ceoil deas 

nó amhrán as Gaeilge nó amhrán nua-aimsithe as Gaeilge cuireann siad ann [sic]. Gach 

rud a roinnt agus tá grúpa eile ó Chúige Ulaidh now tá sé sin just go hálainn ar fad agus 

scríobhann siadsan píosa ar mo, Díograiseoirí na Gaeilge agus scríobhaim píosa ar ais 

so.  

T: Ar dhein tú píosa mar sin go laethúil…an raibh an teagmháil rialta sin agat? 
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A: Ó cinnte gach oíche bhí mé ar FB agus ón gCéadaoin ón gcúrsa, nuair a tháinig mé 

abhaile ar an gCéadaoin ón gcúrsa, tósóidh mé an oíche sin ag lorg píosa don obair 

bhaile, ag léamh mo chuid nótaí nó ag scríobh mo chuid nótaí isteach i mo leabhar nó 

rudaí mar sin. Mar ba é sin mo chaitheamh aimsire chomh maith, thaitin sé liom é a 

dhéanamh, ní raibh aon dúshlán ann chun é sin a dhéanamh.  

T: So tógann sé sin muid go dtí an chéad cheist eile, na straitéisí foghlama a bhíonn in 

úsáid agat. So fé mar a luaigh tú ansin rud éigin a scríobh isteach. 

A: Sea thosaigh mé ar foclóír [sic] ar leabhar nótaí a thosú agus gach, tar éis gach rang 

ar an gCéadaoin scríobh mé isteach na focail nua nó na téarmaí nua agus ina dhiaidh sin 

shuigh mé os comhair an teilifís [sic] má raibh gach duine eile ag suí os comhair an 

teilifís ach an chuid eile den ama bhí mé ag foghlaim mo chuid focal nua.  

T: I ndiaidh an ranga? 

A: Yeah díreach i ndiaidh sin. Ah rinne mé an chuid is mó den obair bhaile nó an obair 

don chúrsa ar an Satharn, go háirithe tráthnóna den Satharn [sic] go dtí an oíche, nuair a 

bhí an dinnéar thart, thosaigh mé ar mo chuid oibre.  

T: Timpeall trí huaire nó mar sin? 

A: I bhfad níos mó ná sin, dhá uair gach oíche nó mar sin, bhuel uair go leith cinnte 

gach oíche agus 5/6 huaire ar an Satharn. 

T: Ar obair an chúrsa amháin nó ar an teanga go ginearálta. 

A: Bhuel ar an teanga go ginearálta ach an chuid is mó de sin mar obair den chúrsa.  

T: Ach ní raibh tú dírithe ar an gcúrsa amháin? 

A: Ní raibh, bhuel cheannaigh mé leabhar agus bhí mé ag léamh an leabhair chomh 

maith, bhí Gaeilge [sic] ar feadh uair go leith gach oíche, b’fhéidir ag léamh leabhair nó 

rud éigin mar sin. Ba í an Ghaeilge a bhí ar siúl an t-am ar fad. 

T: Aon straitéisí eile chomh maith leis an bhfoclóir a choiméad? An raibh aon straitéis 

eile á n-úsáid agat? Tá a fhios agam go bhfuil sé sin sa dialann chomh maith so beidh an 

t-eolas sin ann ach… 

A: Bhuel rinne mé dul siar ar na nótaí an t-am ar fad agus go háirithe na rialacha an 

ghramadach [sic]. 

T: Cén cur chuige a bhí agat?  

A: Is dócha, gur thuig mé an chéad uair, mar shampla na hinscne, thuig mé an riail nó 

an pátrún a bhí ar siúl, dhírigh mé isteach ar na focail agus is dócha gur tháinig sé le 

chéile dom. Ach, níor bhfoláir dom an riail a thuiscint ar dtús nuair a bhí sé ar eolas 

agam ach chomh maith leis sin bhí mé ar focal.ie chun na hinscní [sic] nó rudaí mar sin, 

rinne mé é sin go mbeadh an cheart agam. 
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T: An ndearna tú féincheartú ort féin? 

A: Is dócha bhí, bhí mé ag déanamh é sin yeah. Bhí mé see bhí mé ag scríobh agus nuair 

a bhí mé ag scríobh ar FB, táim i ndáiríre, rinne FB, bhí sé mar chabhair iontach dom 

mar bhí mé ag smaoineamh as Gaeilge nuair a bhí mé ag scríobh agus ok bhí focal agam 

agus ní raibh mé chun an focal a scríobh go dtí go raibh mé cinnte, so chuaigh mé ar 

focal.ie chun an fhoirm cheart a fháil amach agus nuair a rinne mé é sin, bhí sé istigh i 

mo cheann. 

T: Agus ar dhein tú an iarracht san mar go raibh a fhios agat go mbeadh daoine eile ag 

féachaint air? 

A: Ó cinnte, cinnte. Bhí Gaeilge, aon duine a bhí ar FB sa ghrúpa bhí Gaeilge álainn 

acu. Tá daoine ann ó DCU, na hollscoil go léir, aon ghrúpa atá acu, grúpa ó UL, 

Conradh na Gaeilge, you know, dúirt mé go raibh mé ag foghlaim, bhí mé oscailte mar 

sin, bhí mé ag foghlaim na Gaeilge so níor mhaith liom aon botún [sic] a chur air.  

T: Thug sé spreagadh duit mar sin? 

A: Cinnte, chun an cruinneas a bhaint amach agus cinnte you know chuir mé ceist ar 

daoine [sic] eile uaireanta an bhfuil sé sin ceart nó an féidir é sin a rá níos fearr you 

know.  

T: Ar chuir sé sin isteach ort? 

A: Ó níor chuir. Bhí cruinneas ag teastáil uaim ach má scríobh mé rud éigin mícheart 

agus thaispéan duine eile dom go raibh sé mícheart, thaitin sé sin liom mar bhí mé ceart 

ansin.  

T: Cé hiad na daoine a thaispéan duit? 

A: Bhí duine amháin go háirithe, fuair sé bás, teagascóir i mBaile Átha Cliath a bhí ann 

agus bhí Gaeilge álainn aige agus you know bhí sé ag spreagadh gach duine chun a cuid, 

a cuid is mó dá shaol a fháil amach duit féin [sic] you know.  

T: Agus chuir tú aithne air díreach ar an suíomh seo? 

A: Ar an suíomh yeah, ní fhaca mé graingraf de agus tharla sé go raibh sé ina shagart 

agus teagascóir a bhí ann, fear spreagúil a bhí ann. 

T: Bhí sé mar mhúinteoir agat ach ní ar bhealach foirmiúil. 

A: Sea cinnte. Agus uaireanta bhí sé ag scríobh, ó tá an Ghaeilge chomh cruinn sin agat 

tá eagla orm aon rud a scríobh you know chun spreagadh a thabhairt dom agus rudaí mar 

sin. Tá duine, ní cuimhin liom a ainm anois, ó DCU agus ah, ach ah bhí sé sin, ceapaim 

go bhfuil sé ina mhúinteoir nó teagascóir san ollscoil níl a fhios agam ach arís you know 

bhí Gaeilge álainn [sic] agus is dócha sin an rud a chur an meon ionam dul ar aghaidh 

agus caighdéan a bhaint amach…Tá an Ghaeilge an rud is tábhactach [sic] i mo shaol 
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faoi láthair is dócha. Ah ok an dara rud is dócha, dá mbeadh mo chlann ag éisteacht 

liom! 

T: An ndéanann tú iarracht bualadh le daoine le Gaeilge? 

A: Ó cinnte, má bhíonn a fhios agam go bhfuil Gaeilge ag an duine, nuair a bhuaileann 

mé leo, deireann mé beannacht as Gaeilge. 

T: An gcuireann tusa tús le comhrá? Má tá a fhios agat go bhfuil Gaeilge ag an duine? 

A: Ó cuireann, mar uaireanta ní bhíonn a fhios ag na daoine eile go bhfuil Gaeilge 

agamsa.  

T: Is léir go bhfuil dul chun cinn déanta agat, an mbraitheann tusa go bhfuil dul chun 

cinn déanta agat? 

A: Cinnte, táim lánsásta leis an dul chun cinn, an tslí chéanna ina bhfuil a fhios agam go 

bhfuil go leor le foghlaim agam fós you know. Is féidir liom comhrá a dhéanamh ach ba 

mhaith liom a bheith i bhfad níos fearr leis an gcomhrá.  

T: An ndéanann tú féinmheasúnú ort féin? 

A: Ó déanann i rith an chúrsa bhí sé an-tábhachtach dom. Nuair a chuir mé píosa ar 

X(suíomh foghlama fíorúil na hollscoile) nó obair bhaile, cinnte rinne mé féinmheasúnú 

you know, cén fáth bhí [sic] sé sin mícheart agam agus an tslí cheart a fháil amach agus 

é a thuiscint chomh maith. Ah an chuid is mó den am, ach uaireanta you know bhí na 

botúin chéanna á dhéanamh agam, píosa simplí mar shampla leis sin, bhí mé i gcónaí ag 

scríobh le sin, nuair atáim ag féachaint siar anois, deirim cén fáth go raibh mé ag 

scríobh mar sin.  

T: An bhféachann tú siar ar do chuid oibre? 

A: Oh yeah féachaim yeah agus tá na bileoga agam fós, tá siad go léir agam chun 

cabhrú liom leis an grúpa [sic], leis an ngrúpa seo. Ach go háirithe nuair atá mé ag cur 

na bileoga le chéile do na ranganna tosaitheoirí atá agam agus arís táim fós ag foghlaim 

agus beidh mé ag foghlaim go deo ach you know na réamhfhocail agus gach rud mar 

sin, cé go raibh siad agam ar an gcúrsa agus ach go háirithe nuair a bhí na scrúdaithe ar 

fáil, ar siúl rinne mé dul siar orthu ach imíonn siad as do cheann, as mo cheann ar aon 

nós. Táim ag cur na píosaí sin le chéile don chúrsa agus tuigeann mé iad níos simplí 

anois mar caithfidh mé iad a thuiscint roimh an eolas a thabhairt do dhaoine eile. So tá 

siad, tá siad ag dul isteach le cúnamh Dé. 

T: Ach seo an dara uair duit bualadh leis an ábhar chomh maith.  

A: Yeah. 
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T: Ag féachaint siar ar an obair chun cabhrú leat le do chuid múinteoireachta anois. 

Luaigh tú ansin caithfidh tú rud éigin a thuiscint agus luaigh tú chomh maith go 

gcuireann tú ceist ort féin cén fáth go bhfuil sé mar sin.  

A: Nuair a bhí mé ar scoil, sin an rud a bhí cearr leis an bhfoghlaim ar scoil, níor thuig 

mé cén fáth go deireann [sic] tú rud éigin, sin mar a deirtear é you know agus sin sin. Ní 

raibh aon brí [sic] a chur leis [sic], ní raibh ní raibh na rialacha againn, ní chuimhin liom 

na rialacha ar aon nós, bhí siad [sic] na fuaimeanna cuid is mó den am, you know bhí 

siad ceart go leor mar tá na fuaimeanna sórt alright beidh sé alright ach níor thuig mé 

cén fáth. You know leis an gcúrsa atá agam anois táim á rá leo cén fáth an t-am ar fad, 

go bhfuil sé mar sin, mar sin an rud ba cheart. 

T: An féidir leat sampla a thabhairt? 

A: Aréir, bhíomar ag foghlaim an cúlra agus na háit chónaithe agus tá mé i mo chónaí i 

gContae Chiarraí. Now gan an i gContae a fhágáil mar sin thug mé na liosta de na 

réamhfhocail, as agus i dóibh agus tógann i urú agus gan lean [sic] ar aghaidh agus ní 

raibh a fhios acu cén fáth agus na haidiachtaí sealbhacha chomh maith bhí siad [sic] mo 

agus do, now ní raibh ach mo agus do againn aréir chun tús a chur leis, you know tógann 

mo ‘h’ agus bhí mo, do, a (his) agus a (hers) agus thug mé bileog dóibh mar thagairt 

agus dúirt mé leo ná [sic] bí buartha faoi iad a fhoghlaim ach mar thagairt dóibh, you 

know beidh sé níos éasca dóibh scríobh, píosa a scríobh you know. Tá mé i mo chónaí 

agus féachaint ar an mbileog agus bheadh sé acu.  

T: É a úsáid mar thagairt mar a deireann tú seachas é a fhoghlaim de ghlan mheabhair.  

A: Sea, de ghlan mheabhair mar bhí go leor foghlaim de ghlan mheabhair againn ar 

scoil. Océ tá na dánta b’fhéidir againn, is féidir linn na dánta a rá ach ní dhéanann sé 

aon, níl aon bhuntáiste a bheith ag foghlaim de ghlanmheabhair, ceapaim. Mar tá sé i 

bhfad níos fearr é a thuiscint agus is féidir leat you know do chuid smaointe féin a chur 

le chéile. 

T: An mbíonn tusa ag ceistiú tú féinigh, abair má bhíonn rud éigin á léamh agat an 

mbíonn tú ag cur ceisteanna ort féin cén fáth go bhfuil sé mar sin, an mbíonn tú 

fiosrach? 

A: Bíonn, cé nach mbíonn a fhios agam cén fáth, caithfidh mé a fháil amach cén fáth.  

T: Conas go bhfaigheann tú amach? 

A: Focal.ie agus potafocal agus fuaireamar go leor áiseanna eile Dé Sáthairn ag an 

gcúrsa WinGhléacht, tá sé sin an-mhaith. So is féidir liom níos mó ama a chaitheamh 

air, gan an focal a fháil amach agus sin sin, tá sé firinscneach nó tá sé baininscneach nó 

mar sin, táim ag caitheamh níos mó ama ansin ar an tuiseal ginideach agus an uimhir 

iolra agus tuiseal ginideach uimhir iolra, you know táim ag díriú isteach ag déanamh 

níos mó taighde ar an bpíosa. 
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T: Nuair a bhíonn a fhios agam ansin an é an tuiseal ginideach uimhir uatha nó iolra nó 

pé rud é atá ann, an bhfágann tú ansin é nó an ndéanann tú aon rud eile ina dhiaidh sin? 

A: Bhuel má bhíonn píosa eile ann, faigheann mé amach an chuid is mó is [sic] féidir 

liom.    

T: So bíonn eolas á lorg agat. 

A: Bíonn eolas á lorg. Mar shampla you know ní raibh na réamhfhocla [sic], na 

réamhfhocail, ok na réamhfhocail simplí bhí siad sin ok. Ah na forainmneacha 

réamhfhocalach [sic], bhí orm smaoineamh air cad is forainm, cad is réamhfhocail? 

Agus i ndáiríre rinne mé taighde orthu roimh an gcúrsa. 

T: Cén cúrsa anois? 

A: An cúrsa atá á mhúineadh agam. Bhí mé sásta le forainm agus réamhfhocail agus 

anois táim chun díriú isteach níos mó orthu agus ah tuigeann mé níos mó, roimh an 

Dioplóma ní raibh clú agam, Béarla even, ní raibh clú rómhór agam freisin ach táim ag 

foghlaim an méid seo.  

T: Bíonn níos mó eolais á lorg agat i gcónaí. 

A: I gcónaí agus á foghlaim agam. Táim lánsásta leis. Cé nach ndearna mé an Dioplóma 

ar chor ar bith [sic], ní bheadh Gaeilge agam ní bheadh an athrú [sic] i mo shaol,  an 

cúrsa, rinne sé an-bhuntáiste [sic], feabhas i mo shaol cinnte.  

T: Tá níos mó i gceist ná ábhar agus cúrsa duitse mar sin? 

A: Oh tá, tá.  

T: Cathain a raibh an buaicphointe agat, your linguistic breakthrough, abair cathain a 

raibh a fhios agat right is féidir liom é seo a dhéanamh? Tá sé agam, táim dírithe. 

A:  Ceapaim i ndiaidh an chéad mhodúil don Dioplóma, b’shin an mhodúil don 

ghramadach, agus ina dhiaidh sin then thuig mé an ghramadach agus thaitin an 

ghramadach liom, bhí níos mó ag teastáil uaim ansin. 

T: So smacht, bhuel ní smacht ach tuiscint ar an ngramadach mar sin. 

A: Tuiscint yeah.  

T: Sin ina dhiaidh an chéad turas Gaeltachta duit chomh maith in ea? 

A: Oh yeah thaitin na turais go mór liom, mar ní raibh mé ar thuras go dtí an Ghaeltacht 

riamh nuair a bhí mé óg nuair a bhí mé sa mheánscoil, ní raibh mé ann. So thaitin sé go 

mór liom. See bhí an deis againn labhairt as Gaeilge an t-am ar fad agus ní, ní raibh an 

deis agam aon uair nuair a bhí mé ag éirí suas nó sa bhaile i ndiaidh an chúrsa so, ní 

raibh an deis an Ghaeilge a labhairt gach uair sa lá so bhí sé ar fheabhas ar fad éirí ar 
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maidin agus an Ghaeilge a labhairt, sa teach tábhairne an Ghaeilge a labhairt, gach uair 

sa lá.  

T: An raibh aon deacrachtaí agat nuair a bhí tú ann? An raibh sé dúshlánach duit? 

A: Is dócha, bhí mar you know…nuair a bhí siad ag labhairt nó rudaí mar sin bhí an 

líofacht chomh hiontach sin acu ach bhí mé ag díriú isteach ar cad a bhí á rá acu, níor 

thuig mé gach rud ach you know fuair mé an chuid is mó de agus fuair mé an pointe 

[sic] á bhí á chur isteach, amach á bhaint amach acu.  

T: Thuig tú go ginearálta. 

A: Go ginearálta cad a bhí á rá acu.  

T: N’fheadar anois an bhfuil aon rud eile. Tá sé sin pléite againn, tá an-chuid de seo 

pléite againn cheana féin. An inspreagadh a fuair tú, tá sé sin pléite againn nach bhfuil? 

A: An Dioplóma agus an cúrsa beag i rith an tsamhraidh. 

T: Océ, ar mhaith leat dul ar aghaidh anois go dtí an cúrsa atá ar siúl agat faoi láthair? 

Cad a spreag tú chun é sin a dhéanamh agus a leithéid.  

A: Bhuel nuair a thaitin an Dioplóma chomh mór sin liom agus is dócha an sprioc a bhí 

agam ná an Ghaeilge a chur chun cinn agus a chur ar fáil do dhaoine eile mar thuig mé 

nach bhfuil na ranganna ar siúl, níl aon deis ag daoine timpeall na háite freastal ar 

chúrsa Gaeilge ach má théann siad isteach san ollscoil ach níl, níl an muinín ag go leor 

daoine, ach go háirithe daoine lánfhásta é sin a dhéanamh. An chéad uair a chuaigh mé 

isteach go dtí an ollscoil, an ollscoil féin bhí sé mar dúshlán dom ach nuair a chuaigh 

mé isteach go dtí X, is cuma cad atá amuigh de X, b’shin an áit a bhí mé suite gach 

Céadaoin agus an áit sin bhí sé muinteartha bhíomar mar chlann go léir agus níor chuir 

an ollscoil féin isteach orm ach ní bhíonn, ceapaim nach bfhuil an deis ag aon duine 

freastal ar chúrsa ach go háirithe faoin tuath, na tuismitheoirí, bíonn an-éileamh an 

Ghaeilge a fhoghlaim, na tuismitheoirí go háirithe. Ach ah you know, tá an éileamh [sic] 

ann mar a deireann mé, ach go háirithe na tuismitheoirí mar ní bhíonn siad in ann 

cabhrú leis na leanaí coz níl clú acu agus is dócha go bhfuil a lán eachtrannaigh timpeall 

na háite freisin agus tá a leanaí ag foghlaim na Gaeilge agus níl eolas ar chor ar bith ag 

na daoine sin, ach foghlaimeoirí iontach [sic] iad cinnte. So sin an rud a bhí mar sprioc 

agamsa, ranganna a chur ar fáil i mo cheantar féin agus táim ag freastal ar an gcúrsa 

Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh faoi láthair chun an cháillíocht a bhaint 

amach, é sin a dhéanamh agus you know aréir bhí an cúrsa ar siúl aréir i Y agus 

faigheann mé an-sásaimh sin as agus you know ah is dócha sásaimh oibre nó cad é an 

focal ceart a chur air ach táim an-bhródúil as ar fad, cinnte táim néirbhíseach agus tá 

eagla orm go ndéanfaidh mé botúin agus go mbíonn eolas ag daoine eile you know, bhí 

botún aici ansin now ach sin mar táim i mo thosaitheoir freisin mar mhúinteoir so, ah 

déanfaidh mé, leanfaidh mé ar aghaidh ar aon nós agus déanfaidh mé mo dhícheall.   
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T: Tá go leor pléite againn ansin ach tá go leor eolais sa dialann agat chomh maith nach 

bhfuil? Ar chabhraigh sé sin leat? Ó thaobh na féinmheasúnaithe ach go háirithe is 

dócha? 

A: Oh chabhraigh, caithfidh tú smaoineamh ort féin, an bhfuil tú ag déanamh dul chun 

cinn nó an bhfuil deacracht agat in áit éigin ná taitníonn an scríbhneoireacht go mór 

liom, is féidir liom a bheith a scríobh liom féin agus ag smaoineamh agus is cuma cad a 

tharlaíonn ah i mo thimpeall ach an léamh ní raibh fadhb ar bith agam leis an léamh 

agus arís chabhraigh an léamh nó a bheith ag léamh leabhair, is cuma ní raibh a fhios 

agam ar na focail go léir ach arís an príomhscéal den leabhar a bhaint amach. Cúpla 

leabhar bhí siad an-mhaith ar fad, bhí foclóir ar chúl an leabhair, Dúnmharú sa Dairt, ah 

b’shin an chéad leabhar a léigh mé agus bhí foclóir ag an deireadh, sin an-mhaith ar fad, 

mar ní féidir leat nuair atá tú ag léamh, ní féidir leat féachaint ar an foclóir [sic] an t-am 

ar fad. Ní bheadh ach leathanach léite agat ag deireadh an oíche [sic], caithfidh tú lean 

[sic] ar aghaidh agus na scéal a leanúint tú féin you know. 

T: Mar mhúinteoir anois, an dóigh leat go gcuirfidh tusa an bhéim ar an bhfoghlaimeoir 

agus conas mar a fhoghaimaítear rudaí? An mbeidh an cur chuige céanna agat mar 

mhúinteoir is a bhí agat mar fhoghlaimeoir? 

A: Ceapaim go yeah, go mbeidh. Féachann mé ar an ranga agus tá dhá riail agam sa 

rang agus tá cúpla duine i bhfad níos éifeachtach [sic], tá an labhairt i bhfad níos fearr 

acu, tá cúpla duine eile agus níl an muinín faighte acu fós. An rud is tábhachtaí is dócha, 

an chéad oíche bhí siad an-chúthail ar fad agus an dara oíche [sic] bhí siad i bhfad níos 

fearr you know agus anois tá siad ar a shaimhín só nó ar a gcompord so táim ag iarraidh 

gan strus a chur orthu chun atmaisféár ah sórt not ligint do scítha ach atmaisféar 

muinteartha arís ach chuir mé cúpla comhartha timpeall an seomra [sic] aréir, you know 

ní thuigim agus an Béarla freisin you know agus abair arís é led’ thoil, cé nach bhfuil a 

fhios acu cad atá ar siúl is féidir leo an lámh a chur suas agus a rá you know ní thuigim, 

ar mhiste leat é sin a rá arís led’ thoil nó cad é an Ghaeilge atá ar, conas a deirtear, rudaí 

mar sin, go bhfuil sórt, gur féidir leo kind of píosa abairt a rá gan focail….Tá an feasacht 

[sic] agam is dócha go bhfuil modhanna fhoghlaim [sic] difriúil ag gach duine agus is 

cuma cén modh atá agatsa ach go mbíonn foghlaim ag tharlú so ah an rud is tábhachtaí 

ná na foghlaimeoirí, tá siad ag freastal ar chúrsa chun Gaeilge a fhoghlaim so sin an rud 

gur cheart ah go dtarlóidh é sin agus bheadh mise ann ag barr an ranga gach oíche agus 

go leor eolais agam ach muna foghlaimíonn [sic] siad is cuma. 

T: Ní fiú an rang a chur ar fáil dóibh.  

A: Sea.  
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Aguisín 18: Trascríobh de Chás-Staidéar B 

 

I láthair Taighdeoir (T) agus Cás-staidéar B (B) 

T: Mar a dúirt mé beimid ag díriú ar an gcúlra teanga atá agat nó do thuras foghlama 

más maith leat agus is féidir leat do scéal a insint faoi sin, so b’fhéidir, tá sé leagtha 

amach ansin agat so b’fhéidir gur mhaith leat cur síos a dhéanamh ar sin, cathain ar 

thosaigh tú, cad iad na céimeanna a thóg tú chun teacht chuig an bpointe ina bhfuil tú 

anois b’fhéidir? 

B: Bhuel cosúil le gach duine eile, rinne mé Gaeilge sa scoil, rinne mé staidéar ar 

Ghaeilge sa [sic] scoil ach ní raibh focal Gaeilge agam tar éis an meánscoil [sic]. Fuair 

mé pas san Ardteistiméireacht, D nó rud mar sin. Ní raibh focal Gaeilge agam, ní 

thuigim conas gur féidir liom pas a fháil san Ardteistiméireacht, chun an fhírinne a rá. 

Ní cuimhin liom an scrúdú nó aon rud, ní cuimhin liom, an chuid is mó de daoine [sic] 

is cuimhin leo an béaltriail, ní cuimhin liom é ar chor ar bith, chuaigh sé tharam ach mar 

a dúirt mé ní raibh focal Gaeilge agam ach is féidir leat pas a fháil má tá aiste scríofa 

cheana féin roimh an scrúdú agus is féidir leat a bheith cinnte faoin aiste sin roimh an 

scrúdú, do na ceisteanna, bhí na ceisteanna bunúsach ar fad ar fad agus nuair a bhí mé 

óg, ah scríobh mé amach, chonaic mé an cheist agus chonaic mé an alt [sic] agus nuair a 

chonaic mé an focal céanna san alt is a bhí sa cheist scríobh mé an abairt sin sa fhreagra 

agus níor thuig mé, ní raibh aon Ghaeilge agam agus níor thuig mé cén bhrí a bhí leis an 

alt ach fuair mé pas.  

T: An raibh ardleibhéal ar siúl agat? 

B: No gnáthleibhéal ach ag an am céanna, agus an fhírinne a rá, ní raibh suim ar bith 

agam ag an am sin agus níl mé ag cur an milléan ar aon duine eile, sin an fhadhb a bhí 

agam ag an am sin.  

T: Cén fáth? 

B: Bhuel bhí saol cinéal deacair agam nuair a bhí mé óg, bhí an saol deacair agus mar 

sin, ní raibh mé róbhuartha faoi oideachas nó rudaí mar sin ach bhí múinteoir maith 

agam sa bhunscoil agus sa mheánscoil níl [sic] an múinteoir iontach ach ní raibh mé, 

nilím ag cur an milléan uirthi ach oiread, ní slí bheatha a bhí aici ag an am sin, is post, 

ba phost a bhí aici, bhí sé difriúil, is maith liom slí bheatha ná post [sic], is maith liom 

an focal sin, ach caithfidh tú nuair a bhíonn tú ag múineadh , tá sé tábhachtach go bhfuil 

grá agat leis an múinteoireacht agus ní raibh grá ag an múinteoir sin agus bhí sé éasca a 

rá mar bhí ranganna aici agus bhí daoine ann agus ní raibh suim dá laghad ag aon duine 

sa rang agus mar sin chaitheamar an rang ag aistriú gach rud, an leabhar Gaeilge a bhí 

agam ag an am sin bhí gach rud i mBéarla, agus na focail Ghaeilge agus os choinn iad 

bhí gach rud scríofa i mBéarla, ní raibh aon focal [sic], chaith mé daichead nóiméad 

gach lá ag scríobh as Béarla sa rang Gaeilge. Mar sin is dócha ní raibh aon mheas agam 

ar an Ghaeilge, b’fhéidir mar gheall ar sin ach ní raibh meon ceart ag éinne ag an am 
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sin. Chuala mé daoine ag rá nach bhfuil Gaeilge ábhartha sa saol comhaimseartha ag an 

am sin, má bhí [sic] Fraincis agat is féidir leat post a fháil agus nuair a bhí mé óg, bhí an 

ah an eacnamaíocht nó an geilleagar cosúil lena bhfuil sé anois, gach duine ag dul thar 

lear agus mar sin ní raibh Gaeilge ábhartha, braithim nach raibh nó nach bhfuil Gaeilge 

ábhartha agus bhíomar óg agus mar sin níl aon rud i do cheann ná a bheith ag ól nó ag 

téigh amach. Ní thuigim [sic] stair nó cultúir nó aon rud mar sin, ní raibh aon ghrá do 

chultúr na hÉireann nó stair na hÉireann. 

T: An é mar nach raibh béim ar sin? 

B: Ní raibh béim, mar na scéalta as Gaeilge a bhí mar chuid den siollabas, bhí siad faoi 

daoine a bheith [sic] beo céad roimhe sin agus ní féidir é sin a thuiscint, nuair atá tú ag 

caint faoi déagóirí [sic], bíonn siad ag caint faoi na réabhlóidí i 1798 nó rud mar sin, 

sure ní raibh suim ag aon duine. Ach nuair a bhíonn, nuair a bhí tú, nuair atá tú sean, tá 

tú duine an-difriúil ó nuair a bhí tú óg. Ach ah i ndáiríre agus ní raibh, bhí Gaeilge líofa 

ag m’athair ach ní dúirt sé focal Gaeilge riamh. Rinne sé gach rud sa scoil tríd Gaeilge 

[sic] agus bhí meas aige ar Ghaeilge ach ní dúirt sé aon rud, ní thuigim cén fáth, ní 

thuigim. Bhí sé garbh dó nuair a bhí sé ar scoil chomh maith mar bhuail siad na páistí ag 

an am san, nuair a thosaíonn sé ag smaoineamh ar Ghaeilge b’fhéidir go bhfuil sé ag 

smaoineamh ar na tríoblóidí ag an am sin b’fhéidir ach féachann sé ar TG4 agus is féidir 

leat gach rud a thuiscint ach ah bíonn sé ag éisteacht leis RnaG agus tuigeann sé gach 

rud. 

T: An nglacann sibh páirt sna himeachtaí san lena chéile? 

B: Ah ní ghlacann sé páirt.  

T: Ach an mbíonn tusa ag féachaint ar TG4 leis abair? 

B: Oh le chéile ach ní deirimid focal riamh agus tá sé deacair, níl sé greannmhar ach 

nuair a thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge rinne mé iarracht a bheith ag labhairt Gaeilge 

leis ach bhraith sé mícheart, tá sé deacair, níor bhraith sé ceart. 

T: So i ndiadh na hArdteiste ansan, cad a rinne tú? 

B: Bhuel, chaith mé, rinne mé an Ardteist i 1993 agus ina dhiaidh sin chaith mé blianta 

ag obair mar thógálaí agus tar éis sin mar mheicneoir. Nuair a bhí mé óg agus anois tá 

suim agam i stair agus chaith mé a lán ama ag léamh faoi stair na hÉireann agus stair na 

hEorpa agus gach stair ach tuigim nach bhfuil tú in ann an stair a thuiscint gan teanga 

dúchais, maidir le aon [sic] duine nuair atá [sic] ag foghlaim faoi an Fhrainc nó faoin an 

Ghearmáin, foghlaimíonn na mac léinn [sic] sin foghlaimíonn siad an teanga agus 

braithim go bhfuil sé tábhachtach, má tá suim agat i stair na hÉireann go bhfuil sé 

tábhachtach an Ghaeilge a thuiscint ar aon nós, b’fhéidir nach bhfuil Gaeilge líofa agat 

ach is féidir leat leabhar a léamh as Gaeilge gan a bheith ag féachaint ar an foclóir [sic] 

an t-am ar fad. Braithim Éireannach chomh maith nuair a labhraim Gaeilge, cultúrtha, 

cosúil le Michael D. b’fhéidir! Agus ah, agus ah nuair a thosaigh mé ag obair mar 

mheicneoir i Sionainn, bhí ah bhí príomhinnealtóir ann, mo bhainisteoir ag an am sin 
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agus bhí Gaeilge líofa aige. Bhí a athair, bhí a athair as an Oiléan Arainn [sic] agus 

rinne sé a chuid oideachais trí Gaeilge aswell agus bhí Gaeilge líofa aige, in ann a 

bheith ag labhairt gan a bheith ag smaoineamh, ní raibh sé ag smaoineamh as Béarla bhí 

sé ag smaoineamh as Gaeilge agus sin an t-aon duine a [sic] bhuail mé riamh a  bheith 

in ann, go bhfuil Gaeilge fíor aige ina shaol, an dtuigeann tú, níl Gaeilge ábhar acadúil 

[sic], bhí Gaeilge fíor aige, bhí sé cuid de a shaol agus tháinig sé orm go bhfuil Gaeilge 

teanga [sic], ní Gaeilge ach ábhar sa scoil [sic], tá Gaeilge teanga [sic], ina dhiaidh sin 

cosúil le suim a bhí agam i stair thosaigh mé ag léamh leabhair féinteagaisc agus bhí 

téipeanna agus bhí sé sin sa bhliain 2006 nó mar sin. 

T: An cuimhin leat cén t-ainm a bhí ar an leabhar? 

B: Teach Yourself Irish. Éamonn Ó Dónaill, sríobh sé é nó duine éigin mar sin ach níor 

chaith mé ach timpeall trí huaire nó mar sin i rith na seachtaine ag déanamh nó ag 

éisteacht leis na téipeanna ach ní raibh mé ag foghlaim aon rud i ndáiríre mar bhí tú 

[sic]ag b’fhéidir, bheinn ag léamh agus níor léigh mé mórán go dtí an tseachtain tar éis 

sin agus caithfidh tú a bheith ag déanamh rud éigin gach oíche, gach lá. Agus ah, agus 

cheannaigh mé an leabhar sin ach ní dhearna mé mórán leis le bliain, bhí sé sa chófra 

agus i 2007 rinne mé fíoriarracht an Ghaeilge a fhoghlaim agus rinne sé fíoriarracht, 

chaith mé gach oíche ag léamh nó ag éisteacht. Ach ag an am céanna, bhí roinnt Gaeilge 

agam ag an am sin, ag leibhéal an-bhunúsach agus ansin i 2008, mí Eanáir rinne mé 

rang Gaeilge i X (Eagraíocht Ghaeilge).  

T: So b’shin an chéad uair ina raibh teagmháil foirmiúil agat, ina raibh ranganna ar siúl 

agat, agus bhí sé sin ar siúl i X, conas mar a bhí sé sin? 

B: Bhuel bhí sé greannmhar, bhí áiteanna pháircéala in aice le X agus d’fhág mé an carr 

ann nuair a bhí mé ag dul ag siopadóireacht agus chuaigh mé thart [sic] oifig na Gaeilge 

agus chuir sé i m’intinn nach bhfuil sé iontach a bheith ag foghlaim Gaeilge ach ní 

dhearna mé aon rud le bliain ach shocraigh mé lá amháin, tá sé tábhachtach Gaeilge a 

fhoghlaim. Cathfidh mé ranganna, caithfidh mé freastal ar ranganna, chuaigh mé isteach 

lá amháin agus bhí lá oscailte ann agus chuaigh mé isteach agus bhí imeagla orm agus 

tá sé deacair cuir in iúl agus chuaigh mé isteach go dtí an oifig agus bhí a lán daoine ann 

nach dúirt aon duine focal dom as ah as Gaeilge, mar ní, tá nós agam ní tosaím [sic] an 

comhrá le aon [sic] duine, fánaim go dtí go dúirt [sic] an duine eile an chéad focal, as 

Gaeilge nó as Béarla, tá sé sin drochnós, ach ní féidir liom, bím neirbhíseach nó rud mar 

sin. An chéad uair a chuaigh mé ann, bhí rúnaí ann agus bhí sí ag ól tea, agus ah fán mé 

agus chuir sí fáilte romham agus dúirt sí as Béarla, an féidir liom cabhrú leat ach as 

Béarla agus tuigim, thuig sí nach raibh aon Ghaeilge agam agus phew! Ach rinne mé 

ranganna, rinne mé naoi rang, bhí deich rang sa sraith [sic] sin ach rinne mé naoi rang 

agus bhí an múinteoir iontach. Fear a bhí ann, ah agus chaith sé an rang ag iarraidh orm 

rud a rá as Gaeilge sa rang mar bhí mé ag scríobh an t-am ar fad agus ah ní dúirt mé 

focal as Gaeilge ann. 

T: Mar gheall ar na mothúcháin a bhí ort in ea? 
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B: Bhí drogall orm agus bíonn drogall orm an t-am ar fad, gach rang a rinne mé bíonn 

drogall orm an t-am ar fad. 

T: Fós? 

P: Fós, bím neirbhíseach an t-am ar fad. Bhí sé iontach mar mhúinteoir, bhí daoine ann 

agus bhí mé ag éisteacht le gach rud a bhí ar siúl sa rang agus thuig mé gach rud agus 

tuigim b’fhéidir go bhfuil níos mó Gaeilge agam ná mar atá ag an gcuid is mó de daoine 

sa rang ach ní féidir liom focal a rá ach bhí fear ann, fear Spáinneach ann, bhí sé an-

ghreannmhar ar fad agus bhí sé ag iarraidh trí theanga a fhoghlaim ag an am céanna. 

Agus na daoine a bhí ann bhí siad lách agus suimiúil agus bainim sult as sin chomh 

maith. Agus ní dúirt, ní dhúirt [sic] mé focal agus is mór an trua é sin b’fhéidir mar 

cheap an múinteoir gur theip sé liom [sic] agus ah, ach ah thug sé spreag orm [sic] 

Gaeilge a fhoghlaim chomh maith mar bhí Gaeilge bríomhar aige agus bhain mé sult as, 

bainim sult as, sin an príomhrud. Níl sé ródáiríre, ródháiríre mar mhúinteoir ach bhí tú 

ag foghlaim ag an am céanna.  Agus ina dhiaidh sin nuair a bhí sé sin críochnaithe, mí 

Aibréan 2008, agus thosaigh, fuair mé ríomhaire, cheannaigh mé ríomhaire agus fuair 

mé an idirlíon [sic] isteach agus bhí sé sin rud iontach [sic] chomh maith mar bhí mé 

ábalta cúrsa a fháil ar an idirlíon maidir le Gaeilge….Chuaigh mé ar an suíomh agus ah 

mar tá suim agam níos mó oideachas a fháil ag an am sin mar an fhírinne a rá ní bhím 

róshásta le mo phost mar chaith mé mo shaol ag obair le mo lámha agus tá sé deacair 

leanúint mar sin go dtí go bhfuil tú 68 agus tá suim agam i Gaeilge [sic]agus rudaí mar 

sin anois agus ní raibh mé suim riamh [sic]. Ach ah tríd an idirlíon bhí mé in ann a fháil 

go bhfuil ranganna ar siúl anseo agus TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) agus rudaí mar 

sin. Chuir mé isteach cúrsaí Gaeilge agus tháinig rudaí mar sin suas agus chuir mé 

isteach ar ranganna A2 anseo agus sé sin [sic] an chéim ollmhór chomh maith, bhí sé sin 

céim ollmhór [sic]. Braitheann tú dáiríre mar mhic [sic] léinn nuair atá tú ag déanamh 

aon rud san ollscoil, rang oíche ach braitheann tú go bhfuil tú ag an bealach [sic] ag an 

slí [sic] cheart nó rud mar sin agus i mo chás fhéin tá sé tábhachtach go bhfuil cuspóir 

agam agus tá sé tábhachtach go bhfuil, ag deireadh an chúrsa, caithfidh tú a bheith in 

ann rudaí bunúsach [sic] a dhéanamh chun pas a fháil. Tá sé ábhartha maidir le teanga 

beo, ní sé ró-acadúil mar caithfidh tú a bheith ag labhairt faoi do shaol féin agus ah an, 

caighdéan na múinteoireachta, tá sé an-ard anseo, i mo thaithí féin. Y an chéad 

múinteoir a bhí agam, bhí sí iontach mar mhúinteoir chomh maith mar thaitin an 

ranganna sin go mór liom, bhí sí greannmhar agus bhí sí ag labhairt faoi rudaí sean-nós 

[sic] agus rudaí taobh amuigh den rang agus den siollabas agus an Oireachtas [sic] agus 

rudaí mar sin, go bhfuil domhan iomlán taobh amuigh maidir le Gaeilge a ní bhíonn ort 

a bheith ag foghlaim, ní bhíonn ort a bheith ag léamh an t-am ar fad, is féidir leat páirt a 

ghlacadh i rudaí mar sin agus ní bhfuil Gaeilge líofa ort [sic] chun páirt a ghlacadh mar 

sin. Agus rinne mé A2 agus rinne mé scrúdú A2 i 2009 agus rinne mé é i nGaeltacht X, 

an rud is fearr faoi sin, ní dúirt mé focal as Béarla i rith an lae sin agus sin an chéad uair 

riamh mar ah an fear a bhí ag obair leat an lá sin ag am lóin bhí sé ag lorg bean áirithe 

agus chuir sé ceist orm cá bhfuil sí agus thug mé freagra as Gaeilge agus ní raibh sé sin 



512 
 

cuid [sic] den scrúdú ach am lóin agus sé sin tábhachtach dom go raibh mé in ann é a 

dhéanamh. 

T: Conas a bhraith tú? 

B: Bródúil, mar ní raibh sé cuid [sic] den scrúdú mar bíonn tú ag ullmhú don scrúdú, 

b’fhéidir nach bhfuil scrúdú fíor agus ah mar thug [sic] sé ceist orm, ceist laethúil, cá 

raibh sí, chuaigh sí isteach mar gach duine eile ag am lóin bhí siad ag labhairt Béarla 

agus ní dúirt mé focal le aon [sic] duine agus mar sin tá sé deacair a fhoghlaim, b’fhéidir 

go gceapann tú go bhfuil an ábhar acadúil [sic] ach tá sé tábhachtach maidir le gach 

teanga eile, foghlaimíonn daoine gach teanga eile faoina bheith ag labhairt an teanga an 

t-am ar fad nuair a bhíonn an deis acu agus an chéad, an rud amháin le Gaeilge, bíonn 

daoine ag foghlaim Gaeilge ach nuair a chríochnaíonn an rang tosaíonn siad ag caint as 

Béarla láithreach agus rinne mé maith go leor i rith an scrúdú [sic] sin chomh maith 

agus thug sé muinín dom agus ah baineann [sic] sult as chomh maith ach bíonn sé éasca 

dom ag an am sin mar níl mo phost ag braith ar na torthaí, b’fhéidir [sic] bíonn sé an-

difriúil le múinteoirí. Tá sé tábhachtach an cáillíocht [sic] a fháil agus rud mar sin ach 

leanfaidh mé ar aghaidh le ranganna Gaeilge, rinne mé Meánrang a haon i rith Fómhair 

2009 agus Méanrang a dó in Earrach 2010. Agus ah rinne mé scrúdú B1 san Fhómhair 

2010 agus bhí sé deacair go leor, deacair go leor, ach ní raibh mé sásta leis an scrúdú 

sin, le mo thaispéantas. Caithfidh mé a rá go bhfuil an siollabas le TEG agus an scrúdú 

an-mhaith ar fad mar taispéanann sé duit cá bhfuil tú go díreach maidir leis an teanga, 

mar bhí mé in ann pas a fháil san Ardteist agus ní raibh Gaeilge ar bith agam agus 

chaith mé a lán ama ag staidéar chuig, don B1, scrúdú B1 agus go fóill bhí sé an-

deacair, fuair mé 70% nó rud éigin mar sin ach bhí sé deacair an 70% a fháil agus ah tá 

sé sin rud maith [sic] i mo thuairim. Mar cheap mé roimh an scrúdú nach raibh an 

scrúdú B1 ródheacair agus ach bhí sé deacair agus go háirithe i rith an cluasthuiscint 

[sic] bhí mé faoi bhrú. 

T: An dtaitníonn an dúshlán leat? 

B: Taitníonn, taitníonn sé liom, tá sé tábhachtach go bhfuil an caighdéan ard ag gach 

leibhéal, muna mbíonn sé ard ní bhíonn daoine dáiríre faoin [sic] an Ghaeilge mar 

thosaíonn [sic] siad ag déanamh an cúrsa chun pas a fháil agus tá sé sin an fhadhb a 

bhaineann le Ardteistiméireacht i mo thuairim, is féidir leat pas a fháil, go dtí na 

laethanta seo, is féidir leat pas a fháil san Ardteist agus b’fhéidir nach bhfuil Gaeilge ar 

bith agat. 

T: An ndearna tú teangacha eile ar scoil? 

B: Oh rinne mé an Fhraincis le [sic] trí bliana ach bhí sé sin cosúil le Gaeilge, chaith mé 

am sa rang ina chodladh dáiríre, níor thug mé aon aird sa rang don mhúinteoir [sic] nó 

aon rud eile. Ní raibh aon ah, aon dochar ionam ag an am sin nó aon rud ach ní raibh 

aon suim agam, níor bhraith sé fíor dom ag an am sin mar ní raibh mórán dóchais agam 

ag an am sin mar bhí sé difriúil, an-mhaith ar fad ag an am sin, na déagóirí atá ag 

freastal ar scoil na laethanta seo tá todhchaí acu, is féidir leo a fheicéail go mbeidh 
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postanna an-mhaith ann dóibh tríd an oideachas agus níor bhraith mé ag an am sin go 

raibh seans ar bith agam dul chuig ollscoil nó rud ar bith mar sin, níl sé sin fíor, níor 

tharla sé agus ní raibh seans ar bith agam é a dhéanamh agus sin sin. Má bheidh [sic], 

níor chuir mé aon bhrú orm aon rud a fhoghlaim, rinne mé mo dhícheall ag an am 

céanna ach rinne mé é mar ní mhaith [sic] liom múinteoir a bheith fearg liom [sic] nó 

aon rud mar sin. 

T: An raibh aon teagmháil agat leis an bhFraincis ó shin? 

B: Ní raibh.  

T: Fillfimid arís go dtí an plé ar an nGaeilge mar sin. 

B: Tar éis an scrúdú B1, rinne mé rang B1 agus rinne mé é sin mar tá sé tábhachtach a 

bheith ag foghlaim an t-am ar fad. Níl sé róthábhachtach cén cinéal rang atá ar siúl ach 

tá sé tábhachtach go bhfuil tú ag déanamh rud éigin, go bhfuil tú ag cleachtadh le 

Gaeilge. Agus sin an fáth a rinne mé B1 agus is féidir leat na bileoga oibre a fháil as an 

idirlíon, oireann sé dom chun ullmhú a dhéanamh roimh rang, is breá liom sin. I rith 

rang B1 bhí a fhios agam roimh an rang céard a bheadh ag siúl [sic] i rith an rang [sic] 

an tseachtain seo chugainn agus chaith mé an t-am ag ullmhú. Agus ah, chaith mé a lán 

am [sic] lasmuigh den rang, caitheann mé a lán am [sic] lasmuigh den rang ag foghlaim, 

caithfidh mé, níl rogha eile agam, tá daoine ann a bhíonn in ann gach rud a fhoghlaim sa 

rang agus ní bhíonn orthu aon rud eile a dhéanamh ach bíonn orm a lán ama a chur 

isteach chun rud simplí a fhoghlaim. 

T: Cén chur chuige staidéir a bhí agat, fad is a bhí an cúrsa ar siúl agat, chaith tú a lán 

ama ach cén chur chuige a bhí agat? 

B: Bhuel ah mar shampla, cheannaigh mé leabhar gramadach [sic], an chéad leabhar 

cheannaigh mé an leabhar sin mar tá sé i mBéarla, Irish Grammar le hÉamonn Ó 

Dónaill.  

T: An bhfuil sé sin scríofa as Béarla? 

B: As Béarla, gach rud as Béarla? 

T: Ar chabhraigh sé sin leat? 

B: Bhuel, léigh mé é an chéad am agus caithfidh mé nótaí, scríobh mé a lán nótaí chun 

rud a thuiscint, gach rud as Béarla mar tá sé teanga teicniúil, caithfidh tú é a thuiscint i 

do theanga dhúchais, do chéad teanga ach rinne mé, léigh mé é agus an dara uair [sic] 

cheannaigh mé Gramadach gan stró le Éamonn [sic] Ó Dónaill arís agus ah léigh mé é, 

léigh mé iad le chéile agus scríobh mé a lán nótaí, rudaí mar sin…agus i Gaeilge [sic] 

chomh maith an dara uair [sic] a léigh mé na leabhair ghramadaí scríobh mé nótaí as 

Gaeilge, as an Gramadach gan stró [sic], tá mé ag iarraidh é a thuiscint, b’fhéidir go 

bhfuil mé in ann é a mhíniú do daoine [sic] eile, go cuir [sic] múinteoir ceist orm, cén 

fáth go bhfuil sé mar sin, cén fáth go bhfuil séimhiú ann, cén fáth go bhfuil urú ann? Tá 
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súil agam go bhfuil mé in ann é a mhíniú, sin an fáth like. Mar tuigim gramadach anois 

ach déanaim botúin an t-am ar fad, déanaim a lán botún agus tuigim sin. I rith an 

chomhrá seo, rinne mé a lán botún agus tá náire orm mar sin ach go fóill tá sé an-

deacair orm Gaeilge a labhairt, is féidir liom é a labhairt agus a scríobh is dócha ach ah 

chaith mé a lán ama ag scríobh rud éigin, bíonn mé ag féachaint air [sic] arís is arís is 

arís, don chur i láthair, scríobh mé amach é trí huaire cheana féin agus caithfidh mé é a 

dhéanamh, ceathrú [sic] nó cúigiú uaire [sic].  

T: Tugaim faoi deara nuair a scríobhann tú rud amach, go gcuireann tú dath nó 

highlighter ar an rud nach bhfuil tú cinnte faoi. An é sin nós a bhíonn agat? 

B:  Tá, sé sin an fáth go freastalaím [sic] ar ranganna an t-am ar fad. Mar tá, is féidir le 

aon [sic] duine na leabhair sin a fháil agus a léamh agus a lán ama agus tá sé 

tábhachtach a lán ama a chur isteach ag foghlaim i d’aonair ach teastaíonn uait míniú ó 

ham go ham mar tá sé deacair gach rud a thuiscint i d’aonair agus tá sé éasca 

buaicphointe a thógaint go dtí an múinteoir agus cén fáth go bhfuil sé mar sin, cén fáth? 

Níl gach rud sa Gramadach gan stró [sic] nó leabhar gramadaí agus uaireanta feiceann 

tú botúin sa leabhar gramadaí chomh maith. Níl siad foirfe mar tá siad scríofa ag 

Éamonn Ó Dónaill, fear iontach gach amhras ach bhí cúpla rud mícheart sa leabhar 

chomh maith, mar nuair atá tú ag obair le cúpla leabhar b’fhéidir nach bhfuil sé [sic] an 

rud céanna sa dá leabhar. Ach mar a dúirt mé, chaith seisean, léigh mé an leabhar sin 

agus an leabhar sin dhá uair ach níl gach rud foghlamtha agam go fóill agus tá a lán le 

déanamh agam. Tá mo thuiscint i bhfad níos fearr ná mar a bhí sé riamh agus tá súil 

agam lá éigin go mbeidh Gaeilge líofa agam ach caithfidh mé a lán am [sic] a chur 

isteach agus caithfidh mé a lán obair [sic] a dhéanamh i m’aonar mar roimh an rang, 

bíonn a lán ceist [sic] agam roimh an rang agus caithfidh mé a lán obair [sic] a 

dhéanamh roimh an rang sula mbeidh mé in ann ceist a chur ar an múinteoir, sin an fáth 

go mbeidh mé ag obair i m’aonar an t-am ar fad mar i rith an rang bíonn drogall orm an 

cheist a chur agus ah nuair a, b’fhéidir go bhfuil rud nua, ní fheicim é riamh sa rang 

caithfidh mé dul abhaile agus a bheith ag léamh sa bhaile agus sa rang ina dhiaidh sin 

b’fhéidir go mbeidh mé in ann ceist a chur ar an múinteoir. I mo chás fhéin tá sé an-

tábhachtach a lán oibre a dhéanamh i d’aonar, sin an bhealach atá agam.  

T: Sin an cur chuige agat. Go raibh maith agat, ach an bhfuil aon straitéisí faoi leith go 

mbaineann tú úsáid astu, mar shampla luaigh tú rud éigin a scríobh arís is arís is arís 

eile, an bhfuil aon rud eile a dhéanamh tú mar sin? 

B: Léim nuachtán agus leabhair, thosaigh mé ag léamh leabhar, Sobalsaol, mar tá 

teanga gnáthlá [sic] ann, tá foinse thar cionn mar nuachtán agus níl foinse róchasta, is 

féidir é a léamh agus é a thuiscint cosúil le tabloids b’fhéidir, níl sé cosúil le Irish Times 

maidir le Béarla, tá foinse cosúil le Daily Mail [sic] agus is féidir iad a thuiscint. 

Leabhar mar Sobalsaol, tá Gaeilge gnáthlá [sic], níl na daoine ag caint faoi rudaí casta 

ach faoi mothúcháin [sic] agus rudaí mar sin ach ah rudaí abhártha go dtí gach duine 

agus nuair atá mé ag léamh aon rud rinne mé staidéar ar struchtúr agus ah ar an 

ngramadach, tá sé sin tábhachtach mar chuir mé líne faoi rudaí suimiúil [sic] b’fhéidir. 
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T: Foclóir nua agus gramadach in ea? 

B: Foclóir agus frásaí go mbeidh tú in ann é a úsáid i do chomhrá féin agus focail nua 

agus téim ar an idirlíon, focal.ie agus rudaí mar sin chun é a aistriú agus tá foclóir Uí 

Dhónaill agam chomh maith.   

T: Luaigh tú gramadach ansan chomh maith, an dtugann tú pointí gramadaí faoi deara? 

B: Faoi gach rud, faoi gramadaí [sic] agus faoi frásaí [sic] a bheith in ann a úsáid i 

ngnáthchomhrá. Dúirt mé, nuair a chaitheann tú laethuair an chloig ag léamh as Gaeilge 

tosaíonn [sic] ag smaoineamh as Gaeilge. Ah arís, b’fhéidir nach bhfuil tú [sic] in ann 

ach 10 noiméad nó 20 noiméad ag léamh bíonn tú ag smaoineamh as Béarla, tógann sé 

ama mar b’fhéidir tar éis deich leathanach léite agam sa leabhar sin,  bhí smaoineamh as 

Gaeilge cosúil, agus sa seomra i m’aonar, níl aon teilifís nó aon rud eile ar siúl timpeall 

orm. Sin an fáth, ach maidir leis sin, gramadach, leabhar gramadaí, leabhair, Foinse 

agus bím ag féachaint ar TG4 ar an idirlíon, podcasts nó rud éigin mar sin, TG4 beo. Ah 

ach ah tá RnaG na poscasts, Adhmhaidin agus rudaí mar sin an-úsáideach mar bíonn na 

daoine ann seachas na léiritheoirí mar tá Gaeilge líofa ach na n-aoionna [sic] a bhíonn ar 

an gclár níl Gaeilge an chéad teanga a bhíonn acu [sic] de ghnáth mar Harry McGee is 

iriseoir é, tá Gaeilge líofa aige ach ní labhraíonn [sic] sé róthapaidh ar chor ar bith, 

bíonn sé ag aistriú ó Bhéarla go Gaeilge…sa cheann…agus do foghlaimeoirí bíonn sé 

sin an-mhaith mar bíonn tú in ann é a thuiscint agus a leanúint. Is dócha, Gaeilgeoirí 

cuireann sé isteach orthu gan amhras mar nuair a bhíonn siad ag caint faoi aon rud bíonn 

spásanna agus bearnaí ann an t-am ar fad ach maidir le foghlaimeoirí bíonn sé sin an-

mhaith mar bíonn tú in ann an comhrá a thuiscint agus a leanúint. B’fhéidir ní thuigeann 

tú [sic] gach rud ach is féidir leat an gist a thuiscint. An bhfuil aon rud eile. 

T: An féidir liom ceist a chur ort faoi rud atá anseo? [Sa leabhar Sobalsaol] Tá líne 

anseo curtha faoi abairt, cén fáth?  

B: Mar tá séimiú ann. 

T: Ach cén fáth ar chuir tú líne faoi? 

B: Mar táim ag iarraidh é a fhoghlaim, mar téim ar ais, rachaidh mé ar ais ag léamh an 

leabhair seo arís don dara uair [sic], agus tá sé ar intinn agam má léigh mé [sic] é cúpla 

uair, tá súil agam go mbeidh mé in ann é a fhoghlaim. Sin é an fáth you see ‘sular’, as 

seo amach le cúnamh Dé nuair a bheidh mé ag scríobh, sular má tá sula agus sular, 

cuireann sé sin trína chéile mé ó am go ham, an bhfuil, an úsáideann mé sular nó sula 

anois, an bhfuil urú ann? an bhfuil séimhiú ann? as seo amach sular, aimsir chaite, sin 

an méid. 

T: Go raibh maith agat. Tá go leor nótaí anseo agat.  

B: Nuair a fheicim an focal suas [sic] san fhoclóir, b’fhéidir go bhfuil [sic] frásaí ah an-

mhaith san fhoclóir chomh maith ag Ó Dónaill bíonn a lán le gach focal, ceart go leor 

b’fhéidir nach bhfuil mórán suim ag daoine na laethanta seo, b’fhéidir gur fearr leo an 
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idirlíon [sic] ach ‘mín’ mar shampla nó rud mar sin tá a lán abairt ann, abairtí ann, 

úsáideach. Déanaim rudaí mar sin sa leabhar chomh maith. 

T: Cad faoin gceann seo, ar chúl an dorais? 

B: Bhuel, ar agus séimhiú, ar dorais an tuiseal ginideach, sé rudaí mar sin, cúl an dorais, 

cén cinéal tuiseal atá ann, táim ag iarraidh é a fhoghlaim, tá tuiseal ainmneach, tuiseal 

cuspóireach agus go leor tuiseal ann agus cén fáth go bhfuil ‘i’ ann, mar nuair a bhí mé 

óg ní raibh mé in ann é a thuiscint ar chor ar bith ach nuair a fhéachann tú focal suas 

[sic] san fhoclóir tá doras sin é, cá bhfuil dorais? Bíonn daoine ag lorg dh, agus níl aon 

focal dh ann ach sin an fáth, tá a lán i gceist, i mo thuairim tá a lán i gceist le Gaeilge 

maidir le gramadach nach bhfuil i mBéarla ach déarfainn é sin mar tá Béarla mar 

theanga dúchais [sic] agam agus níl aon fadhb agam le Béarla a thuiscint ach nuair a 

bhíonn tú ag léamh as Gaeilge bíonn a lán i gceist agus sin an fáth go bhfuil mé ag 

déanamh staidéar ar an gramadach [sic] mar sin an rud is tábhachtaí mar ní féidir aon 

rud eile a foghlaim gan gramadach [sic], i mo thuairim ar aon nós. Tá a fhios agam sa 

TEG [sic], cuireann siad béim sa ghramadach [sic] sa chomhthéacs, tá sé sin an-mhaith 

ach i mo chás féin teastaíonn uaim gramadach a fhoghlaim sula féidir liom aon rud eile 

a fhoghlaim mar tuigim go ginearálta cén fáth go dúirt an múinteoir ar an gcúntar, cén 

fáth nach dúirt sí ar an cúntar? Cén fáth go bhfuil g ann, nó cén fáth nach bhfuil an g 

ann ag an am seo nó cén fáth go bhfuil urú ann agus níl an urú anseo? Mar tá sé 

tábhachtach a bheith ag cur ceist ar an múinteoir an t-am ar fad faoi gach rud agus ah 

chaith mé a lán ama ag déanamh straidéir ar an ngramadach ach é sin ráite tá a lán de 

déanamh agam mar a dúírt mé cheana féin tá sé deacair dom comhrá a dhéanamh le aon 

[sic] duine eile, braithim go bhfuil brú orm agus ní thuigim cén fáth b’fhéidir go bhfuil 

sé rud pearsantacht, nílim cinnte, mar agus mar bhí mé ag smaoineamh céard a 

déarfaidh mé tar éis an abairt seo, nuair a chríochnaíonn an abairt cad a déarfaidh mé tar 

éis sin agus bím buartha faoi sin tar éis gach comhrá, nílím ag smaoineamh faoi aon rud 

atá ag rá ag an am seo táim ag smaoineamh cad a déarfaidh mé tar éis an abairt seo 

críochnaithe [sic]?  

T: Is léir go dtuigeann tú an imní san agus an bhuairt san agus an neirbhís san a thagann 

ort ach is léir chomh maith go bhfuil tú i ndiaidh dul i ngleic leis na mothúcháin san 

chomh maith, conas ar dhein tú é sin? 

B: Cleachtadh, cleachtadh, níl aon rud eile ach cleachtadh. Mar ah i mo phost anois 

agus cosúil le gach duine eile sa tír seo ach buailim le a lán daoine eile as tíortha eile 

agus na hÉireannaigh a bheith ag teastáil thar lear, bhuail mé le fear a bhí sa French 

Foreign Legion, bhí sé ag obair liom ar feadh tamaill, fear an-suimiúil ar fad, garbh ach 

an-shuimiúil, agus bhí Fraincis líofa aige. Is Éireannach é, as Corcaigh agus chaith sé trí 

bliana sa FFL. Chuir mé ceist air an raibh aon Fhraincis aige sula, roimh a dul sé [sic] 

go dtí an Fhrainc agus dúirt sé ná raibh [sic], nach raibh Fraincis ar bith aige, chuaigh sé 

chuig an Fhrainc agus chuaigh sé isteach sa Foreign Legion agus d’fhoghlaim sé é [sic] 

céim ar chéim sa FL mar shampla. Agus tháinig sé orm gurb é an rud is tábhachtaí 

tumoideachas, dúirt gach múinteoir tumoideachas an príomhrud [sic] ach níor thuig mé 
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cé chomh tábhachtach is atá sé go dtí sin mar an fear cliste, bhí sé cliste gan amhras ach 

níl sé níos cliste ná aon duine eile agus is féidir leat [sic] an Fhraincis a fhoghlaim fadhb 

ar bith agus maidir leis sin b’shin an fáth, chuir sé spreag orm [sic] chun Gaeilge a 

fhoghlaim agus níos mó iarrachtaí a chur isteach sa, sin é i ndáiríre maidir leis sin.   

T: Bhí tú ag iarraidh rud éigin eile a rá an raibh mar gheall ar straitéis eile a bhíonn in 

úsáid agat? 

B: Scríobhaim focail nua sa leabhar, sa chóipleabhar agus cuirim i catagóirí [sic] 

éagsúla maidir le polaitíocht, stair, bia rudaí mar sin, nuair a faigheann [sic] tú focail 

nua neamhghnáth nó rud éigin mar sin, scríobhaim é síos agus nuair a bhíonn mé ag 

scríobh ar aon rud mar gheall ar an cúrsa [sic] nó aon rud mar sin, déanaim tagartha ar 

[sic] na focail nua sa chóipleabhar. Braitheann sé ar cén suim [sic] atá agat, b’fhéidir go 

bhfuil suim agat i catagóirí [sic] mar shampla spóirt nó i stair, tá suim mhór agamsa i 

stair mar shampla agus polaitíocht, nuair a léim aon rud nua i Foinse mar shampla bíonn 

sé sin iontach ar fad mar is féidir leat [sic] é a thuiscint agus a scríobh síos agus beidh tú 

in ann staidéar a dhéanamh air arís cúpla uair sula mbeidh tú in ann é a thuiscint. 

Cuimhníonn tú na focail nua, maidir le breischéim mar shampla, nó ainmbriathra nó rud 

éigin mar sin le focail ainmbriathra, mar níl aon áit go bhfios dom gur féidir leat gach 

leagan den ainmbriathra [sic] a fháil, níl aon leabhar go bhfios dom ar aon nós, ní fhaca 

mé aon leabhar go dtí seo go bhfuil gach leagan den ainmbriathra ann le fáil, thosaigh 

mé ag scríobh gach cinéal den ainmbriathra sa chóipleabhar agus rudaí mar sin, i mo 

thaithí féin, cabhraíonn é sin liom, ag scríobh aon rud, b’fhéidir go bhfuil, tá súil agam 

lá éigin go mbeidh mé in ann céim a bhaint amach i Gaeilge [sic] nó rud mar sin agus 

maidir leis sin caithfidh tú a bheith in ann a lán, b’fhéidir go bhfuil tú ag scríobh aiste an 

t-am ar fad agus tá sé tábhachtach go bhfuil tú in ann ah focail speisiúla a scríobh.  

T: An-mhaith, Go raibh maith agat. B’fhéidir go rachaimid siar arís go dtí an cúlra atá 

agat agus bhí tú á rá go bhfuil Gaeilge ag d’athair ach an raibh aon Ghaeilge sa 

timpeallacht sa bhaile? 

B: Oh ní raibh. 

T: Cén teagmháil eile atá agat leis an teanga ó shin seachas na ranganna atá déanta agat, 

an bhfuil aon teagmháil ar bhonn sóisialta agat, ar bhonn neamhfhoirmiúil abair? 

B: An bainsiteoir a bhí agam i X ar feadh cúpla bliain, sé sin an chéad duine a [sic] 

bhuail mé le go bhfuil, go raibh Gaeilge líofa aige agus níl sé ina mhúinteoir, bhí a fhios 

aige ag an am sin go raibh suim agam i Gaeilge [sic] agus ah nuair a bhuail sé liom bhí 

sé, thosaigh sé ag caint Gaeilge, ceart go leor thuig sé nach bhfuil [sic] aon Ghaeilge 

agam ach thuig sé go bhfuil [sic] suim agam. Chabhraigh sé, chuir sé, chabhraigh sé 

liom agus tá sé sin an-tábhachtach dar liom, mar nuair a bhí sé ag caint le daoine eile 

uaireanta thosaigh sé ag caint as Gaeilge agus ah bhí sé cinéal ambassador le Gaeilge, 

go háirithe san íseal aicme mar nílim ach oibreoirí [sic], oibreoir agus ag an leibhéal sin 

sa todhchaí ní bhíonn aon Ghaeilge le feicéail, nuair a bhí mé ag ithe mo lón ag obair 

agus bhí mé ag léamh leabhair as Gaeilge, ní raibh aon duine eile in ann an leabhar a 
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thuiscint agus tá a lán suim ag a lán daoine i ndáiríre ach ní raibh, ní bhíonn deis acu 

Gaeilge a labhairt nó Gaeilge a fhoghlaim ach go háirithe má bhíonn tú íseal aicme 

[sic], bhí sé sin an chéad fear [sic] go raibh Gaeilge fíor agus beo ag an íseal sin, ag an 

aicme sin gabh mo leithscéal ach bhí sé sin an-tábhachtach mar thosaigh mé ag 

smaoineamh go bhfuil Gaeilge fíor agus níl aon rud neamhghnáthach le [sic] Gaeilge, 

níl sé acadúil. Mar tá suim agam i stair léigh mé cúpla leabhar le JJ Lee agus daoine mar 

sin agus bhí JJ Lee ag scríobh an t-am ar fad faoi an ceangal [sic] idir Gaeilge agus 

meon an phobail agus rudaí mar sin, JJ Lee is ollamh é, ní bhraitheann go leor daoine go 

bhfuil sé sin fíor ina shaol féin, nuair a chloiseann siad Gearóid Ó Tuathaigh nó daoine 

mar sin ag rá go bhfuil an Ghaeilge chuid den tír, ní bhraitheann sé fíor do a lán daoine, 

daoine atá ag streachailt le airgead [sic] agus bíonn tú ag caint faoi Ghaeilge agus stair 

na tíre. Ach an fear a bhí ag obair liom, bhí Gaeilge fíor aige agus praiticiúil, is fear an-

chliste é, is innealtóir é agus bhí a ghnó fhéin agat, aige, níl sé ag braith ar an Gaeilge 

[sic] chun airgead a thuilleadh [sic] agus tá grá ollmhór aige le Gaeilge [sic] agus 

ceapaim go bhfuil sé sin an spreag [sic] is fearr chun Gaeilge a neartú agus a chaomhnú.  

T: Ar dhein sibh cumarsáid lena chéile trí mhéan na Gaeilge? 

B: Rinneamar iarracht é a dhéanamh agus d’fhág sé a phost bliain ó shin ach ah ag an 

deireadh bhíomar in ann comhrá bunúsach a dhéanamh agus uair amháin bhíomar ag 

caint faoi iománaíocht mar tá sé éasca a bheith ag caint faoi iománaíocht. Níl aon rud 

casta i gceist agus bhí fear ón Aifric Theas ina sheasamh agus bhí sé ag éisteacht leo 

[sic] agus dúirt sé liom an bhfuil Gaeilge do chéad theanga [sic] agus an fear ón Aifric 

Theas tá cúpla teanga aige agus tá sé sin iontach, dáiríre.  

T: Conas ar bhraith tú faoi sin? 

B: Oh bródúil arís, bródúil. Tá rudaí mar sin tá siad tábhachtach taobh amuigh den rang 

nó de scrúdú mar tá scrúdú, tá sé deacair a rá, tá siad tábhachtach ach bíonn, i mo chás 

fhéin is minic a bheidh mé ag smaoineamh, bhuel fuair mé 70% nó rud éigin sa scrúdú 

sin ach b’fhéidir go bhfuil an múinteoir flaithiúil, nuair a bhíonn tú ag labhairt le daoine 

ar an sráid [sic], nuair a chuir sé ceist orm an bhfuil Gaeilge líofa agam bhí mé sásta, 

ceart go leor dúirt sé sin mar níor thuig sé go raibh mé ag déanamh a lán botún sa 

chomhrá agus na daoine eile na Éireannaigh [sic] eile a bhfuil mé [sic] ag obair leis, tá 

suim acu sa Ghaeilge chomh maith agus níl an t-am acu, ach tá sé deacair, bhí mé 

bródúil ag an am sin a bheith in ann an Ghaeilge a labhairt ach is mór an trua anois nach 

bhfuil aon duine eile, níl aon deis agam comhrá a dhéanamh le aon [sic] duine eile. 

Bíonn sé deacair a bheith ag labhairt go háirithe le Gaeilgeoirí, sular thosaigh an t-

agallamh seo bhí mé ag labhairt le Y agus bhí mé an-neirbhíseach arís agus baineann 

[sic] sult as an comhrá [sic], táim ag tnúth leis an deireadh an chomhrá [sic] ag an am 

céanna, tá sé cosúil le scrúdú an t-am ar fad, táim ag iarraidh é a athrú. B’fhéidir 

tógfaidh sé blianta b’fhéidir ach nuair atáim ag labhairt as Gaeilge braithim go bhfuilim 

sa scrúdú, i ndáiríre, b’fhéidir go bhfuil gach duine mar sin ach na daoine eile sna 

ranganna, sa teastas agus b’fhéidir sa B1, cosúil leis sin, tá cúpla daoine [sic] ann agus 

is breá leo a bheith ag labhairt as Gaeilge agus is cuma leo, níl sé sin fíor ach níl siad 
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róbhuartha go bhfuil siad ag déanamh botún agus tá an ceart acu mar tá sé i bhfad níos 

tábhachtaí a bheith ag labhairt seachas a bheith ag foghlaim na gramadaí an t-am ar fad 

agus bíonn eagla ort é a labhairt [sic] ach i mo chás féin braithim go bhfuilim sa scrúdú, 

tá sé iontach a bheith ag labhairt le Y nó le aon duine eile ach nuair a, nuair a bhí an 

comhrá críochnaithe agus thosaigh mé ag smaoineamh cén fáth a deir tú é sin agus bhí 

sé sin mícheart, agus braitheann tú amaideach tar éis sin mar braitheann tú amaideach 

mar tá tú tar éis botúin a dhéanamh.  

T: Luaigh tú rud éigin ansin faoin teastas, níor lig mé duit aon rud faoi sin a rá níos 

luaithe. Chríochnaigh tú ag caint faoin rang B1 a dhein tú, ina dhiaidh san, b’fhéidir gur 

mhaith leat rud éigin a dhéanamh faoi sin.  

B: Oh yeah, chuir mé isteach ar theastas, tá cuspóir agam Gaeilge a fhoghlaim ach tá, ba 

bhreá liom staidéar lánaimseartha a dhéanamh san ollscoil, staidéar Eorpach nó rud 

éigin mar sin, le Gaeilge agus le cúnamh Dé teanga eile. B’fhéidir nach dtarlóidh é sin 

riamh mar níl an radharc ró-iontach faoi láthair sa tír seo ach táim ag obair chuig an 

cuspóir [sic] sin an t-am ar fad. Tá mo chuid Gaeilge ag feabhsú céim ar chéim, de réir a 

chéile agus teastaíonn uaim Teastas nó Dioplóma B1, B2, lá éigin C1 b’fhéidir mar tá 

sprioc agam agus cuireann sé sin, thug sé sin, tugann sé sin spreag orm [sic] chun 

Gaeilge a fhoghlaim agus braitheann tú go maith nó bíonn bródúil ort [sic] nuair a 

fhaigheann tú teastas nó A2, B1, bhí áthas orm nuair a bhfuair mé A2 mar shampla, 

cheap mé go mbeadh sé an-bunúsach [sic] ar fad ach tá sé rud [sic] a bhfuil tú [sic] ag 

déanamh do dhícheall, tá tú tar éis rud a dhéanamh go maith, le aon [sic] rud, is rud 

iontach a bheith ag foghlaim aon rud, braitheann tú i bhfad níos fearr nuair a bhíonn tú 

ag foghlaim. 

T: Conar mar a bhraitheann tú anois maidir leis an teastas? An mbraitheann tú go bhfuil 

dul chun cinn á dhéanamh agat? 

B: Táim , táim an –sásta leis, faoi láthair táim an-ghnóthach le mo post [sic] mar 

caithfidh mé, rinne mé cúrsa i rith an tsamhraidh maidir le mo phost [sic] agus faoi 

láthair táim ag déanamh staidéir ar cúpla rudaí [sic] atá, caithfidh mé é a dhéanamh 

chun feabhas a chur ar mo scileanna teicniúla. Bhí mé ag déanamh staidéar ar an 

Gaeilge [sic] agus rudaí teicniúla ar an eitléan, níl mórán suime agam i mo phost dáiríre, 

níl sé sin ach obair [sic], cosúil le gach duine eile, ní bhíonn go leor ama agam an t-am 

ar fad agus ba mhaith liom níos mó ama a chur isteach, ach tá an teastas iontach mar tá 

sé ábhartha le do saol [sic] laethúil. Seachas mé féin, tá gach duine eile sa rang ag obair 

in oifig nó ina mhúinteoirí agus maidir leis sin tá sé sin praiticiúil, ionas gur féidir leat 

comhrá oifigiúil a dhéanamh agus tá sé praiticiúil agus is é sin an príomhrud i mo 

thuairim, leis an todhchaí don Ghaeilge, go bhfuil sé ábhartha le do saol laethúil, go 

bhfuil daoine in ann, mar shampla nuair a chuaigh mé isteach i X (Eagraíocht Ghaeilge), 

níor chuala mé aon duine eile ag labhairt Gaeilge, ní raibh áthas orm ach tá cinéal relief 

orm nach raibh orm Gaeilge a labhairt ar an lá sin ach nuair a fheicim siar tá brón orm 

nach bhfuil [sic] éinne eile sa seomra ag labhairt Gaeilge. B’fhéidir nach, táim cinnte go 

raibh Gaeilge ag gach duine sa seomra ach bíonn drogall orthu Gaeilge a labhairt mar tá 
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Béarlóirí ann agus tá siad ag iarraidh fáilte a chur ar na [sic] Béarlóirí agus b’fhéidir go 

bhfuil eagla orthu má thosaíonn siad ag labhairt as Gaeilge, imigh [sic] gach duine as an 

seomra, b’fhéidir nílim in ann é a thuiscint, b’fhéidir go bhfuil daoine ag smaoineamh 

mar sin, tá sé an-deacair maidir le Gaeilge, mar ní féidir le Gaeilgeoirí brú a chur ar 

daoine [sic] eile ag labhairt as Gaeilge, má tá beirt Gaeilgeoirí [sic] ag an tábla agus 

beirt Béarlóirí [sic], tosaíonn gach duine ag labhairt as Béarla. Tá sé sin deacair ach ah. 

T: Conas mar a bhraitheann tú ansin i dtimpeallacht ina bhfuil an-chuid daoine le 

Gaeilge thart timpeall ort?  

B: Tá sé, an scéal céanna, ba bhreá liom a bheith in ann páirt a ghlacadh sa chómhrá 

Gaeilge ach bíonn drogall orm ag an am céanna. Braithim neirbhíseach, sé sin an fadhb 

[sic] is mó atá agam agus nuair a bhí mé ag déanamh staidéar, nuair a bhí mé ina 

phrintéiseach [sic], rinne mé staidéar ar Human Factors agus bhí siad ag caint faoi 

mothúcháin [sic], faoi do chuid mothúcháin agus conas a chuir sé air nuair a bhíonn tú 

ag braith, nuair a bhíonn imní ort nó neirbhíseach agus chuir sé ort, chuir sé symtoms ort 

agus thuig mé as sin nuair a bhí mé neirbhíseach nílim in ann é a thuiscint, nílim, ní 

amadán mé agus nuair a bhíonn mé neirbhíseach, níl mé in ann leis an freagra [sic] 

ceart. Nó ní raibh mé in ann aon rud ceart a smaoineamh [sic] mar níl mé ar mo scíth 

agus ah nílim cinnte conas gur féidir liom an néirbhíseach [sic] a chaitheamh ar thaobh 

[sic]. Agus tuigim as sin, tá sé tábhachtach nuair a bhíonn tú neirbhíseach agus tú ag 

labhairt agus nuair a bhím ag labhairt as Gaeilge bíonn [sic] ag iarraidh labhairt go mall 

agus is féidir liom a bheith ag smaoineamh faoi gach rud a deireann mé agus uaireanta 

thosaigh mé ag labhairt go tapaidh agus déanaim go leor botún. Agus uair eile bíonn sé i 

bhfad níos éasca an focal ar bith a rá agus bheith ag éisteacht le gach duine.  

T: Conas mar a bhraitheann tú i mbun cainte anois? 

B: Oh tá mo chroí ag bualadh ag an am seo, má tá tú ábalta é a thomhas, measure? Bhí 

mo chroí as an scales! I rith an chomhrá anois láithreach, táim an-neirbhíseach, tá mo 

bhéal tirim agus rudaí mar sin. Tá sé cosúil le agallamh [sic] leis na gardaí nó rud mar 

sin agus taobh amuigh den rang agus gach rud mar sin nuair a théim abhaile agus ag 

déanamh staidéir, bím ag smaoineamh ar an chomhrá i rith an lae agus, deirfidh mé 

anocht, cén fáth a [sic] dúirt tú é sin tá sé sin ceart go thuilleadh agus go hiomlán, cén 

fáth? 

T: Déanann tú anailís? 

B: Déanaim anailís ar gach rud. Cén fáth? Chuaigh mé abhaile tar éis an rang aréir agus 

thosaigh mé ag smaoineamh, bhí comhrá agam le Mairéad nuair a bhíomar ag imeacht 

agus tá Gaeilge an-ard [sic] aici, agus ah bhí Gaeilge gnáthchomhrá [sic] ach déanfaidh 

mé, i rith cúig nóiméad rinne mé deich botún [sic] nó rud éigin mar sin. Nuair a bhí mé 

ag tiomáint abhaile, chaith mé an turas á rá cén fáth a dúirt tú é sin? Cén fáth? Ag 

foghlaim gach oíche, déanaim rud gach oíche maidir le Gaeilge chun é [sic] a fhoghlaim 

agus ag an am céanna, déanaim botúin an t-am ar fad agus nuair a bhíonn lá saor agam 

chaith mé dhá uair an chloig nó rud éigin mar sin ag déanamh staidéir ar Ghaeilge, i 
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bhfoirm amháin nó foirm eile agus sin, mar tá sé, tá comhrá an-tábhachtach, is é sin an 

príomhrud, an príomhfoirm cumarsáide [sic] agus táim uafásach air [sic] agus…mar 

níor mhaith liom a bheith ag éisteacht ar ais le comhrá a rinne mé inniú mar shampla, 

cuireann sé, cén fáth a deir tú sin ach sin ráite tá sé tábhachtach go bhfuil tú 

diongbhailte aon rud a dhéanamh mar foghlaim [sic] mé as mo shaol, ní dhearna tú aon 

rud gan a bheith ag déanamh botún [sic]. 

T: Cinnte, ar chaith tú tréimhse sa Ghaeltacht? 

B: Chaith mé seachtain i nDún na nGall ach tá sé cosúil lena bheith ag freastal sa rang 

[sic] dáiríre mar rinne mé rang agus bhí na ranganna thar cionn….bhí na ranganna thar 

cionn mar bhí na múinteoirí [sic] as Maigh Eo agus bhí sí ar fheabhas, bhí sí ag labhairt 

teanga oifigiúil [sic] i ndáiríre. Taobh amuigh den rang, ní dúirt mé focail as Gaeilge, ní 

dúirt mé focal amháin, níl na daoine áitiúil [sic] ag labhairt as Gaeilge agus is duine 

cúthail mé, bíonn cairdiúil i measc daoine eile. Chuaigh mé isteach i X agus ba bhreá 

liom rudaí as Gaeilge a labhairt [sic], mar a dúirt mé cheana féin, d’fhan mé go dtí an 

duine eile [sic] focal a rá, b’fhéidir má thosaíonn siad ag labhairt tosaím ag labhairt 

Gaeilge de ghnáth, má tá tú ag duine foiréigneach [sic], that’s a stranger, thosaíonn 

[sic] na daoine sa Ghaeltacht ag labhairt Béalra an t-am ar fad, má tá tú turasóir [sic] nó 

rud éigin mar sin, má tá airgead agat agus ah bhí díoma, bhí na ranganna thar cionn, bhí 

na daoine an-mhaith ar fad ach taobh amuigh sa teach tábhairne agus rudaí mar sin sa 

tráthnóna, ní dúirt mé focal agus sa bialann [sic] chomh maith agus bhí na cailíní ah sa 

bhialann, bhí Gaeilge líofa acu ach ní dúirt mé focal leo ach oiread, tubaisteach i 

ndáiríre. 

T: An é sin an t-aon am a chaith tú sa Ghaeltacht? 

B: Níor chaith mé aon am eile sa Ghaeltacht.  

T: An nglacann tú páirt in aon imeachtaí sóisialta? 

B: Níor chaith [sic]. 

T: Ar mhaith leat? 

B: Ba mhaith liom ach é sin ráite tá eagla orm. Ba mhaith liom ach bím neirbhíseach.  

T: Leanfaimid ar aghaidh agus pléifimid rud amháin eile. Bhí ceist ansin ar an 

gceistneoir mar gheall ar cheartúcháin agus an tslí ina ghlacann tú leo, like an gcuireann 

tú fáilte roimh cheartúcháin nó an gcuireann sé isteach ort? 

B: Oh cuireann fáilte air [sic], ní chuireann sé isteach orm ar chor ar bith. Is fearr liom 

go deireann [sic] múinteoir tá sé níos fearr é seo a rá, ná deir tú é sin [sic].  

T: Sea agus cad a dhéanann tú leis an aiseolas a fhaighean tú? 

B: Oh scríobhaim síos, sin an bealach atá agam, scríobh gach rud síos.  
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T: An leagan mícheart nó an leagan ceataithe? 

B: Oh an leagan ceart, dúirt an múinteoir i  X, an chéad rud a dúirt sé ná deir sé [sic] 

aon rud mícheart, deireann a lán daoine, foghlaimeoirí déanann siad botúin an t-am ar 

fad agus tá tuirse orm, dúirt sé tá sé sin ceart, tá bealach eile, dúirt daoine bealach eile 

agus tá sé sin mícheart ach ní dúirt sé an bealach mícheart riamh agus tuigim, fánaim 

leis sin mar b’fhéidir go bhfuil tú, tá a lán botún coitianta agus b’fhéidir tá ceart ag na 

múinteoirí a thaispéaint na botúin coitianta ach tá bealach, tá baol ann nuair a fheiceann 

foghlaimeoirí bealach mícheart, fanann sé i do cheann, braitheann sé ar an duine ach i 

mo thuairim bhí an comhairle [sic] sin an-mhaith. Sé sin an bealach ceart, tá bealaí eile 

ach tá sé sin an bealach mícheart, déarfainn sin. 

T: Agus ceist amháin eile agam ort, baineann sé le bua a bheith ag duine ag teangacha, 

bua sna teangacha a bheith ag duine, an dóigh leat go bhfuil an bua sin agat ó thaobh 

foghlaim na Gaeilge de nó an rud éigin eile is cúis leis an rath? 

B: Bhuel, sé sin, inniu mar shampla arís tá sé céim ollmhór [sic] mar bhí mé ag caint as 

Gaeilge le dhá uair [sic] le tusa [sic] agus rudaí mar sin, rudaí mar sin níos tábhachtaí ná 

A2 nó B2 nó teastas A2 nó B1, tá sé fíor, mar a dúirt mé le fear ón Aifric Theas, nuair a 

chuala sé mo bhainisteoir agus mise ag labhairt le chéile as Gaeilge, rudaí mar sin tá 

siad tábhachtach dom, braithim Éireannach nuair a bhíonn tú [sic] ag labhairt Gaeilge, 

tá súil agam go mbeidh mé in ann lá éigin a bheith ag labhairt cosúil leatsa nó X nó Y, 

ag labhairt le chéile, ag labhairt le chéile níl sé neamhghnách, ag smaoineamh cad a 

déarfaidh mé tar éis an abairt seo agus níl aon bearnaí [sic] ann, tá sé fíor mar chomhrá 

agus faoi ghnáthrudaí, níl sé conas a deir tú rehearsed.  

T: Go maith, caithfidh go bhfuil tú traochta ag an bpointe seo so cuirfidh mé ceist 

amháin eile ort. Ah an príomhchúis taobh thiar den rath, dá mbeadh ort rud amháin a 

roghnú thar aon rud eile, cad is cúis, cad is príomhchúis leis an rath foghlama? Tá sé 

deacair a rá is dócha. 

B: Tá sé deacair a rá, bhuel tá súil agam go mbeidh mé, maidir le céim a bhaint amach 

as Gaeilge ach tá súil agam go mbeidh Gaeilge líofa agam, go mbeidh mé in ann dul 

chuig na himeachtaí sóisialta, le daoine eile agus a bheith ag labhairt as Gaeilge, go 

mbeidh mé in ann na tuairimí a chur in iúl as Gaeilge agus a bheith ag comhrá agus ná 

bí [sic] buartha faoi cad a déarfaidh mé má thosaíonn siad ag caint faoi rudaí mar sin, 

b’fhéidir go mbeidh mé caillte agus go mbeidh mé in ann clár teilifíse agus clár radió a 

thuiscint agus a leanúint as Gaeilge, go háirithe maidir le ábhartha [sic] ina bhfuil suim 

agam ann [sic], maidir le imeacht [sic] na nIarlaí, dhá bhliain ó shin, chuir siad leabhar 

amach, Flight of the Earls agus bhí, is obair acadúil é agus bhí leath den leabhar as 

Béarla agus leath eile as Gaeilge agus ba bhreá liom a bheith in ann é a léamh agus a 

thuiscint as Gaeilge gan tagairt don foclóir [sic] an t-am ar fad mar ní féidir leat aon 

taitneamh a bhaint as, go háirithe rud éigin mar sin nuair a bhíonn saintéarmaí ann, níl 

sé ach obair [sic] nuair a bhíonn tú ag tagairt leis an foclóir [sic]. 



523 
 

T: An ndéarfá mar sin, n’fheadar an bhfuil an cheart agam é seo a rá agus is féidir leat 

aontú nó easaontú liom, ach ón méid atá ráite agat braithim go bhfuil tú tiomanta agus 

go bhfuil spreagadh agat mar gheall ar na spriocanna atá agat, an n-aontófá leis sin nó 

an bhfuil dul amú orm? 

B: Tá an cheart agat, tá spriocanna an-thábhachtach dom mar bím in ann mo dul [sic] 

chun cinn a thomhas agus b’fhéidir go mbeidh lá éigin, 5 bliana ó shin níor cheap mé go 

mbeadh mé in ann comhrá a dhéanamh mar seo, tá sé agam, tá a fhios agam, tógann sé 

blainta le teanga a fhoghlaim. Dúirt a lán daoine go bhfuil Gaeilge mhaith acu ach níl, tá 

siad an cúpla focal [sic], níl siad in ann tuairimí casta nó mothúcháin a chur in iúl as 

Gaeilge agus tá sé sin an príomhrud agus ba mhaith liom staidéar a dhéanamh an t-am ar 

fad, bainim sult as a bheith ag foghlaim faoi ghramadach agus rudaí mar sin ach bíonn 

sé deacair gach rud a chur le chéile mar nuair a deireann tú san bíonn díoma ort an t-am 

ar fad agus faighim é sin deacair [sic] agus leanfaidh mé ar aghaidh leis an staidéar agus 

tá súil agam go mbeidh mé in ann lá éigin, Gaeilge líofa a bheith agam mar níl Gaeilge 

nádúrtha agam ar chor ar bith mar bíonn gach rud foghlamtha an dtuigeann tú an 

difríocht mar caithfidh mé, bhí mé ag scríobh gach rud síos ach chuir sé i m’intinn, 

chaith mé amach é [sic] ó ham go ham nuair a chuala tú sin [sic], sin an freagra ceart. 
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Aguisín 19:  Trascríobh de Chás-Staidéar C 

 

I láthair Taighdeoir (T) agus Cás-staidéar C (C) 

 

T: Tósóimid mar sin agus labhróimid faoin gcúlra atá agat mar fhoghlaimeoir, an féidir 

leat a insint dom faoi do chuid taithí foghlama ón tús. 

C: Maidir le mo chuid Gaeilge. 

T: Sea.  

C: Ní dhearna mé Gaeilge ar scoil mar a dúirt mé, tháinig mé go hÉirinn nuair a bhí mé 

trí bliana déag, so ní raibh aon Ghaeilge ar chor ar bith sa bhaile ag mo mhaimeo agus 

mo daideo agus am níor thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge go dtí gur thosaigh mé ag 

obair mar SNA (Special Needs Assistant), cúntóir ranga, ag an am sin bhí beirt páistí 

[sic] agam. I ndáiríre bhí náire orm mar ní raibh aon focal [sic] Gaeilge agam ar chor ar 

bith chun mo paistí [sic] a chabhrú [sic] agus sa seomra ranga. You know bhí na paistí 

an-óg ag labhairt Gaeilge agus níor thuig mé aon focal [sic]. So chomh maith leis sin bhí 

orm Gaeilge a fháil do mo post [sic] freisin ach bhí exemptions agam ar aon nós ach bhí 

imní orm faoi sin freisin you know. Ar aon nós just bhí me cairdiúil le ceann [sic] 

amháin de na múinteoirí ach thosaigh sí am…thosaíomar ag foghlaim Gaeilge lena 

chéile…bhuel thosaigh sí ag tabhairt ceachtanna dom sa Ghaeilge b’fhéidir uair amháin 

seachtainiúil [sic], i mo bhaile féin agus thosaíomar le daichead abairtí [sic] agus 

seolfaidh mé iad duit [sic]. Agus bhí abairtí ann cosúil le ‘tá mé i mo gcónaí i X’, tá mé 

pósta le Seán, bhí sé tábhachtach dúinn chun ainmneacha mo chlann a chur istigh [sic] 

san abairtí [sic]. 

T: Cén fáth? 

C: Bhuel ceapaim go bhfuil sé níos éasca na habairtí a chuimhniú [sic] mar bhí siad 

díreach am bunaithe ar mo chlann féin. Tá abairt amháin ann, thug John nó thug Seán 

airgead dom chun arán a cheannach, bhí sé sin ceann amháin [sic] agus tá sé fós i 

m’aigne. Ansin, dhá mhíle is a cúig chaith mé 9 mí ag foghlaim Gaeilge ansin, ceacht 

amháin gach seachtainiúil [sic], bhí mé ag déanamh é [sic] i gcomhar spraoi dáirithe ach 

tar éis cúpla mí thosaigh mo chara ag smaoineamh faoi an [sic] Teastas Sóisearach, 

bhíomar ag smaoineamh faoi an am lower level, bunleibhéal, foundation, ar dtús ach 

nuair a tháinig an am [sic] bhí mé ag déanamh an-mhaith agus bhí sí an-sásta liom agus 

rinne mé an Teastas Sóisearach agus fuair mé grád A.  

T: Cén leibhéal? 

C: Gnáthleibhéal. Ach níor chaith mé ach naoi mí ag ullmhú, b’fhéidir uair amháin nó 

uair go leith gach seachtain. So bhaineamar úsáid as cartaí beag [sic] i gcónaí agus bhí 

sé sin an-chabhrach dom, mar a dúirt mé ar maidin táim i bhfad níos fearr nuair atáim ag 

féachaint ar focail nua ná a bheith ag éisteacht [sic]. Bhí cárta saghas mór agam i bosca 
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[sic] amháin agus daichead abairtí agus am bhí mo chlann ag tabhairt amach, you know 

Béarla ar taobh amháin agus Gaeilge ar an taobh eile agus sin conas a thosaigh mé ag 

foghlaim. Tar éis sin then stop mé ag foghlaim níos mó Gaeilge mar bhí leanbh eile 

agam agus bhí mé ag obair agus ní raibh mé ag smaoineamh faoi filleadh ar ais do 

oideachas [sic]. Tar éis dhá bhliain bhí mé ag smaoineamh you know ba mhaith liom a 

bheith i mo mhúinteoir agus bhí a lán daoine á rá liom nach mhaith leat a bheith i do 

mhúinteoir féin ach ní dhearna mé an Ardteist, d’fhág mé an scoil nuair a bhí mé cúig 

bliana déag d’aois chun a bheith ag obair. So am chaith mé naoi mí i monarchan áitiúil. 

Ar aon nós, d’éirigh as mo phost liom.  

T: Chaith tú naoi mí sa mhonarchan in ea? 

C: No naoi bliana [sic]. 

T: Oh naoi mbliana. 

C: Naoi mbliana ag obair sa monarchan [sic] i X yeah agus b’fhuath liom gach 

noiméad. So bhí, d’éirigh mé…. 

T: Chiall tú do phost. 

C: Yeah chiall mé mo phost agus d’fhan mé sa bhaile leis na páistí go dtí go raibh siad 

cúig bliain d’aois agus mo mhac ag tosú ar scoil, am anyway dhá bhliain tar éis an 

Teastas Sóisearach 2008 thosaigh mé ag déanamh am staidéar ar mata agus Gaeilge 

[sic] don Ardteist, mata ag gnáthleibhéal agus Gaeilge ag ardleibhéal ach am bhí sé 

uafásach ar dtús mar tá difríocht ollmhór idir gnáthleibhéal agus ardleibhéal, domsa ar 

aon nós. Ach am fuair mé ceachtanna ón príomhoide [sic] i X agus am ní raibh [sic] 

fhios agam uirthi [sic] ag an am sin i ndáiríre ach bhí a fhios aici ormsa [sic] mar 

d’fhreastal mé ar scoil ann nuair a bhí mé óg. Ar aon nós thug sí ceachtanna dom, ceann 

amháin gach seachtain arís agus am tar éis naoi mí arís rinne mé Ardteist agus fuair mé 

grád C1 agus C1 don mata freisin. So am bhí an múinteoir eile á rá liom beidh sé 

ródheacair chun an dá ábhar a dhéanamh le chéile. 

T: Cén múinteoir? An chéad duine? 

C: Yeah Y (ainm an mhúinteora). Am ach am, so bhí mé ag staidéar sa bhaile arís ach 

fuair mé ceachtanna ó fear céile Y, is múinteoir mata é agus bhí mé ag déanamh an dá 

rud ag an am céanna agus bhí mo leanbh óg, bhí mé ag staidéar nuair a bhí sé an-óg. Ar 

aon nós tar éis naoi mí bhí mé sona sásta leis sin agus am bhí mé ag smaoineamh just ba 

mhaith liom leanúint ar aghaidh then, thug sé sin an-ionspioráid dom leanúint ar 

aghaidh so rinne mé cúrsa i X, saghas cúrsa do mhic léinn lánfhásta ag filleadh ar ais do 

oideachas [sic].  

Ceartaigh mé má táim ag déanamh botúin now.  

Ach ar aon nós ní raibh aon Ghaeilge ann faraor ach thug sé just scileanna maithe dom 

saghas ríomhairí agus rudaí mar sin agus bhí siceolaíocht agus rudaí mar sin ann agus 
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mata, sociology, níl a fhios agam, am ag deireadh na bliana sin, bhí mé ag smaoineamh 

ar chúrsa a dhéanamh i X (ainm an choláiste 3ú leibhéal) just aon chéim mar dúirt mé ní 

raibh aon Ghaeilge ann ach bhí an t-ádh dearg liom mar thosaigh an cúrsa le Gaeilge 

anseo ansin. Bhí agallamh agam, bhí saghas crash course arís don agallamh mar ní 

raibh mé compordach ag labhairt Gaeilge ar chor ar bith. 

T: Ar dhein tú cúrsa go hoifigiúil? 

C: No.  

T: Dhein tú é tú féin, sa bhaile? 

C: Yeah sa bhaile.  

T: Ar bhain tú úsáid as na ceachtanna a bhí agat don TS agus don Ardteist?  

C: Nuair a bhí mé ag teacht anseo? 

T: Sea. 

C: Yeah cinnte bhí mé ag féachaint ar ais ar mo chuid nótaí féin agus tá siad sa filltéan, 

tá go leor filltéan agam anois.  

T: An cuimhin leat cén saghas ceachtanna a bhí ann? Na ceachtanna a thug an múinteoir 

duit na ceachtanna a thug an príomhoide duit.  

C: Yeah bhíomar just say ag déanamh staidéar ar na filíochta [sic] agus you know ar na 

am léamhtuisceanna atá ann do na scrúdaithe i ndáiríre ach nuair a thosaigh mé ag obair 

leis an bpríomhoide am bhí sí ag rá liom ar mhaith liom mise [sic] ag obair tré mheán na 

Gaeilge ach bhí sé i bhfad ródheacair ag an am dom mar am ní raibh go leor stór focal 

agam ag an am so bhí sé i bhfad níos éasca agus i bhfad níos tapúla dom. Am bhí gach 

rud tré mheán Béarla [sic] ach sin é literally cúpla lá roimh an scrúdú don Ardteist, 

thosaigh mé ag éisteacht leis an téip agus bhí just like saghas panic ollmhór orm agus 

thosaigh mé ag gol agus níor mhaith liom dul go dtí isteach an scrúdú ar chor ar bith 

mar theip mé [sic], cheap mé go theipfidh mé [sic] cinnte. So am níor thuig mé aon 

focal [sic] i ndáiríre ar chor ar bith ar an téip ach nuair a bhí an scrúdú críochnaithe bhí 

mé ag féachaint ar an scrúdú féin leis an príomhoide [sic] agus fuair mé caoga marcanna 

so bhí ionadh an domhain orm so just bhí mé ag scríobh síos focal nó dhá focal ar an 

gach freagairt [sic] like so just like ceapaim go raibh mé ag smaoineamh go mbeadh mé 

ceart go leor ag deireadh na bliana tar éis léamh agus scríobh agus rudaí mar sin. Bhuel 

is dócha nach raibh mé ag scríobh a lán i ndáiríre just bhí mé ag léamh an t-am ar fad 

agus ag aistriú na focail ó Ghaeilge go Béarla, choiméad mé nótaí i mo leabhair, 

leabhairín, is it? Agus ar leathanaigh i mo fhillteán agus mar sin ag deireadh na bliana 

cheap mé go mbeadh mé ceart go leor like, dá mbeadh mé in ann é a léamh bheadh mé 

[sic] ceart go leor ag éisteacht ach ní raibh mé ar chor ar bith like agus nuair a thosaigh 

mé anseo bhí mé ag gol an t-am ar fad mar bhí sé i bhfad ródheacair dom, bhí mé 

neirbhíseach agus bhraith mé cosúil le amadáin [sic] ós comhair na ranga, na daltaí eile, 
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ós comhair Y (an Léachtóir) freisin, bhí sí iontach liom ach bhí fadhb ollmhór agam ach 

go háirithe leis an PowerPoint mar you know bhí an leachtóir ag caint i rith na ranganna 

ach bhí mise ag iarraidh na nótaí a scríobh síos ach níl siad [sic] ar fáil ar an 

comhthiomáint [sic] so bhí sé i bhfad ródheacair. Bhí mé beagneach réidh chun éirí as 

an cúrsa anseo ag an pointe [sic] sin so am tar éis cúpla mí… 

T: Cad a d’athraigh ansan? 

C: Am cád a dhein mé? Am bhuel bhí mé ag labhair le Y (an léachtóir) mar a dúirt mé 

bhí mé ar tí fágála an cúrsa, ach am níor mhaith liom na nótaí [sic] just mise freisin [sic] 

mar níor cheap mé go mbeadh sé fearáilte ar na daltaí eile even though nach ndearna mé 

Gaeilge ar scoil ach ní raibh mise sásta leis sin dáiríre agus ní raibh an léachtóir cinnte 

faoi ach an oiread. So anyway ar aon nós fuair mé cóip de na léachtaí as [sic] cúpla 

duine sa rang agus am ar feadh b’fhéidir mí nó dhó agus bhí mé saghas settled down 

socruithe níos mó faoin am sin ach bhí sé fós an-dheacair like ach chabhraigh sin a lán 

liom. Anois, nílim, táim fós saghas go mall [sic] i gcomparáid leis na daltaí eile ach 

táim saghas am catching up anois i gach [sic] cuid den chúrsa ach is cinnte go bhfuil mo 

chumas cluaistuisceanna fós an chuid is measa [sic].  

T: Bhí tú á rá níos luaithe go ndéanann tú rudaí chun dul i ngleic leis na deacrachtaí san.  

C: Maidir le mo chumas cluaistuisceanna nó mo chuid Gaeilge ar an iomlán? 

T: Do chumas cluaistuiseanna.  

C: Oh yeah thosaigh mé ag éisteacht le RnaG, bhuel bhí mé ag éisteacht le RnaG ó 

thosach go háirithe nuair a bhí mé ag tiomáint isteach gach lá ar feadh uair amháin ach 

bhí sé i bhfad ródheacair fós níor thuig mé a lán de na rudaí a bhí ar siúl. Bhí sé saghas 

nach cur amú ama a waste of time, an bhfuil sé sin ceart? Ach bhí mé ag foghlaim idir 

focal nó dhó gach am ach níor thuig mé an comhrá ina iomlán dáiríre. Ach fós nuair 

atáim ag éisteacht leis an radió pioc mé [sic] suas cúpla rud agus an gist you know. 

T: An mbraitheann tú go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agat? 

C: Ó cinnte yeah gach lá. 

T: Cad í an iarracht is mó atá déanta agat a chabhraigh leis an dul chun cinn sin?  

C: Am cad a dhein mé? 

T: An príomhrud. 

C: Maidir le mo chumas cluaistuisceanna…is dócha chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht 

am an samhradh seo caite agus thug sé sin, bhí sé sin an-chabhrach ach mar a dúirt mé 

ar maidin níor thuig mé an chuid is mó ar feadh na [sic] céad cúpla lá agus chomh maith 

leis sin tá a fhios agam nuair atáim neirbhíseach ar chor ar bith [sic] déanaim a lán 

botún agus ah níl mo chumas cluaistuiseanna chomh mhaith má táim saghas ag 

smaoineamh an-iomarca you know agus táim ag smaoineamh faoi na botúin you know 
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am, so ceapaim ní chloisim cad atá á rá ag daoine eile chomh maith mar tá mé féin 

neirbhíseach like. Ach tar éis cúpla lá bhí mé ag éirí níos fearr like ach chaith mé a lán 

ama ag obair i ngrúpaí beaga leis na páistí agus bhí sé sin áisiúil mar thug sé seans dom 

a bheith ag labhairt leis na páistí, ní raibh mé chomh neirbhíseach ag labhairt leis na 

páistí is a bhí mé ag labhairt leis na múinteoirí you know agus d’fhoghlaim mé a lán 

focal nua like, na focail atá ar iarraidh agam ná like you know focail simplí cosúil le 

ceiling…nouns, ainmfhocal so táim ag iarraidh an t-am ar fad ainmfhocail a thógáil suas 

[sic]. Tá mé ag éisteacht le mé [sic] féin anois, tá mo Ghaeilge go maith! Chomh maith 

leis sin táim ag féachaint ar TG4 a lán freisin agus déanaim iarracht a bheith ag éisteacht 

leis na CDs na dlúthdhioscanna ó na leabhair scrúduithe don Ardteist. Ah agus an 

Teastas Sóisearach, tá mé in ann iad a chur ar an ríomhaire agus dul ar ais agus éisteacht 

arís is arís is arís. So tá na dlúthdhiosca sin i mo aigne [sic] agam tar éis éisteacht leo a 

lán [sic]. 

T: Cad a dhéanann tú leis na hainmfhocail má bhíonn tú ag iarraidh cuimhneamh orthu? 

C: Yeah choiméad mé nótaí cosúil leis sin, scríobh mé na focail síos as Gaeilge agus 

ansin as Béarla agus déanann mé iarracht iad a chlúdach, just a bheith ag féachaint gan a 

bheith [sic] a fhios agam cad is an focal ann [sic] nó cad is brí leis an focal [sic]. Táim 

ag déanamh i bhfad níos fearr anois maidir le litríocht, spelling? 

T: Litriú. 

C: Litriú, ah mar ceapaim mar atáim ag éirí níos fearr leis an cluastuisceanna [sic] táim 

ag éirí níos fearr ag éisteacht leis an síneadh fada. Tá mo litriú ag éirí níos fearr anois, 

feicim difríocht iontach. Tá m’iníon Y iontach maidir lena cuid Gaeilge, fuair sí grád A 

sa Teastas Sóisearach i rith na bliana agus bhí sí ar muin na muice so am bhí sí an-

chliste, tá sí an-chliste, fuair sí sé grád A like so am, múineann sise a lán dom. 

T: An labhrann sibh Gaeilge le chéile? 

C: Oh sea nuair atáimid ag siopadóireacht, ceapaim sí go bhfuil sé an-ghreannmhar ag 

labhairt Gaeilge le chéile, go háirithe nuair atáimid inar n-aonar. Tá sé saghas [sic] 

teanga rúnda atá i gceist. Bíonn sí ag gáire liom, ní thuigeann na daoine eile cad atá á rá 

againn sa siopa. Chuir sí ceist orm lá amháin chun a bheith ag dul go dtí an till agus ag 

labhairt Gaeilge leis an siopadóir you know. Yeah so nuair atá sí in a good mood, conas 

a deirtear? 

T: Nuair a bhíonn dea-ghiúmar uirthi. 

C: Sea, bíonn sí sásta Gaeilge a labhairt liom.  

T: An mbíonn na hainmfhocail agaibh ansin, an mbíonn ainmneacha agaibh ar na 

hearraí ar fad? Ar an mbia abair. 

C: Yeah táim ag foghlaim a lán focal ó m’iníon ach ceapaim go bhfuil i bhfad níos mó 

stór focal agamsa anois. Tá sise am, tá sí in ann labhairt go líofa ach anois tá sí ag 
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déanamh saghas taithí oibre sa Ghaelscoil i X ar an Luan mar tá sí san idirbhliain anois 

agus bhí sí saghas vótáil [sic] mar duine atá cumas Gaeilge go maith uirthi [sic]. Tá sí i 

gcónaí ag ceartú mise [sic] agus tá sé sin iontach maidir le mo chuid blas agus fuaim, tá 

sé sin iontach domsa like táim sona sásta nuair atá [sic] éinne ag ceartú mé. Ní aon ghá 

ah, there’s no use, a bheith ag ceartú an duine níos déanaí, caithfidh tú iad a cheartú ag 

an am. 

T: Conas mar a bhraitheann sise go labhrann tusa Gaeilge léi?  

C: Yeah tá sí sona sásta. 

T: Conas mar a bhraitheann tusa faoi sin. 

C: Go bhfuil sise bródúil? Ah iontach, tá sé just iontach, níl sí náirithe ar chor ar bith 

agus nuair a bhí a cara ag déanamh an Teastas Sóisearach, bhí sise, rugadh sise i Sasana 

freisin agus bhí sí ag coimhlint [sic] lena cuid Gaeilge freisin agus ah bhí mé ag obair 

lena cara roimh an Teastas Sóisearach agus dúit sí you know d’fhoghlaim mé an-chuid 

Gaeilge asat [sic], as Béarla like. Fuair a cara grád B sa Teastas Sóisearach, bhí sé 

gnáthleibhéal [sic] like ach bhí sí ag smaoineamh ar éirí as an Gaeilge [sic] roimhe sin, 

ní raibh sí sásta Gaeilge a dhéanamh ar chor ar bith like. Bhí a cara sona sásta ag obair 

liomsa, ach bhí sí á rá liom d’fhoghlaim sí níos mó Gaeilge asam [sic] ná an múinteoir 

ach cheap mé féin bhí sí compordach liomsa mar tá a fhios aici ormsa [sic] agus ní raibh 

sí neirbhíseach ar chor ar bith ceisteanna a chur ormsa go díreach nuair a bhíomar ag 

obair le chéile. Nuair a bhí mise ag foghlaim Gaeilge sin é an chúis ceapaim gur 

fhoghlaim mé a lán Gaeilge go han-tapaidh mar bhí mé in ann an múinteoir a stopadh 

agus aon cheist a chur uirthi. 

T: Ag dul siar chuige sin, rinne tú uair go leith in aghaidh na seachtaine don Teastas 

Sóisearach, leat féin? 

C: Nó leis an múinteoir ach sa bhaile bhí mé ag staidéar mé féin i rith na seachtaine.  

T: Cén cur chuige a bhí agat sa bhaile? 

C: Bhuel bhí mé ag léamh a lán, rinne mé, thosaigh mé, roimh tosú an cúrsa [sic] don 

Ardteist fuair mé saghas package ó coláiste i X agus bhí sé i bhfad ródheacair domsa ní 

raibh sé úsáideach dom ar chor ar bith. Like just bhí an t-ádh orm go raibh mé ag 

staidéar leis an príomhoide [sic] agus thug sí am dom a bheith ag obair le chéile ach ah 

just ceapaim má bhí mé sa rang leis daltaí [sic] eile agus iarracht [sic] a dhéanamh 

Gaeilge a fhoghlaim chomh tapaidh ní bheadh mé in ann é a dhéanamh ceapaim mar ní 

bheadh mé in ann an muinteoir a stopadh. Ach táim uafásach mar muna thuig mé [sic] 

cad a bhí ar siúl sa rang just caithfidh mé an freagra a fháil go díreach, tá sé an-deacair 

domsa leanúint ar aghaidh ag féachaint ar rud éigin eile mar táim fós ag smaoineamh 

you know cén fáth? cén fáth nach bhfuil sé sin i gceart? Ní thuigim é sin or you know, 

bhí sé sin [sic] ceann de na fadhbanna a bhí agam nuair a thosaigh mé, just ba mhaith 

liom [sic] an freagairt [sic] a fháil. Is cinnte go bhfuil sé sin an-annoying don 

mhúinteoir mar bhí mé i gcónaí ag iarraidh ceisteanna [sic] agus b’fhéidir an rud 
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céanna, bhuel táim i bhfad níos fearr anois, déanaim iarracht an focal a scríobh síos agus 

marcanna a chur in aice leis an focal [sic] agus tógaim amach an foclóir nuair a théim 

abhaile. Táim i gcónaí mar a thuigeann tú, is maith liom a bheith ag iarraidh ceisteanna 

ag an am mar má fágaim é bíonn sé imithe as mo cheann. 

T: Cén saghas cur chuige a bhí ag na múinteoirí a bhí agat? 

C: Bhuel bhíomar ag obair le chéile, bhí siad chomh eagraithe, nuair a féachaim [sic] ar 

ais [sic] bhí mise ag teacht gach seachtain go dtí gach ceacht le dhá mhála i mo lámha, 

fillteán agus leabhair agus bhí siad ag gáire ormsa [sic] but ah ní raibh a fhios agam cad 

a bhí ar siúl againn ar an lá sin so bhí siadsan ann le leathanaigh amháin nó dhó agus bhí 

mise ann le málaí so bhí mé ag smaoineamh i gcónaí cad a bheimid ag déanamh inniu. 

Anois agus mé ag staidéar [sic] bheith i mo mhúinteoir anois tuigim go gcaithfidh tú a 

bheith eagraithe agus plean a bheith ann i gcónaí. Nuair a bhí mé ag obair ar dtús le Y 

don Teastas Sóisearach bhíomar ag dul tríd na habairtí, bhí sí (an múinteoir) ag obair ar 

4 nó 5 abairtí i gach [sic] ceacht agus ag múineadh an gramadach [sic] dom alright ach 

níor thuig mé ah cad a bhí sí ag déanamh [sic] ag an am ach tuigim go soiléir anois. Na 

habairtí ar nós thug Seán airgead dom, like thug and dom téann siad le chéile, you know 

rudaí mar sin. Nuair a bhíomar críochnaithe an cúrsa bhí sí just ar muin na muice agus 

bhí mé sona sásta mé féin, bhí sé sin an chéad uair a raibh sí ag obair le éinne [sic] le 

Gaeilge ó thosach so lean sise ar aghaidh ag múineadh daoine eile tar éis sin. So yeah 

thosaíomar le gramadach dáiríre agus le habairtí an-bunúsach agus tar éis tamaill, ní 

raibh aon struchtúr agam leis na habairtí mar shampla níor thuig mé go dtosaíonn abairtí 

leis an aidiacht, not aidiacht but verb, leis an briathar [sic] like níor thuig mé sin ach 

gach seachtain nuair a théann [sic] sí go dtí mo teach, tar éis tamaill bhí saghas patrúin 

againn, má bhí aon cheisteanna agam, tar éis gach ceacht téimid [sic] tríd na ceisteanna 

a bhí agam mar má leanfaimid [sic] ar aghaidh leis [sic] Gaeilge nua bhí mé fós 

greamaithe ag smaoineamh faoin gceacht ón tseachtain seo caite ach tar éis tamaill 

d’oibrigh sé sin go han-mhaith. Chuamar, chaitheamar cúpla noiméad ag dul tríd an 

fadhb [sic] a bhí agam ón tseachtain roimhe sin, mar shampla bhí fadhb an-mhór agam 

le ag – to have, mar is saghas briathar atá ann, bhí sé sin an-dheacair domsa just saghas I 

don’t know, bhí fadhb ollmhór, fiú nuair a bhí mé ag déanamh an Ardteist [sic] níor 

thuig mé ‘ag’ ar chor ar bith, bhí fadhb ollmhór agam. 

T: Conas ar tháinig tú ar an tuiscint? 

C: Is dócha gur just scríobh mé a lán abairtí síos mar sampla ar leathanach amháin, you 

know am yeah just abairtí difriúla mar ní raibh mé in ann na patrúin a fhoghlaim maidir 

leis an briathar mar ní briathar a raibh [sic] ann. So fadhbanna cosúil leis sin, so 

bhíomar ag obair ar like filíocht seachtain amháin agus chuamar tríd an páipéar [sic] don 

Teastas Sóisearch freisin, bhí sé sin an-chabhrach freisin mar am bhí tuiscint an-mhaith 

agam roimh an scrúdú cad a bhí le déanamh so cad a bhí, cad a mbeadh [sic] ar gach 

leathanach don scrúdú [sic]. Chomh maith leis sin scríobh an múinteoir gach abairt ar 

páipéar [sic], na páipéir scúduithe agus bhí aistriúchán agam Gaeilge agus Béarla, thuig 

mé gach uile ceist a bhí ar an scrúdú freisin agus tá an leabhar fós agamsa, chaith sí a 
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lán ama ach bhí tuiscint an-mhaith agam ar gach ceist don scrúdú. Is cuimhin liom nuair 

a tháinig mé amach ón scrúdú sin, bhí mé ag labhairt faoi ah, you know níor thuig mé, I 

think it was Ros na Rún actually, chonaic siad RnaR agus bhí mé ag rá ceapaim go dúirt 

siad Ros na Rún ceapaim agus bhí sí (sásta)…D’éirigh an-mhaith liom sa scrúdú sin ach 

ba mhúinteoir an-mhaith í. Just chomh foighneach liom an t-am ar fad, má raibh [sic] 

fadhb agam má raibh mé greamaithe i píosa [sic] amháin, chaith sí ama [sic] ag obair ar 

an píosa [sic] sin an seachtain [sic] seo chugainn, an seachtain [sic] ina dhiaidh sin you 

know. Bhíomar in ann obair le chéile ar an, you know saghas ah céimeanna, steps? You 

know mar a dúirt mé ní dóigh liom go mbeadh mé in ann é a dhéanamh dá mbeadh mé i 

seomra ranga mar ní bheadh an am [sic] ag an múinteoir.  

T: Bhí tú ag caint níos luaithe mar gheall ar an teagmháil atá agat leis an teanga 

lasmuigh den seomra ranga chomh maith le d’iníon agus nuair a bhí tú sa Ghaeltacht. 

An mbíonn aon teagmháil eile agat go rialta leis an teanga? 

C: Ah uaireanta ah uncail mo fear [sic], tá beirt uncail ag mo fear [sic], ceann [sic] 

amháin ag obair i Meiricéa agus ceann [sic] amháin i mBaile Átha Cliath. Nuair a téann 

[sic] siadsan abhaile ah leanaimid ar aghaidh ag labhairt as Gaeilge le chéile agus tá sé 

sin iontach. Ach nuair a bhí an uncail ó Meiricéa [sic] abhaile [sic], b’fhéidir trí bliana ó 

shin bhí mé ag tosú amach le mo chuid Gaeilge so bhí sé sona sásta nuair a chuala [sic] 

go raibh mé ag déanamh an cúrsa seo nó go bhfuil mé ag déanamh an cúrsa seo.  

T: Inis dom faoin meon atá agat féin, conas mar a chuirfeá síos ar an meon atá agat i 

leith na Gaeilge. Your attitude or outlook. I leith na teanga go ginearálta. 

C: Bhuel ceapaim go bhfuil an teanga an-tábhachtach don tír é féin, is teanga dúchasach 

é ach thug mé faoi deara nuair a bhí mé ag múineadh níor thuig a lán de na daltaí a 

bheith ag foghlaim na teanga, tá siad, an chéad cheist a chuir ormsa [sic] i gcónaí ná cén 

fáth go gcaithfimid a bheith ag staidéar Gaeilge you know, is cur amú ama é. You know 

just bhí a lán daltaí ann le taithí dona [sic] ar an teanga ach ah uaireanta ní réitíonn siad 

go maith leis an múinteoir ach mé féin ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach a bheith i 

grá [sic] leis an teanga agus na daltaí a spreagadh you know mar…saghas mar shampla 

an múinteoir a bhí ag mo iníon réitíonn siad go han-mhaith lena chéile ach is múinteoir 

an-fuinniúil é, saghas agus you know bhain sí fíortaitneamh as a bheith ag múineadh 

Gaeilge agus réitíonn na daltaí sa rang go han-mhaith leis an múinteoir ach ceapaim féin 

tá sé sin [sic] an rud is tábhachtaí sa seomra ranga mar muna bhfuil tú ag éirí [sic] go 

maith, ag réiteach go maith leis na daltaí, ní bheidh suime [sic] acu a bheith ag éisteacht 

leat sa Ghaeilge nó aon ábhar like you know. Just tá roinnt múinteoirí ann agus tá siad 

ag féachaint síos a srón [sic] ag [sic] na daltaí agus níl aon meas [sic] ann uaireanta ach 

ceapaim féin gur í an múinteoir a dhéanann an difríocht idir na dalta a bheith ag 

foghlaim Gaeilge nó gan iad a bheith ag foghlaim agus a bheith ag éisteacht leat, 

caithfidh tú suim a spreagadh like. Ah tá brón orm níor d’fhreagair mé an cheist. 

T: No, go raibh maith agat. Fan go bhfeicfidh mé anois, océ tá go leor ceisteanna le cur 

agam ort. Bhuel is léir go ndéanann tú monatóireacht ar an leibhéal teanga atá agat, 
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tuigeann tú go bhfuil deacrachtaí agat in áiteanna áirithe agus go bhfuil tú ag iarraidh 

dul chun cinn a dhéanamh in áiteanna eile. An ndéanann tú é sin go comhfhiosach, an 

bhfuil a fhios agat go mbíonn sé á ndéanamh agat? 

C: An mbím ag smaoineamh faoi? 

T: Sea.  

C: Bhuel is dócha yeah, táim saghas foghlaimeoir [sic], táim an-iomarca dian orm féin  

[sic] uaireanta ceapaim mar ceapaim go bhfuil sé sin mar táim duine fhásta [sic]…mac 

léinn aibí. Tá sé níos deacra a bheith ag déanamh botún, go háirithe leis an Gaeilge 

[sic], ceapaim dá mbeadh mé níos óige bheadh mé ah…I wouldn’t care as much. Anois 

go háirithe nuair atá mo páistí [sic] ag féachaint orm, ba mhaith liom dul chun cinn 

maith a dhéanamh. Mar a bhí mé chomh uafásach [sic] nuair a thosaigh mé, is cuimhin 

liom a bheith ag seasamh sa corridor sin, ní raibh mé in ann aon Ghaeilge a labhairt so 

tá sé deacair ná bí [sic] ag smaoineamh faoi an dul chun cinn atá déanta maidir le mo 

chuid labhartha [sic] agus maidir le mo chuid scríbhneoireachta bainim fíor fíor 

taitneamh as a bheith ag foghlaim faoin gramadach [sic], ag foghlaim gramadaí, tuiseal 

ginideach, is bréa liom na rialacha a bhíonn ag baint leis, tá sé cosúil le mata agus is 

breá liom mata freisin, tá sé deacair a bheith ag foghlaim focail nua an t-am ar fad agus 

is breá liom na rialacha. Agus you know táim saghas ag féachaint ó [sic] na daltaí eile a 

thagann ó Gaelscoileanna [sic] agus tá i bhfad níos mó deacrachtaí acu ag foghlaim 

gramadaí ná mar atá ag mise mar gur thosaigh mé ag foghlaim ón tosach like, bhí kind 

of saghas plate nua agam. Thug mé é sin faoi deara nuair a bhí mé sa Ghaeltacht freisin, 

you know nuair a bhíonn na páistí ag foghlaim a cuid gramadach [sic] bíonn sé bunaithe 

ar a cumas [sic] cluaistuisceana, ah thug mé faoi deara bhí a lán botún ar an mballa ar 

fud an scoil [sic], ar fud na scoile, ah bhí múinteoir ann agus bhí sí an-chabrach agus 

chuir mé ceist uirthi, cén fáth go bhfuil an ghramadach mícheart ar an mballa nó an 

bhfuil sé mícheart? Agus bhí sí ag rá liom tiománann sé í craiceáilte [sic] ach sin é an 

fáth ina múineann siad an ghramadach do na páistí óga mar cuireann siad béim ar an 

cumas [sic] cluaistuisceana seachas an ghramadach, say rudaí cosúil leis ar an balla [sic] 

bhí postaeir ah trí madraí, ceithre agus bhí mise ag smaoineamh an bhfuil sé sin ceart nó 

mícheart agus bhí mé meascaithe faoi agus chuir mé ceist uirthi agus dúirt sí sin é an slí 

[sic] ina bhfuil sé i ngach Gaelscoil you know múineann siad an ghramadach do na 

páistí an slí [sic] go cloiseann [sic] siad so deireann, deir daoine trí madraí seachas trí 

mhadra so tuigim anois cén fáth go bhfuil a lán fadhbanna ag daoine nuair a téann [sic] 

siad isteach sa mheánscoil mar go tobann caithfidh siad a bheith ag foghlaim faoi na 

rialacha. So you know go háirithe nuair a téann [sic] siad go coláiste tríú leibhéal, 

caithfidh sé a bheith an-deacair saghas dul ar ais agus kind of ah you’re kind of 

reversing, ar ais…ag déanamh dul siar ar na rialacha ar scoil. Ceapaim mé féin ar aon 

nós sin é an fáth go bainim [sic] taitneamh as an gramadach [sic] mar ní d’fhoghlaim 

[sic] mé na botúin, ah chaith mé coicíse [sic] i Gaelscoil [sic] eile an bhliain seo caite 

freisin agus bhí an ghramadach just uafásach i ndáiríre, bhí mé ag smaoineamh like cén 

fáth go bhfuil comhlán, is that right? an iomarca botún sa ghramadach ach dúirt an 
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múinteoir an rud céanna liomsa, tá siad ag smaoineamh comhlán [sic] faoi na daltaí a 

bheith in ann labhairt nach caitheann siad an ama ar an gramadach [sic]. 

T: Conas mar a fhoghlaimíonn tusa do chuid gramadaí? 

C: Cinnte nuair a fhaighim ar ais aon aiste, caithim ama ag léamh ach go háirithe na 

botúin agus bím sona sásta nuair a úsáideann na múinteoirí peann dearg seachas peann 

luaidhe mar bíonn sé níos éasca na botúin a fheiscint agus scíobhaim amach, nuair a 

bhíonn an t-am agam scíobham amach nótaí beaga agus coiméadaim nótaí an-bheag le 

gramadach amháin. So nuair a thosaigh mé ar dtús tá [sic] leathanach agam le ‘agam, 

agat, aige, aici’ agus anois tá you know a lán leathanach ann leis an tuiseal ginideach, 

baininscneach, firinscneach agus rudaí mar sin. Ah scríobhaim síos a lán nótaí, téim ar 

ais go rialta ar mo nótaí léachtaí agus nuair atáim ag léamh rudaí mar shampla sa 

nuachtán cuirim ceist orm féin you know cén fáth go bhfuil urú ann nó séimhiú ann ah 

just ceisteanna i gcónaí. 

T: An-mhaith. An bhfuil aon teangacha eile agat? 

C: Rinne mé Francis don Teastas Sóisearach ach ní cuimhin liom mórán dáiríre, tá 

m’iníon ag foghlaim é, is cuimhin liom cúpla focal anseo is ansiúd you know ach ah 

ceapaim nuair nach bhfuil tú ag baint úsáid as aon rud déanann tú dearúd ar, ní just 

Gaeilge ach aon rud, caithfidh tú a bheith ag cleachtadh i gcónaí nó é a úsáid [sic].  

T: Is léir go bhfuil dul chun cinn rialta á dhéanamh agat ach caitheann a dearfá gur 

tharla an buaicphointe foghlama, your linguistic breakthrough? Was there any one 

stage? 

C: Yeah timpeall am Nollag on such a date! No mar a dúirt mé is cuimhin liom ag caint 

leis a léachtóir sa halla agus sin é an lá a bhí mé just i m’aigne, chaith mé m’aigne, to 

make up my mind so you know bhí mé ag smaoineamh ansin either just stop anois go 

díreach nó lean ar aghaidh. I’d say tar éis Nollaig b’fhéidir tar éis trí mhí sa choláiste ag 

éisteacht le Gaeilge gach lá agus you know shocraigh mé just chun leanúint ar aghaidh 

agus bhí mé ag iarraidh chun [sic] an chéad téarma a shroich [sic] agus Nollaig a 

shroich [sic] agus ansin Easter what is it Cásca [sic], so sin é an slí [sic] gur lean mé ar 

aghaidh i rith mo chéad bhliain agus mo chuid Gaeilge agus d’éirigh liom go maith [sic] 

maidir leis na scrúdaithe agus níor chreid mé go raibh mé sa dara bliain agus ní 

chreidim anois go bhfuil mé sa tríú bliain agus ní dhearna mé aon scrúdú arís, fuair mé 

pas actually fuair mé honor i gach [sic] scrúdú Gaeilge, i gach [sic] scrúdú actually ach 

thug sé sin ionspioráid dom. 

T: Cé mhéad ama sa tseachtain a chaitheann tú leis an nGaeilge anois lasmuigh den 

seomra ranga? 

C: Ní go leor is oth liom a rá. Tá sé deacair a rá is dócha braitheann sé ar an seachtain 

[sic] agus ar atá le déanamh againn, like anois tá a lán gach seachtain, cur i láthair 

amárach agus aiste ina dhiaidh sin so beidh mé ag déanamh i bhfad níos mó i 

mbliana….tá trí déag ceacht againn gach seachtain, tá sé an-deacair ach táimid ag 
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foghlaim a lán you know. An chuid is deacra domsa faoi láthair domsa ná an méid 

léitheoireachta atá le déanamh againn, éirím an frustrachas [sic] mar, maidir leis an 

úrscéal atá le déanamh againn ‘An Lámh Láidir’ just tá sé i bhfad ródheacair domsa. 

Nuair a thosaigh mé ag staidéar at dtús bhí mé ag piocadh suas an foclóir [sic] an t-am 

ar fad nó ag dul ar an ríomhaire chun úsáid a bhaint as potafocal.com nó focal.ie ach níl 

an t-am agam anois a bheith ag déanamh é sin kind of anois, so just táim ag buile faoi 

thuairim [sic] ach níl mé sásta leis sin ach níl an ama [sic] agam.  

T: Bhíomar ag caint níos luaithe mar gheall ar bua a bheith ag daoine now ní chuimhin 

cad a dúirt tú fhéinigh ach an dóigh leat go bhfuil bua agat? 

C: Yeah, tá m’athair in ann cúig teangacha [sic] a labhairt. Is duine Indiach é so 

b’fhéidir go bhfuil an bua ann like. Tá m’iníon, fuair sí grád A sa Francis you know tá sí 

ag déanamh an-mhaith, bhí sí an-mhaith i gcónaí maidir le Gaeilge [sic] like. So 

b’fhéidir yeah.  

T: Dá mbeadh ort a rá cad is príomhchúis leis an rath nó leis an dul chun cinn atá déanta 

agat, dá mbeadh ort rud amháin a rá, cad a dearfá? 

C: Níor mhaith liom theip [sic], just ba mhaith liom an chéim seo a fháil anois mar táim 

ag staidéar leis na blianta anois you know. Thosaigh mé i 2005, do mé féin [sic] agus do 

mo chlann agus do mo fear céile [sic] mar bhí sé just chomh cabhrach liom sa bhaile 

agus leis na páistí just bheadh mé in bits má theipeann [sic] anois mar chaith mé a lán 

ama agus chomh maith leis sin táim ag súil lena bheith in ann Gaeilge a labhairt go líofa 

like nuair a thosaigh mé anseo ar dtús, is cuimhin liom a bheith i mo shuí sa chanteen 

agus bhí mé á rá ba mhaith liom a bheith in ann aon Ghaeilge a labhairt cosúil leis na 

daltaí eile, bhí gach duine ann in ann focail a léamh ach níor thuig mé ag an am 

b’fhéidir go bhfuil siad in ann gach focal a léamh ach níor thuig siad gach focal. Ní 

raibh mise in ann aon rud a léamh go líofa nó go héasca agus ní thuigeann mé cad atá ar 

an páipéar [sic] agus sin an chéad rud a cheap mé ná ba mhaith liom a bheith in ann a 

léamh agus cinnte anois táim i bhfad níos fearr ná mar a bhí mé ó thaobh mo chuid 

léitheoireachta agus ansin thosaigh mé ag smaoineamh just ba mhaith liom a bheith ag 

scríobh you know, agus táim ag foghlaim a lán focail nua stór focal, ah táim sona sásta 

le mo chuid gramadach [sic] so anois táim ag obair ar mo chumas cluastuisceana agus 

mo Ghaeilge labhartha bhuel sin an chéad rud eile. Ach you know táim ag labhairt leatsa 

anois i gcomparáid le cúpla mí ó shin bheadh mé ag stopadh agus ag tosú ach b’fhéidir 

go bhfuil mé compordach leatsa, is dócha go bhfuil a lán botún ann ach níl imní orm 

faoi sin you know ah so tá a fhios agam go bhfuil ag éirí níos fearr liom so an rud atá 

fágtha domsa ná an cumas cluastuisceana. Ah tá a fhios agam go bhfuil an suíomh ann, 

bhíomar ag caint faoi TEG is it? So tá a fhios agam go bhfuil ceachtanna ann chun mo 

chumas cluastuisceana a fheabhsú agus it’s just am, níl go leor uair sa ló you know so. 

T: Go raibh míle míle maith agat. An bhfuil aon rud eile gur mhaith leat a rá? 

C: Oh yeah maidir le nuair atá mé ag foghlaim focail nua, cuirim na focail ar an mballa, 

bíonn na daltaí eile ag gáire ach tugann sé sin a lán cabhair [sic] domsa you know nuair 
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atáim i mo luí sa leaba tá siad ar an mballa i gcónaí go dtí go bhfuil siad i m’aigne so ah 

tógfaidh [sic] mé iad síos ansin nuair a bhíonn siad ar eolas agam. 

T: Conas mar a bhíonn a fhios agat go mbíonn siad agat? 

C: Ah bhuel braitheann sé ar an comhthéacs [sic], le gramadach más gramadach atá i 

gceist má tá an riail cinnte agam má táim in ann an tuiseal ginideach a úsáid i gceart 

maidir le nuair a bhí ag foghlaim an tuiseal ginideach ó thosach bhí ah cúig 

díochlaonadh chuir mé liosta agus samplaí ó gach díochlaonadh ar an mballa you know. 

Nuair atáim in ann an díochlaonadh a aithint táim an-sásta.      
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Aguisín 20: Trialacha Smaoineamh Os Ard Tascbhunaithe: Cás-

staidéar A 

 

I láthair: Taighdeoir (T) agus Cás-staidéar C (C) 

Taighdeoir: Tabharfaidh mé é seo duit ar dtús chun tú a chur ag smaoineamh, is téacs 

atá ann, téacs ar ghuthán póca, an féidir leat é a oibriú amach… 

A: Ag léamh? 

T: Sea ag léamh.  

A: Os ard? 

T: Os ard, sea. 

A: Bhí mé trína chéile le seachtain agus bhí tú ann anocht a uimhir, a seacht a sé a dó 

mo astrix níl a fhios agam, gan a bheith late, gan locht, gan locht yeah. Ní thuigim an 

astrix. Mo star, mo réalt, ah yeah. Anocht…a huimhir an é sin uimhir, as Béarla an 

comhartha sin, is number é. 

T: Tugtar rud eile air as Béarla. 

A: X’s and O’s, níl a fhios agam, níl a fhios agam faoi sin.  

T: Tá an chuid is mó agat anois nach bhfuil. 

A: Yeah, bhí mé trína chéile le seachtain ach bhí tú ann anocht ah…a seacht a sé a dó. 

Níl a fhios agam.  

T: Cad faoin bpíosa ansin faoi na huimhreacha? Bhí a dó agat níos luaithe anseo chomh 

maith nach raibh? 

A: Bhí tú, oh yeah cinnte, ach sé tú mo réalta gan dabht. A seacht, ach? Ach sé tú mo 

réalt gan locht? An é sin é? 

T: Sin é. 

A: Oh tá sé sin go breá. Ach cad faoi seo? 

T: Hash key. An bhfuil aon tuairim agat cad a bheadh ann as Gaeilge? Hash key.  

A: Níl a fhios agam. 

T: A thaisce, ar chuala tú é sin riamh? 

A: A thaisce, sea chuala mé é sin ar Facebook arís, ar ghrúpa ón gCúige Uladh [sic], 

deireann siad a thaisce an t-am ar fad.  

T: An bhfuil a fhios agat cad is brí leis? 
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A: A chroí, a ghrá. Ach níor chuala mé a thaisce roimhe sin. Hash key, a thaisce an-

mhaith ar fad, an-mhaith, an-mhaith, táim tógtha leis sin.  

T: An bhfuil? Ok an chéad tasc eile atá le déanamh agat anois ná na focail san, féachaint 

ar na focail san os do chomhair agus, cuir iad os do chomhair amach b’fhéidir? 

A: Chuile cárta. 

T: Chuile cárta, sin é. 

A: Océ. An bhfuil tú chun mo, cad a bheadh le tarla [sic] domsa sa todhchaí a rá liom! 

T: (gáire) Sea tá sé ar nós san! Anois, cad a dhéanfá de ghnáth anois le rud éigin mar 

seo? Le focail nua. 

A: Le focail nua…féachaint othu, an bhfuil a fhios agam cén brí atá orthu agus má 

bhíonn focail ann nach bhfuil a fhios agam [sic], féachfaidh mé ar focal.ie nó ar an 

foclóir [sic]chun an focal a fháil amach. So an ndéanfaidh mé é sin? 

T: Ní anois ach tá a fhios agam gurb é sin an rud a dhéanfá de ghnáth ach táimse chun 

liosta eile a thabhairt duit ar aon nós agus caithfidh tú iad a cheangailt lena chéile.  

A: Océ. Sin h in ea?  

T: Sea, sin h. Os ard anois. 

A: Bhuel teorainn - directions, gasúr - buachaill, macashamhail - imagination, seal – 

tamaill beag, dul amú ort – go astray, cuirim i gcás – for example, go hiondúil – an 

chuid is mó den ama, an é sin é? Measartha – the opposite, aithne shúil – just 

recognition sórt, ag trácht – ag déanamh, ag trácht, maidir le rud éigin, corruair – uair 

ok uaireanta t-am, corruair, there’s always one, bíonn ceann amháin i gcónaí nach 

mbíonn? Corruair, níl a fhios agam fós, ar do thoil – at your ease, gafa – captured, bhí 

an dán againn, gafa, captured, níl focal eile Gaeilge eile agam air, i ngéibheann… 

T: Océ anois, seo liosta eile agus tá focail Bhéarla iontu nó focail Ghaeilge atá ar 

chomhchiall leis na focail atá os do chomhair amach. Agus caithfidh mé iad a 

mheaitseáil lena chéile. 

A: Océ a mhalairt sin the opposite so sin péire amháin, mistaken, ah mistaken, dul amú 

ort sin é. A lua, mar shampla, macashamhail nó an páiste, táim chun na cinn a bhfuil mé 

dearfach faoi a dhéanamh ar dtús. Gasúr anyway, páiste…de ghnáth, recognise is 

macashamhail, anois is arís, ah recognise, aithne shúil, anois is arís, corruair b’fhéidir, 

nílim cinnte, táim chun é sin a fhágáil (cuireann sí iad ar leathaobh). Ag trácht, a lua, 

arís limit ah táim ag smaoineamh….cuirim i gcás, anois níl mé chomh smart agus a 

cheap mé! Océ cuíosach, is beagáinín anyway so tá…seal anyway tréimhse, tréimhse – 

seal. Now….cuirim i gcás – mar shampla, océ, limit b’fhéidir corruair, b’fhéidir nílim 

cinnte. Cuíosach, an bhfuil níos mó, an bhfuil an méid céanna ann, ceapaim go bhfuil 

níos mó i mo lámh ná mar atá ar an bord.  
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T: Tá an méid chéana ann. 

A: Océ tá na cinn atá déanta agam curtha ar leathaobh…ah….océ, cuirim i gcás – mar 

shampla. Océ teorainn táim chun limit a chur ar teorainn, go hiondúil – anois is arís, a 

lua – a thrácht, ah…tá trí, ceathair, cúig fágtha agam agus tá cúig fágtha agam 

ansin…océ líofa, tá mé líofa – líofa tá sé sin go breá ach ní féidir liom, océ de ghnáth, 

measartha, corruair b’fhéidir – de ghnáth, corruair, b’fhéidir, counterpart, b’fhéidir 

corruair freisin, nílim cinnte…ar a thoil, ar a thoil, tá brón orm anois táim ag tógáil an-

chuid ama. 

T: No, déan pé rud a dhéanann tú de ghnáth. 

A: Tógtha, má tá tú tógtha le rud éigin, is maith le rud éigin duit nó b’fhéidir tógtha ar a 

thoil, cad iad na cinn atá fágtha agam? Cuíosach ‘is beagáinín, now cuíosach, táim gan, 

tá mé imithe ar strae le rud éigin (téann sí siar orthu arís ón tús). Now, gásúr agus páiste, 

a mhalairt and the opposite cinnte, seal beag, seal beag gairid agus tréimhse sin cinnte, 

mistaken – dul amú, dul amú is mistaken cinnte, recognise b’fhéidir aithne shúil nó 

macashamhail you see macashamhail imagination an é sin é? Cuíosach, de ghnáth, 

counterpart, líofa, nó táim cinnte recognise agus aithne shúil. Tógtha, ar a thoil, océ, 

mar shampla, cur i gcás b’fhéidir, de ghnáth, cur i gcás now, limit agus teorainn, táim 

nócha faoin gcéad cinnte go bhfuil siad ceart, anois is arís – go hionduil, sin ceart, a lua 

– ag trácht, so cad atá agam, cuíosach, líofa, mar shampla, see mar shampla nó a lua 

b’fhéidir chomh maith ag trácht, táim gafa, táim i ngéibheann ach níl aon rud, cuíosach, 

de ghnáth….measartha, tá sé meascaithe suas nach ea, oh no measartha táim cuíosach 

oh tá brón orm, cuíosach – measartha, táim measartha, mar deireann duine duit conas 

atá tú agus deireann tú oh táim measartha, cuíosach sin é táim cinnte faoi sin. Cur i gcás 

agus mar shampla, you see mar shampla agus macashamhail tá macashamhail i mo 

cheann gur imagination nó rud mar sin macashamhail. A lua, de ghnáth, cur i gcás, cur i 

gcás – mar shampla chomh maith, táim, tá tógtha, ar a thoil, nílim cinnte faoin sin, tá 

brón orm mar tá tú ag féachaint air agus tá sé soiléir duitse. Océ tá cúig cinn anseo agam 

agus cúig cinn ansin, ok a lua, a chur in iúl nó a shoiléiriú, you see ag trácht, ag 

déanamh trácht, ag déanamh taifid ar rud éigin, más é do thoil é, ar a thoil so caithfidh 

sé a bheith [sic] rud éigin mar sin. Now b’fhéidir ar a thoil, b’fhéidir cumas éigin atá i 

gceist, b’fhéidir líofa, now nílim cinnte ach tá mé chun iad seo a chur le chéile. 

Tógtha…macashamhail, de ghnáth, níl sé cinnte, counterpart, corruair, caithfidh 

corruair agus counterpart a bheith…oh sure look gafa agus tógtha má tá duine éigin 

tógtha tá sé gafa, trácht – a lua. Tá mé críochnaithe. An bhfuil mé i gceart? 

T: Tá cúpla ceann nach bhfuil ach tá formhór i gceart. An mbainfidh mise na cinn…nó 

an ndéarfaidh mé leat cé mhéid b’fhéidir? 

A: Oh sea.  

T: Fan go bhfeicfidh mé, tá a haon, dó, trí, ceathair.  

A: Ach níl tú chun a thaispéaint dom cé acu ceann?! 
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T: Ok b’fhéidir go dtaipéanfaidh mé duit iad…an ceann seo, an ceann seo, an ceann 

seo… 

A: Uh! 

T: Agus ceann amháin eile….oh just trí cinn atá mícheart. 

A: Na trí cinn anseo, so an féidir liom na cinn eile a chur as mo…gan a bheith ag 

féachaint orthu agus ag díriú isteach ar na cinn eile. Océ tá sé cosúil le, cad é an 

Ghaeilge ar Jigsaw, so corruair, anois is arís mar tá ama [sic] i gceist, macashamhail – 

go hiondúil, b’fhéidir nach bhfuil sé sin ceart, counterpart tá sin ag déanamh go leor 

dúshlán orm…go hiondúil…de ghnáth agus anois is arís, tá mé an-amadánach, anois is 

arís agus de ghnáth… 

T: Now bhí siad san sa ghrúpa céanna nach raibh? 

A: Oh an raibh, corruair…now níor fhéach mé anois ar na cinn a bhí agam cheana féin 

so b’fhéidir go bhfuil mé ag cur rudaí mícheart le chéile arís…rinne mé botúin now 

ansin. De ghnáth, caithfidh é sin a bheith simplí, de ghnáth usually, b’fhéidir mar tá ama 

[sic] i gceist arís, uair ceart go leor ach corruair níl a fhios agam, táim chun iad a chur 

ansin. Now chuir mé anois is arís agus go hiondúil le chéile cheana féin táim cinnte so 

bhí sé sin mícheart, anois is arís, macashamhail, counterpart, go hiondúil agus 

counterpart, táim críochnaithe arís, táim mícheart arís nach bhfuil?  

T: An ndéanfaimid an píosa léitheoireachta b’fhéidir… 

A: An bhfuil aon cheann acu ceart? 

T: Níl…tabhair aird orthu, mar a dúirt tú sin mar a dhéanann tú… 

A: Yeah mar níl ach rogha eile fágtha agam, táim chun iad a fágáil anseo.  

T: So an rud a dhéanfá de ghnáth ná féachaint san fhoclóir in ea? 

A: Oh yeah, an féidir liom é sin a dhéanamh? 

T: Ní anois, cad a dhéanfá i gcás scrúduithe abair? Muna raibh an foclóir agat. 

A: Just tuairim, you know, tuairim a dhéanamh.  

T: Anois, leanfaimid ar aghaidh leis an bpíosa léitheoireachta agus tiocfaimid ar ais… 

A: Ok mar b’fhéidir go mbeidh na focail sin sa píosa léitheoireachta. 

T: B’fhéidir é, so arís ag smaoineamh os ard… 

A: É sin a léamh… 

T: Pé shlí ina léann tú rudaí de ghnáth anois… 

A: Océ… 
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Gnáthchló – an téacs a léigh an faisnéiseoir 

Cló Iodálach – an próiséas smaoinimh  

 

Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim ná níl an saol sách fada le haon teanga amháin a 

fhoghlaim i gceart, dar le PJ Mac Gabhann. Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim, it 

isn’t easy to learn another language ná níl aon saol sách, now nílim cinnte faoi sách, an 

féidir liom líne a scríobh, sách sort díriú isteach b’fhéidir, níl saol sách fada le haon 

teanga a fhoghlaim i gceart, ok caithfidh mé an focal sách a fhéaicéail sa foclóir, an 

ndéanfaidh mé é sin anois? B’fhearr liom an focal sin a fháil amach sular leanfaidh mé 

ar aghaidh. Ok, táim ag féachaint anois sa foclóir, sách…ah….foclóir an-mhór í 

seo…s-á-c-h, sách – well fed person, full, satisfied, ach níl aon saol sách, so no life is 

fulfilled to the limit, nobody is happy to learn just one language, dar le PJ Mac 

Ghabhann.  

 

Tá Fraincis measartha maith agam, tá Fraincis measartha maith agam…oh Fraincis 

(gáire) tá brón orm! Ní raibh mé ag súil leis sin, sin botún úafásach, ok tá Fraincis 

measartha maith agam, I’ve got a good sort of grasp of French ok. Deirtear i nGaeilge 

go mbíonn duine ‘líofa’ i dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige, so they say 

in Irish that someone is fluent in a language nó go mbíonn an teanga ar a thoil acu go 

mbíonn sórt cumas ar an dteanga, ar a thoil. Ah tá Fraincís anseo ‘Maîtriser une 

langue’, une langue, language obviously, a master of languages, a deirtear i bhFraincis 

arb ionann sin agus máistreacht a fháil ar theanga, ok the same thing a master of 

languages. Is é an briathar ‘to master’ a deirtear sa Bhéarla maidir le foghlaim teanga 

chomh maith, to master something so, in English. Tá sé deacair orm an mháistreacht seo 

a shamhlú, it is difficult for me to imagine this master of languages, it is hard for me to 

imagine this. Cheapfá gur ag iarraidh capall abhriseadh nó gasúr i fiáin a smachtú a 

bheadh i gceist, you would think it is like trying to break in a horse or a wild child, to 

control a wild child is what’s in store or what they are on about.  

 

Tá seacht mbliana caite agam sa Fhrainc ón bhliain 2000 i leith, seven years spent in 

France since the year 2000. Deir daoine liom: 

‘Caithfidh go bhfuil Fraincis an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, ach tá teorainn léi. 

Ok...you have to have good French here in France agus tá and he has ach tá teorainn 

léi, now teorainn sin ceann de na focail, bhí an cheart agam leis sin nach raibh, 

teorainn bhí an cheart agam leis sin, but there’s a limit to it.  

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, cuirim i gcás, agus déarfainn nár thug mé liom ach 

trí cheathrú den drama, I was at the theatre lately for example agus déarfainn ná thug 

mé liom ach trí ceathrú den dráma, but that I didn’t, tá sé sin agam nach bhfuil…oh no 

bhí tugtha, nár thug mé liom ach trí cheathrú den dráma, he didn’t understand but three 

quarters of the drama. Agus ní hé go raibh an locht ar an dráma ná ar na haisteoirí, it 

wasn’t their fault, the dramas fault or the actors fault! Nó bíonn sé le rá ag daoine 

corruair, oh…corruair: is breá liom an blas beag atá agat. Now caithfidh mé corruair a 
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fháil amach san fhoclóir, corruair….corruair, sometimes, yeah níor chuala mé é sin 

riamh…corruair…sometimes. Sometimes people say, an blas beag atá agat, I like the 

little taste of French he has, is that what they’re trying to say, he only has a taste but he 

thinks he has loads!  

 

Ní úsáidtear an focal ‘iasachta’, foreign, i mo leith ach sin a bhíonn i gceist, he really is 

a foreigner. Ach fan go gcloise tú céard a tharla dom an tseachtain seo caite, but wait 

until you hear what happened to me last week.  

Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, is minic a théim amach tar éis lóin 

chun cupán caife a fháil agus an páipéar nuachta a léamh, because he works at home so 

often he likes to go out and have a cup of tea or coffee and read the paper. Bíonn sé go 

deas a bheith i gcomhluadar daoine eile cé nach mbíonn ach aithne shúl agam ar a 

bhformhór, he likes to go out in the company of people even though he might just 

recognize some people for the most of it. Ní bhíonn i gceist go hiondúil, an raibh sé sin 

ceart agam…ní raibh, ní bhíonn i gceist go hiondúil ach fiche nóiméad, b’fhéidir 

leathuair an chloig ar a mhéid, most of the time, an chuid is mó…tá sé sin de ghnáth so 

it’s de ghnáth agus go hionduil…ach fiche noiméad b’fhéidir leathuair an chloig ar a 

mhéid, half and hour. Tá aithne agam ar fhear an tí anois san áit a dtéim agus mura 

mbíonn sé gafa ag cúrsaí, tá gafa ceart go leor agam yeah…. Tá aithne agam ar fhear 

an tí anois san áit a dtéim agus mura mbíonn sé gafa ag cúrsaí, if he’s not taken up at 

courses, caithimid seal ag caint faoi chúrsaí spóirt nó ag trácht ar an aimsir, we spend a 

little time talking about sport or the weather.  

 

Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, there was a new person in front of me, with me 

or whatever, this day. Bheannaigh mé di agus d’ordaigh mé cupán caifé uaithi, I greeted 

her and asked for a cup of coffee. ‘Un double express, s’il vous plaît,’ a dúirt mé, that 

was express coffee I think, if you please I said. Thug sí gloine beorach dom, a hot glass. 

D’fhéach mé uirthi agus ionadh orm, I looked at her in amazement. ‘Caithfidh go bhfuil 

dul amú ort,’ I think you’re kind of mistaken, a dúirt mé léi, oh she have him a glass of 

beer instead. ‘Níor ordaigh mé é sin.’ I didn’t order that. Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, 

í ag rá faoina hanáil gur chuala sí ‘demi-pression’, téarma a chiallaíonn gloine beorach. 

She took it back and she was kind of saying under her breath she heard demi-pression, 

a term people use that means a glass of beer.  

 

Ach bhí scéal chomh maith céanna ag mo bhean chéile. Bhí sí istigh sa bhaile mór lá 

agus bhuail sí isteach i gcaife chun greim a ithe, my wife had a similar story, she went in 

one day to a café to get a bite to eat. D’iarr sí ar an bhfreastalaí blúire ime a thabhairt di, 

‘du beurre’ a dúirt sí, she looked for a little bit of butter. Tháinig sé ar ais agus dhá 

ghloine beorach aige di toisc gur cheap sé go ndúirt sí ‘deux bières’, two beers. Agus 

bhí sí léi féin! And she was on her own and they brought back two beers to her.  

Murab ionann agus mo mhacasamhail féin, murab ionann agus mo mhacasamhail féin, 

if it wasn’t for my own imagination, macashamhail, imagination, caithfidh mé é sin a 

chinntiú….tá mé an an an-mhall ar fad…. 
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T: Níl, tóg do chuid ama. 

A: Sin mar a chaithim [sic] an-chuid ama ar m’obair bhaile do you see…. 

Mar seo….nuair a bhíonn mé ar chúrsa éigin agus nuair a bhíonn mé ag léamh tógann 

mé an-chuid ama, níos mó ama ná aon duine eile, sé sin cinnte. Mar fiú an tseachtain 

seo caite, bhí gach duine eile críochnaithe i bhfad níos luaithe ná mise. You see 

uaireanta léann mé píosa agus téim ar ais chun é a léamh arís, caithfidh mise é sin a 

dhéanamh, ní ghá do dhuine eile é a dhéanamh ach…macashamhail – an equal 

counterpart…oh counterpart…so tá sé ag caint faoi a bhean chéile, macashamhail agus 

corruair agus anois is arís, tá mé críochnaithe….. 

 

(filleann sí ar an téacs…) 

ní chuireann míthuiscintí mar sin isteach uirthi a bheag ná a mhór, those kind of 

misunderstandings don’t put in nor out on her. A mhalairt ar fad, baineann sí spraoi 

astu, she just gets enjoyment out of it. Ach taispeánann sé tábhacht na foghraíochta, ach 

taispéanann sé tábhacht na foghraíochta, maidir le advertising?  

Maidir le foghlaim teanga, ní dóigh liom go mbaintear riamh ceann scríbe amach, ceann 

scríbe cad é sin written? Ceann scríbe, caithfidh mé scríobh…Ach is iontach an turas é. 

Níl ach trí theanga ar eolas agam – an Ghaeilge, an Béarla agus an Fhraincis – agus ba 

bhreá liom dá mbeadh teanga nó dhó eile agam. Ach rachadh sé géar orm tús a chur leis 

an turas teanga eile seo, ach I don’t want to start off another journey of a language 

anois, anois go bhfuil a fhios agam cé chomh fada is atá an ród a bheadh romham, now 

that he knows what kind of a road is ahead of him.  

 

T: Sin é. Ar thuig tú go ginearálta? 

A: Sea, tá sé tábhachtach cruinneas is dócha…is dócha go bhfaigheann daoine, bíonn 

duine ag foghlaim i gcónaí agus go bhfaigheann duine ceacht as rudaí mar sin.  

T: Fógraíocht ansin, what were you thinking when you were reading that?  

A: Tábhacht na fógraíochta, fógair, advertisement, tábhacht na fógraíochta, the 

importance of advertising?  

T: I’m just asking what was you’re reasoning behind an brí sin a thabhairt.  

A: Ceapaim nach bhfuil sé ceart, sa téacs, is dócha go bhfuil rud eile atá mícheart agam 

an bhfuil? 

T: Mar a deireann tú níl sé oiriúnach don téacs? 

A: No tá mé mícheart [sic], fógraíocht.  

(Féachann sí san fhoclóir) 

A: Ceapaim gur fogair like atá i gceist. F-O-G-H, oh táim ag smaoineamh ar fógair, sin 

advertising, fógraíocht advertising ach F-O-G-H, níl sé ann…ah….ag fógairt, 

fógraíocht announcement…foghraíocht ah phonetics…tá brón orm…ah yeah. The 

importance of phonetics.  

T: Ceist amháin eile…nuair a bhí tú á léamh ‘thug sí gloine beorach dó’, cheap tú gur 

rud éigin eile a bhí i gceist ach ansin dúirt tú, oh yeah… 

A: B’fhéidir gur, níl a fhios agam, cheap mé go raibh sí á rá hot glass… 

T: Conas gur tháinig tú ar an tuiscint ansan gur… 
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A: Nuair a d’fhéach mé arís chonaic mé beoir, bhí a fhios agam ansin gurb é sin a bhí i 

gceist.  
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Aguisín 21: Trialacha Smaoineamh Os Ard Tascbhunaithe: Cás-

staidéar B  

 

I láthair: Taighdeoir (T) agus Cás-staidéar C (C) 

Taighdeoir: An chéad rud a thabharfaidh mé duit anois ná seo, now séard atá ann ná 

téacs, text message océ, abbreviated text message, so an féidir leat é a oibriú amach ag 

smaoineamh os ard faoi, is féidir leat é a thógáil ansan. 

B: Bhí mé sna b’fhéidir, 3-na, trína, bhí me trína chéile le seacht-n, le seachtain ach bhí 

dhá ann, ach bhí beirt ann..an-ocht, anocht, ach bhí beirt ann anocht, a uimhir, cad is brí 

le uimhir [sic], a seacht, a sé, a dó, mo réalt. Táim uafásach ag seo…a sé sin siombal le 

uimhir [sic]in ea.  

T: Cad a thugtar ar as Béarla? 

B: As Béarla, uimhir in ea? Hash…anocht a hash.  

T: Hash key nach ea? 

B: Ní féidir liom téasc as Béarla a thuiscint! A seacht, a sé, a dó. 

T: Abair an uimhir. 

B: Abair an uimhir, a seacht, a sé, a dó X3 

T: Lean ort. 

B: Réalt in ea? Réalt gan l-ocht, leathanach ocht in ea? Réalt gan l-ocht, locht! Bhí mé 

ann anocht a thais, ní thuigim…without fault…bhí mé ann…I was there…uimhir a 

seacht…níl sé agam, caithfidh mé a rá. 

T: Tosaigh ón tús arís, tá cuid mhaith de agat. 

B: Bhí mé trína chéile le seachtain, during the week, ach bhí dhá ann… 

T: Cad í an uimhir? 

B: A dó. 

T: As Béarla? 

B: Two…ach ahhh bhí tú ann anocht, you were there last night, a thais, níl clú dá 

laghad agam cad is brí le thais, ach bhí tú ann anocht, you were there last night, gabh 

mo leithscéal you were there tonight, sé tú mo, sé tú mo réalt, my star without fault. Sé 

tú mo réalt gan locht. Tá rud in easnamh agam ach nílim cinnte céard é.  

T: Abair arís é. 
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B: Seacht, sé, tú.  

T: Ná bac leis an seacht ar feadh soicind. 

B: Sé tú mo réalt gan locht….oh you are my star without fault, is that it? 

T: Sin é. 

B: Go bhfóire Dia orainn. 

T: Bhí sé sin go maith mar chleachtadh intinne chun tús a chur leis an tasc. Tabharfaidh 

mé an chéad rud eile duit anois agus má chuireann tú na focail ar fad atá os do chomhair 

in aon líne amháin is dócha….océ ar mhaith leat féachaint orthu ar feadh soicind, 

féachaint cad iad na cinn… 

B: An féidir leat iad a mheaitséail? 

T: No, caithfidh tú iad a mheaitseáil leis na cinn anseo.  

B: Tuigim. 

T: So déan pé rud a dhéanann tú de ghnáth. 

B: Tuigim, de ghnáth – usual, tréimhse – b’fhéidir time, cuíosach – curious b’fhéidir 

nilím cinnte ach cuíosach, tógtha – taken, táim tógtha, taken, ainmbriathra le tóg, líofa – 

fluent, anois is arís – now and again, a mhalairt is to change chomh fad is eol dom, agus 

páiste is a child, ah b’fhéidir go bhfeicfidh mé cuíosach in abairt agus tuigfidh mé an 

brí, faoi láthair níl sé agam, tá sé agam ach ba mhaith liom é a smaoineamh arís.  

T: So what would you usually do now in this scenario? 

B: Oh foclóir agus ach má tá cuíosach san abairt b’fhéidir de ghnáth is féidir liom é a 

thuiscint cén brí atá ar an fhocail [sic], de ghnáth. Caithfidh mé a bheith ag féachaint sa 

chomhthéacs, like chonaic mé cuíosach cheanna féin, léigh mé cuíosach cheanna féin 

ach gan amhras nuair a, nuair a féachaim suas é [sic] san foclóir, rudaí simplí gan 

amhras, cén fáth, cén fáth go dúirt tú sin?  

T: So tabharfaidh mé iad seo duit anois agus caithfidh tú iad a mheaitseáil, now tá cuid 

acu as Béarla ach tá cuid acu as Gaeilge agus tá siad ar chomhchiall, the same meaning, 

atá ag cuid de na focail ansan.  

B: Dul amú ort, amú is cast aside or gone astray and ort is on you, could be a reference 

to mistaken, nuair a bhíonn dul amú ort you’ve made a mistake or you’ve lost 

something, the choices on the table I’d go with mistaken. Teorainn, tá sé sin [sic] 

boarder no limit agus tá sé sin ann. Gafa is stuck or taken or trapped, gafa, tógtha, 

b’fhéidir tógtha ach nílim cinnte. 

T: Déan pé rud a dhéanfá de ghnáth anois. 
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B: Counterpart, a match of I think….aithne shúil, recognise, tá aithne agam ort 

b’fhéidir, aithne shúil, oh to know with your eyes b’fhéidir, that you’d know to see. 

Gasúr, chuala mé gasúr le gnáthchomhrá, baineann béarlóirí gasúr úsáid as gasúr, páiste. 

A mhalairt can be the opposite aswell, to change, it’s also used for change or to explain 

something. Ar do thoil is at your ease, tá sé sin cosúil le líofa mar dúirt daoine go bhfuil 

teanga ar do thoil. Seal is a period of time, cosúil le tréimhse. Go hiondúil is usual, de 

ghnáth. Ag trácht, ag trácht, traffic no tá cúpla míniú, tá cúpla míniú, trácht traffic. 

(Féachann sé ar na roghanna eile atá aige) Nílim cinnte caithfidh mé a bheith ag 

féachaint ar na focail eile. Measartha is mixed up, measartha is mixed, cuíosach is that 

mixed? Cuíosach, I’m alright, measartha, I’m alright. Cuirim i gcás, to put in case, mar 

shampla is dócha. Corruair, occasional, anois is arís. Ag trácht, a lua, oh is that a 

reference? 

T: Cad is dóigh leat, an bhfuil tú sásta? 

B: Tá ach nilím cinnte faoi ag trácht agus cuíosach, cuíosach chuala mé cuíosach… 

T: An féidir leat é a chur in abairt anois mar a dhein tú? 

B: Táim cuíosach, táim measartha yeah. Déanaim botún mar sin an t-am ar fad, bhí a 

fhios agam cuíosach, tá aithne agam ar cuíosach ach ní féidir liom smaoineamh cad é an 

brí atá air mar sin mar gan, conas a deir tú gan é a chur le focal eile. 

T: Gan an comhthéacs in ea? 

B: Sea gan an comhthéacs, tá sé tábhachtach.  

T: Océ so, tá sé sin déanta agat anois an chuid san, an é sin mar a dhéanfá é de ghnáth tú 

fhéin anois? Muna raibh a fhios agat an léanfá ar aghaidh agus an dtiocfá ar ais chuige, 

we’ll say with ag trácht there you weren’t sure…. 

B: Agus nílim cinnte go fóill, déanaim, de ghnáth déanaim é mar sin ach i gcónaí téim 

chuig an foclóir ar an idirlíon nó foclóir Ó Dónaill [sic], agus de ghnáth scríobhaim an 

focal síos leis an míniú nó leis an abairt chun an brí a chur in iúl agus tá a lán nótaí 

agam agus ó am go ham téim ar ais ar nótaí áirithe.  

T: Now dá mbéifeá chun na focail atá os do chomhair amach ansin a chur i gcomhthéacs 

abairte… 

B: Gasúr, chonaic mé an gasúr ag imirt amuigh sa sráid. Teorainn, cuireann an, chuir an 

garda teorainn ar an luas is féidir leat tiomáint. Líofa, tá Gaeilge ar a thoil aige. Gafa, 

táim gafa sa trácht, bím gafa sa trácht. Measartha, táim measartha mar bhí sé ag fluich 

agus bhí mé fluich báite amuigh sa chlós. Seal, chaith mé seal / tréimhse, chaith mé 

tréimhse ag foghlaim Gaeilge i rith an tsamhraidh. Go hiondúil, de ghnáth, bím ag obair 

go hiondúil ag a hocht a chlog ar maidin. Aithne shúil, tá aithne shúil, shúil agam ag na 

foireann in Ollscoil X, maidir le [sic] Y (múinteoir), ní bhím ag caint léi ach tá aithne 

shúil agam [sic]. Macasamhail, tá sé sin deacair, tá a fhios agam macasamhail, b’fhéidir 
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nach bhfuil an foclóir ceart agam, b’fhéidir nach bhfuil foclóir Ó Dónaill [sic] agam ach 

tá a macasamhail agam. Corruair, ah bím ag féachaint ar an nuacht corruair. Cuirim i 

gcás, mar shampla, déanaim botúin ó am go ham nuair atáim ag caint mar shampla, an 

comhrá inniu. Ah tá sé deacair dul amú ort a chur in abairt ach ah tá a fhios agam cén brí 

atá air ach dul amú ort. Maidir leis an ah….dúirt mé leis, le mo bhainisteoir go bhfuil 

dul amú ort maidir le mo chaighdéan oibre. Agus a mhalairt, ba bhreá liom a bheith 

[sic] comhrá líofa agam as Gaeilge ach de ghnáth déanaim a mhalairt i ndáiríre. 

T: Go raibh maith agat, so beidh na focail san ar fáil sa téacs seo, tá os cionn dhá 

leathanach ann ach tá an cló deas mór agus tá spásanna ann chomh maith, so beidh an 

foclóir san le fáil san alt agus cabhróidh sé sin leat ach arís fé mar a dhéanfá anois sa 

bhaile i d’aonar ag tabhairt faoi thasc nua ach ar mhiste leat tabhairt faoin léitheoireacht 

ach a bheith ag smaoineamh os ard. 

 

Gnáthchló – an téacs a léigh an faisnéiseoir 

Cló Iodálach – an próiséas smaoinimh  

B: Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim ná níl an saol sách fada le haon teanga amháin 

a fhoghlaim i gceart, dar le PJ Mac Gabhann. Ah when I’d be reading this normally, níl 

sé furasta, tuigim é, it is not easy, teanga eile a fhoghlaim, another language to learn, 

I’d break it down in smaller parts of the sentence. Now níl an saol sách fada, sách? Níl 

an saol sách fada. Life isn’t sách fada, like isn’t long enough le haon teanga amháin a 

fhoghlaim i gceart. I’m not too certain about sách, like isn’t long with one language to 

learn correctly, according to PJ MacGabhann, see I’m not too certain what his point is 

exactly but I’m hoping that by reading the rest of it that it’ll become relevant.  

Tá Fraincis measartha maith agam, oh gabh mo leithscéal Fraincis, tá Fraincis 

measartha maith agam. I have a resonable level of French. Deirtear i nGaeilge go 

mbíonn duine ‘líofa’ i teanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige. It is said in Irish 

that you are fluent in language or that you are at your ease, at your ease is a better way 

of describing it. ‘Maîtriser une langue’, that’s French, a deirtear i bhFraincis arb ionann 

sin agus máistreacht a fháil ar theanga. Arb ionann, sin in it’s place, to get a 

masters…no, to become a master. Is é an briathar ‘to master’ a deirtear sa Bhéarla 

maidir le foghlaim teanga chomh maith. It’s the verb to master that is said in English in 

relation to learning language as well, to become a master. Tá sé deacair orm an 

máistreacht seo a shamhlú. It’s hard, it’s hard for me to remember this mastering. 

Cheapfá, you would think, gur ag iarraidh capall abhriseadh, that you were trying to 

break a horse nó gasúr i fiáin a smachtú a bheadh i gceist, or to control a wild child that 

they’re talking about, that’s involved.  

Tá seacht mbliana caite agam sa Fhrainc, I spent seven years in France, ón bhliain 2000 

i leith, since the year 2000, i leith, well ar leith is particularly or in regards to or 

especially. Deir daoine liom, people say to me: 
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‘Caithfidh go bhfuil Fraincis an-mhaith agat faoi seo, you must have great French 

because of this but tá teorainn léi, there is a limit to her. I presume that means, to the 

language because languages are baininscneach.  

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, I was at a concert recently for example, cuirim i 

gcás, agus déarfainn and I would say nár thug mé liom ach trí cheathrú den drama, and I 

would say that I didn’t take with me, maybe he didn’t understand ach three quarters of 

the drama. Agus ní hé go raibh an locht ar an drama and it wasn’t that the blame was on 

the drama ná ar na haisteoirí or on the actors! Nó bíonn sé le rá ag daoine corruair, or it 

wasn’t that people were speaking occasionally: is breá liom an blas beag atá agat, I love 

the little taste you have agat. Is breá liom an blas beag atá agat, I love the little taste 

that you have…Hmmm! 

Ní úsáidtear an focal ‘iasachta’ i mo leith, they don’t use, it is not used, iasachta loan is 

not used ach sin a bhíonn i gceist. I mo leith, I’m assuming that’s in regards to me but, I 

don’t use the word loan in regards to me but that’s what was being involved. Ach fan 

go gcloise tú céard a tharla dom, wait until you hear what happened to me an tseachtain 

seo caite, last week.   

Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, even though I’m working at home 

most of the time, is minic a théim amach tar éis lóin chun cupán caife a fháil, I often go 

out after lunch to get a cup of coffee agus an páipéar nuachta a léamh and to read the 

paper. Bíonn sé go deas a bheith i gcomhluadar daoine eile cé nach mbíonn ach aithne 

shúl agam ar a bhformhór, it’s nice to be in the company of others even though I only 

recognize then mainly. Ní bhíonn i gceist go hiondúil ach fiche nóiméad, usually it only 

takes twenty minutes b’fhéidir leathuair an chloig ar a mhéid, or half an hour at times. 

Tá aithne agam ar fhear an tí anois san áit a, tá aithne agam oh yeah I know the man of 

the shop, the man of the house now san áit a théim a dtéim agus mura mbíonn sé gafa 

ag cúrsaí, and if he’s not busy with affairs or doing something, caithimid seal ag caint, 

we spend time talking, faoi chúrsaí spóirt, about sport affairs nó ag trácht ar an aimsir, 

or discussing the weather, ag trácht ar an aimsir. Tá sé agam anois ag trácht is referring 

or taking about.  

Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, there was a new person before on this 

particular day. Bheannaigh mé di, I greeted her agus d’ordaigh mé cupán caifé uaithi, 

and I ordered a cup of tea from her. ‘Un double express, s’il vous plaît,’ a dúirt mé. 

Thug sí gloine beorach dom, she gave me a glass of beer ! (gáire). D’fhéach mé uirthi 

agus ionadh orm, I looked at her with surprise. ‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ I said 

you must be mistaken, a dúirt mé léi, I said to her. ‘Níor ordaigh mé é sin.’ I did not 

order that. Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, thóg sí ar ais é, she took it back, agus bhí olc 

uirthi and evil was on her, is a literal, I presume it means she was in poor form, í ag rá 

faoina hanáil, she was saying faoina hanáil, she was saying beneath her hands, nilím  

cinnte cad is brí le hanáil, gur chuala sí ‘demi-pression’, that she heard that expression, 

téarma a chiallaíonn gloine beorach, a term that means a glass of beer.  

Ach bhí scéal chomh maith céanna ag mo bhean chéile, but ah my wife has the same 

story. Bhí sí istigh sa bhaile mór lá agus bhuail sí isteach i gcaife chun greim a ithe, she 

was inside in the big town and she went into the café to get something to eat. D’iarr sí ar 

an bhfreastalaí blúire ime a thabhairt di, she said to the, she asked the attendant im a 
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thabhairt di, to give her butter, ‘du beurre’ a dúirt sí, she said. Tháinig sé ar ais agus 

dhá ghloine beorach aige di, he came back with two glasses of beer for her, toisc gur 

cheap sé go ndúirt sí ‘deux bières’, oh yeah on account that he thought she said two 

beers. Agus bhí sí léi féin! And she was by herself.  

Murab ionann agus mo mhacasamhail féin, muran ionann agus mo mhacasamhail féin, 

ní chuireann míthuiscintí mar sin isteach uirthi a bheag ná a mhór, I’m not certain about 

the first part of the sentence, macasamhail, counterpart or similar, tá aithne agam ar 

murab ionann ach faoi láthair níl sé agam, ní chuireann míthuisciní mar sin isteach 

uirthi, it didn’t upset her, a bheag nó a mhór, it didn’t upset her at all, little or large. A 

mhalairt ar fad, the opposite in fact, the opposite altogether, baineann sí spraoi astu, the 

opposite in fact she enjoyed it. Ach taispeánann sé tábhacht na foghraíochta. Ach it 

shows the importance of fógra, fógra is an announcement. Announcing or speaking 

clearly.  

Maidir le foghlaim teanga, in relation to learning a language, ní dóigh liom go 

mbaintear riamh ceann scríbe amach, ní dóigh liom, I don’t think, go mbaintear, that 

you get, that it is gotten, before, ceann scríbe, nílim cinnte faoi scríbe, is it gotten for 

one out, something out. Ach is iontach an turas é, it’s a wonderful journey. Níl ach trí 

theanga ar eolas agam, I only know three languages, have a knowledge of three 

languages – an Ghaeilge, an Béarla agus an Fhraincis – agus ba bhreá liom dá mbeadh 

teanga nó dhó eile agam and I would love that I would have one or two more languages. 

Ach rachadh sé géar orm, it goes géar, close, sour on us, it would go géar, nílim cinnte 

faoi géar ach ceapaim gur sour on me, it would go sour on me tús a chur leis an turas 

teanga eile seo, anois go bhfuil a fhios agam cé chomh fada is atá an ród a bheadh 

romham, but now that I know how far the road ahead of me is…the last sentence taken 

as a whole means it would upset him now coz he knows how difficult is it to learn 

another language, what’s involved. 

 

B: Maidir leis seo, de ghnáth léifidh [sic] mé é arís agus ah déanaim nótaí ar na focail 

nua nó ar an chomhthéacs atá [sic]  siad agus tá sé sin an-áisiúil mar ah níl sé sin mar alt 

sa nuachtán nó sa leabhar níl sé seo cosúil leis an opinion piece, tá cúpla frásaí eile nach 

bhfuil a fhios agam céard a chiallaíonn siad [sic]. Chonaic mé ‘scríbe’ cheana féin ach 

nílim cinnte, ní féidir liom é a mhíniú inniu.  

 

T: Bhí tú á rá an rud a dhéanfá de ghnáth ná go léifeá aríst é? Agus… 

 

B: Nuair a léigh [sic] mé rud nua, téim ar ais agus déanaim an iarracht an bhrí a bhaint 

amach as an comhthéacs [sic]. Agus ansin scríobh mé focail nua agus téim chuig an 

foclóir [sic] nó an focal.ie nó rud mar sin. Is féidir liom an gist a thuiscint agus b’fhéidir 

uair amháin má léim é arís ah, tagann sé orm [sic] céard a chiallaíonn sé go díreach ach 

ah bím ag smaoineamh faoi an taifeadta [sic] chomh maith, níl sé sin leithscéal [sic] ach 

nuair a bhím ag léamh bím ag smaoineamh faoi an taifeadta [sic] i ndáiríre agus de 

ghnáth léigh mé [sic]  rud nua, léim rud nua agus téim ar ais air arís agus arís. Sin an 

cheann is fearr chun aon rud a fhoghlaim.  
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T: Ar mhaith leat b’fhéidir an rud atá ráite agat ansan, dul siar agus an rud a dhéanfá de 

ghnáth, na focail nach dtuigeann tú a roghnú nó pé rud a dhéanfá de ghnáth a 

dhéanamh?  

 

B: An fhírinne a rá, an príomhrud, cuireann sé isteach orm go bhfuil focail ann agus ní 

thuigim iad. Tuigim an gist mar a deirim, na deacrachtaí a bhíonn i gceist le teanga nua 

a fhoghlaim. Tá sé ina cónaí sa Fhrainc agus déanann a bhean chéile agus é féin botúin 

nuair atá siad ag déanamh comhrá bunúsach. Sé sin an príomhrud ach nuair a bhí mé ag 

féachaint ar scríbe, mar shampla, cuireann sé sin isteach orm mar ceann scríbe, ceann 

scríbe…níl sé agam! Cad is brí le scríbe faoi láthair? Maidir le foghlaim teangacha, in 

relation to learning a language, I don’t think, go mbaintear riamh, that it comes from 

one written out, tá a fhios agam ní chiallaíonn sé sin, that doesn’t sound sensible the 

way I’m describing it now, when you’re reading anything you get a feeling of what the 

writer is telling you, in relation to learning another language, you can understand his 

point without having to explain his point. Na focail ann, ah caithfidh mé iad a scríobh 

síos agus chuaigh mé ar an idirlíon, cad is brí leis sin agus as seo amach le cúnamh Dé 

tuigim cad a chiallaíonn iad. De ghnáth, ní fheicim rudaí mar sin sa nuachtán.  

 

T: An nós eile a thaispeáin tú dom i Sobalsaol níos luaithe, an mbainfeá úsáid as an nós 

san agus tasc nua mar seo á dhéanamh agat? 

 

B: An rud a rinne mé, déanaim, bíonn ag léamh Sobalsaol agus uaireanta bíonn abairt 

ann, ní thuigim iad ar chor ar bith, mar bím ag aistriú focal ar fhocal agus nuair a 

fhéachann tú air, ní chiallaíonn sé sin cad is brí leis sin, cad atá le rá aige agus tá sé 

deacair b’fhéidir le focail mar sin, le seanfhocail agus ah now focail nua as Gaeilge, tá a 

lán focal nua i Sobalsaol, focail chomhaimseartha, ach ah agus bíonn siad deacair é a 

thuiscint ach chuir mé líne futhú agus chuaigh [sic]  mé ar an idirlíon nó sa foclóir agus 

is minic tógann[sic] sé a lán ama iad a thuiscint, mar you’re missing the meaning of the 

word, nuair a bhíonn daoine ag scríobh bíonn teachtaireacht acu, bíonn siad ag iarraidh 

teachtaireacht a chur amach ach bíonn tú ró-literal, mar a déarfá, cad is brí leis sin nó 

cén tuiseal a bhaineann leis sin, ach tá a lán i gceist chun aon rud a thuiscint, you will 

often have to break down the words, céim ar chéim agus ansin bíonn sé deacair arís é a 

thuiscint nuair a bhíonn focal agus an aistriú [sic] déanta agat agus d’fhéach tú ar as 

Béarla, ní chiallaíonn sé sin cad is brí leis sin ar chor ar bith. Cosúil le gach teanga is 

dócha, nuair a chuireann tú focail áirithe le chéile, ciallaíonn sé rud difriúil nó má 

bhíonn siad ina aonar so sin é. 

 

T: Go raibh maith agat. Ansin déanfaimid tasc amháin eile bunaithe ar an méid san agus 

baineann an chuid seo le gramadach ok? Right, so tá an abairt seo sa téacs nach bhfuil, 

n’fheadar cad é an abairt arís ach is dóigh liom go ndéartar tá trí theanga agam… 

 

B: An Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincís, cén fáth nach bhfuil séimhiú ar an bhfocal 

Béarla thuas? Bhuel an Béarla sé sin firinscneach, de ghnáth bíonn teangacha 

baininscneach ach Béarla, sin firinscneach agus ní thógann Béarla séimhiú nuair a 



551 
 

chuireann tú ‘an’ roimh ‘Béarla’, ní chuireann tú séimhiú ann ach an Ghaeilge - 

baininscneach agus an Fhraincís - baininscneach, tógann siad séimhiú leis an alt, sin an 

fáth. 

 

T: Cad a deireann an chéad cheann eile, oh yeah tá sé sin ráite agat. Ar mhiste leat 

díreach an méid atá ráite agat ansan a chur i bhfeidhm ar na focail seo a leanas chomh 

maith, tá siad agam anseo… 

 

B: Océ. Áit, an áit, chomh fada agus is eol dom tá áit baininscneach ach nuair a 

thosaíonn focail le guta ní thógann siad an t, má tá áit firinscneach leis an alt, tógann an 

focal t roimh an, an t-ainm mar shampla ach chomh fada agus is eol dom tá áit 

baininscneach. Ní thógann sí an t. Aiste, aiste baininscneach chomh maith ní thógann sí 

t, braitheann sé conas a chríochnaíonn an focal chomh maith, braitheann sé ar an 

ainmfhocal an bhfuil sé firinscneach nó baininscneach. Conas a chríochnaíonn an t-

ainmfhocal, tá a lán rialacha ann ach níl na rialacha agam ach ó mo thaithí, chomh fada 

agus is eol dom tá aiste baininscneach chomh maith. Sráid - baininscneach chomh maith 

ach nuair a thosaíonn an t-ainmhfocal le s, tá sé an tsráid, tógann s t, le focal 

baininscneach, ainmfhocal baininscneach. Seomra, seomra firinscneach, ní fhaca mé an 

sheomra, chomh fada agus is eol dom tá sé firinscneach agus ní tharlaíonn aon rud le s, 

firinscneach, ní athraíonn tú aon rud, an seomra. Seirbhís, an tseirbhís tá sé coitianta go 

leor, an fhírinne a rá nílim cinnte an t-am ar fad, nílim cinnte ach arís tá seirbhís 

baininscneach agus má chuireann tú ‘an’ roimh ‘seirbhís’, an tseirbhís, an tseirbhís 

sláinte nó rud mar sin. Óstán, an t-óstán, firinscneach agus tosaíonn óstán le o, an t-

óstán. Abairt, an abairt, baininscneach, is dóigh liom gur, go bhfeicim, go bhfuil abairt 

baininscneach mar ní fhaca mé an t-abairt riamh. Gramadach, nílim cinnte ach, 

gramadach, déarfainn go bhfuil gramadach firinscneach, tá rialacha acu nuair a 

chrochnaíonn focail ar –ach, ach níl an rialacha sin cinnte an t-am ar fad. Gearmáinis, tá 

an Ghearmáinis teanga [sic]  agus tógann an Ghearmáinis séimhiú, leis an ‘an’, leis an t-

alt [sic]. Bileog, -eog, an bhileog, nuair a chríochnaíonn focal le –eog, de ghnáth bíonn 

an focal sin baininscneach, an bhileog. 
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Aguisín 22: Trialacha Smaoineamh Os Ard Tascbhunaithe: Cás-

staidéar C 

 

I láthair: Taighdeoir (T) agus Cás-staidéar C (C) 

Taighdeoir: Cuirfimid tús leis seo mar sin. Más féidir leat féachaint ar na focail seo, if 

you could just take a look at them and then I’ll give you words to match up to them, 

focail as Ghaeilge nó focail as Béarla agus caithfidh tú iad a mheaitséail, so anything 

that has the same meaning. Do whatever you would usually do in this scenario.  

N: Océ so, gasúr, macashamhail, anois is arís, a lua, the opposite, recognise, cuirim i 

gcás, ar a thoil, tógtha, measartha, teorainn, seal, dul amú ort, de ghnáth. 

T: Now whatever you would usually do in this case, with new words.  

N: Chun iad a aithint. Ceapaim go bhfuil sé sin gasúr [sic], an bhfuil sé buachaill óg 

[sic]? So if I wasn’t certain I would take out a dictionary and look it up. Ah a lua – to 

mention, cuirim i gcás, le frásaí mar sin like take for example téim go dtí 

www.potafocal.com ah they’re one of the hardest things I find learning the Irish but 

potafocal is great, you can put the phrase in and it will give you a load of different 

examples, you can’t just put cuir into the dictionary or look up cuir in the dictionary but 

you can put it into the potafocal. Actually it was you who told me about that, I was kind 

of lost before you told me about that. Ah seal, ah I think that would remind me of was it 

seal beag was it Martin Ó Díreáin was it? So a little while. Teorainn…I’d see that as 

kind of direction now I’m not sure so I’d look it up in the dictionary. A lot of the time I 

just use www.focal.ie , the dictionary online. Ar a thoil…ah I think of le do thoil there, 

ar a thoil, ar a thoil. It’s  his something anyway because look at the séimhiú, it is on his 

wish or something? Yeah so I’d look at any nodanna ann, like séimhiú is his, on his, an 

tuiseal tabharthach atá i gceist…so again is frásaí ann, is frása é, cuireann mé é ar 

potafocal [sic]. The opposite so... 

T: Tá na cártaí eile anseo so ar mhaith leat iad anois?  

N: Sea. Tá cárta ann do gach ceann an bhfuil? 

T: Tá, na focail atá ar chomhchiall leo. 

N: Océ…océ mistaken – measartha? Níl mé cinnte ach ní cheapaim go bhfuil sé aon 

cheann eile [sic]…cuíosach, ah….cuíosach, níl mé cinnte arís, a mhalairt…a 

mhalairt…mar shampla – cuirim i gcás, aithne – to recognise, ah…ah…ag trácht….ag 

trácht…gafa – sin stuck or taken, líofa sin fluent – ar a thoil, níl mé cinnte cén fáth go 

ceap [sic] mé sin but anyway yeah níl a fhios agam cén fáth ach…tréimhse – sin seal, a 

period of time, limit – b’fhéidir measartha nó teorainn ansin…measartha sin measured, 

a measurement is it…ba mhaith liom foclóir…páiste – boy, anois is arís…ah go 

hiondúil ah…go hiondúil…de ghnáth nó níl mé cinnte freisin, océ 

counterpart…counterpart, an ceann sin fágtha an bhfuil? Counterpart…ah a 

http://www.potafocal.com/
http://www.focal.ie/
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mhalairt…dul amú ort…ag trácht…a lua – ag trácht, b’fhéidir go bhfuil gach ceann 

mícheart, the opposite, counterpart so gach ceann as Béarla fágtha, an bhfuil ceann eile 

as Gaeilge ann? Tá dhá cheann Béarla fágtha? 

T: Caithfidh go ndeachaigh tú amú in áit éigin mar sin… 

N: Cuir dhá cheann le chéile…the opposite, ah…counterpart, the opposite, a mhalairt… 

T: Cad a dhéanfá de ghnáth anois, if you came up against a situation like this at home?  

N: Foclóir I suppose… 

T: And in an exam situation, what would you do? 

N: I’d take a guess, buile faoi thuairim a thabhairt I suppose…Océ más scrúdú atá i 

gceist, a bhí i gceist, counterpart…níl clú agam…no a mhalairt…océ.  

T: Caithfidh tú dhá cheann a mheaiteáil… 

N: An bhfuil dhá cheann breise agam? 

T: Níl sin é. Tá ceann amháin do gach ceann agat. 

N: Océ tá dhá cheann ann mícheart mar sin…right the opposite…right ag trácht…tá mé 

sásta leis seo…cuíosach…tá teanga ar a thoil so táim sásta leis sin…teorainn is saghas 

limit or ah…measartha…right níl mé cinnte faoi measartha, bheadh mé ag féachaint ar 

meas, like tá meas agam – respect, ah…b’fhéidir go bhfuil an ceann seo 

mícheart…macashamhail…a shámhlú is imagination or, macashamhail…right I think 

I’ll change these, I’d look at samhail like imagine and meas – respect, sa scrúdú 

b’fhéidir…tá a fhios agam go bhfuil sé mícheart ach…cuíosach…níl mé cinnte…tuigim 

anois go bhfuil an dhá cheann le chéile, a mhalairt…cad é counterpart as Béarla mar 

shampla…ah océ sin é…tá a fhios  agam go bhfuil siad mícheart ach… 

T: Océ fág ann iad agus déanfaimid píosa beag léitheoireachta…so again whatever 

approach you would take to a task like this ok?  

N: Océ so just peann nó highlighter. 

T: Yeah, do you use a highlighter usually? Whatever approach you would usually 

take… 

N: Well I’d be a visual learner so yeah… 
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Gnáthchló – an téacs a léigh an faisnéiseoir 

Cló Iodálach – an próiséas smaoinimh  

 

Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim ná níl an saol sách fada, so ní bheadh mé cinnte 

faoi sách so cuirfinn líne faoi, níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim ná níl an saol sách 

fada le haon teanga amháin a fhoghlaim i gceart, dar le PJ Mac Gabhann. Ah…yeah de 

ghnáth freisin nuair atáim ag léamh, táim fós ag déanamh botúin maidir le mo fuaimiú 

so yeah, nuair a fheicim rudaí cosúil le bh, cuirim líne tríd so I know not to pronounce 

the bh ok… 

Tá Fraincis measartha maith agam, tá Fraincis measartha maith agam. Deirtear i 

nGaeilge go mbíonn duine ‘líofa’ i dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige, ok 

so I was right, so that aithne agam air anois mar chonaic mé ansin so. ‘Maîtriser une 

langue’, oh Fraincis atá i gceist (gáire) a deirtear i bhFraincis arb ionann sin agus 

máistreacht a fháil ar theanga. Is é an briathar ‘to master’ a deirtear sa Bhéarla maidir le 

foghlaim teanga chomh maith. Tá sé deacair orm an mháistreacht seo a shamhlú. So am 

nuair a thosaigh mé ag léamh ar dtús, fós anseo cuirim líne faoi focail cosúil leis sin 

chomh maith so bíonn a fhios agam, tá an s ann silent, cad é silent arís, a shamhlú. 

Cheapfá gur ag iarraidh capall a bhriseadh nó gasúr i fiáin a smachtú a bheadh i gceist. 

Tá seacht mbliana caite agam sa Fhrainc ón bhliain 2000 i leith. Deir daoine liom: 

‘Caithfidh go bhfuil Fraincis an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, agus tá, ach tá teorainn 

léi. Result I think…bhí sé ann freisin nach raibh. Ok so bheadh mé ag smaoineamh faoi 

an focal ann, tá sé ann i gcomhthéacs, bhí sé ina aonar ansin so…‘Caithfidh go bhfuil 

Fraincis an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, ach tá teorainn léi. Yeah ceapaim go bhfuil 

sé saghas limit.  

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, cuirim i gcás, agus déarfainn nár thug mé liom ach 

trí cheathrú den dráma. Agus ní hé go raibh an locht ar an dráma ná ar na haisteoirí! So 

thug mé faoi deara bheadh mé ag smaoineamh faoi rudaí cosúil le dentals, tá n agus d 

anseo, chuir mé líne faoi just i mo aigne, níl aon séimhiú tar éis n agus d ag teacht le 

chéile. Nó bíonn sé le rá ag daoine corruair: is breá liom an blas beag atá agat. Am yeah 

so sin é, so bhí sé ar na cártaí sin, cosúil le uaireanta. Táim sásta leis sin.  

Ní úsáidtear an focal ‘iasachta’ i mo leith ach sin a bhíonn i gceist, so iasachta sin on 

loan kind of. Ach fan go gcloise tú céard a tharla dom an tseachtain seo caite, so arís ah 

bheadh mé ag, I’d be taking notes of an t ansin, an tseachtain instead of an seachtain, 
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ah an tseachtain seo caite. Yeah tá sé i m’aigne anois táim ag smaoineamh cén fáth go 

bhfuil t idir n agus s ach b’fhéidir gur chuir mé ceist ort an bhliain seo caite faoi ah, so 

níl an t ann mar urú tá sé difriúil, so sin é an fáth go bhfuil sé sin ann. Yeah so nuair 

atá mé ag léamh, bheadh mé ag cur ceisteanna ah ar na rialacha gramadaí an t-am ar 

fad.  

Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, arís tá go agus urú agus sa + h, is 

minic a théim amach tar éis loin, a théim ok tá h ansin, is minic a théim amach tar éis 

lóin chun cupán caife a fháil, a fháil like a dhéanamh agus rudaí mar sin cuireann sé 

séimhiú ann, agus an páipéar nuachta a léamh. Bíonn sé go deas a bheith i gcomhluadar, 

so arís tá an tuiseal tabharthach, daoine eile cé nach mbíonn ach aithne shúl agam ar a 

bhformhór, so bheadh mé ag féachaint ar an séimhiú ann, cén fáth go bhfuil séimhiú tar 

éis aithne, so b’fhéidir go bhfuil…aithne shúil an é sin recognition of the eye, yeah so 

súil ina aonar ach aithne an bhfuil sé, oh let me think now, sa díochlaonadh, so 

b’fhéidir go bhfuil sé baininscneach, ar a bhformhór, tuiseal tabharthach arís. Ní 

bhíonn i gceist go hiondúil ach, so go hiondúil an bhfuil sé sin cosúil le officially, no ok 

so tá sé sin mícheart now, ní bhíonn i gceist go hiondúil ach fiche nóiméad, so b’fhéidir 

go bhfuil sé ceart, b’fhéidir leathuair an chloig ar a mhéid, so ar a mhéid, ní bheadh 

eolas ceart agam ar a mhéid so bheadh orm, is dócha go gcuirfidh mé e ar potafocal 

agus coiméad mé leabhar nótaí saghas index…scríobhfaidh mé é sa leabhar, ar a 

mhéid…no nílim cinnte. Tá aithne agam ar fhear an tí, fhear an tí, that’s ah oh it’s gone 

out of my head, sorry nothing is straight forward, so tuiseal ginideach anseo, alright so 

anois san áit a dtéim agus mura mbíonn sé gafa ag cúrsaí, caithimid seal ag caint faoi 

chúrsaí spóirt nó ag trácht ar an aimsir, they’re kind of going over the weather of 

discussing…an bhfuil sé ann yeah…yeah so táim sásta leis sin…yeah so focal cosúil leis 

sin bheadh mé ag smaoineamh faoi an t, you know teach, the man of the house, so 

bheadh mé ag smaoineamh faoi an díochlaonadh.   

Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, bhí an focal romham you know before me so 

bheinn ag smaoineamh like romham, romhat you know. Bheannaigh mé di agus 

d’ordaigh mé cupán caifé uaithi. ‘Un double express, s’il vous plaît,’ a dúirt mé. Thug sí 

gloine beorach dom, she gave me a glass of beer. D’fhéach mé uirthi agus ionadh orm. 

‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ a dúirt mé léi, ‘caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ a 

dúirt mé, ‘caithfidh go bhfuil dul amú ort’, anseo (ag féachaint siar ar an liosta…a 

mhalairt…yeah so níl mé cinnte, tá a fhios agam gur chuala mé é roimhe agus tá mé ag 

smaoineamh ansin, níl caithfidh mé nó caithfidh tú ansin so caithfidh go bhfuil, must 
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that there is, yeah ní baineann sé le ciall dom arís an struchtúr an abairt ansin so you 

know ah what would I do there, I would have to go to the dictionary, yeah go to 

potafocal and put in the word and get different examples to get an understanding of 

this. ‘Níor ordaigh mé é sin’, I didn’t order that. Yeah so lean ar aghaidh ag léigh an 

píosa eile agus téigh ar ais so. ‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort, níor ordaigh mé é sin. 

Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, í ag rá faoina hanáil gur chuala sí ‘demi-pression’, 

téarma a chiallaíonn gloine beorach, téarma a chiallaíonn gloine beorach…not to insult 

or to…yeah I don’t, I wouldn’t understand that now coz I don’t understand this bit yet 

so I’d have to look it up, that would bug me, I’d have to go back and look it up.  

Ach bhí scéal chomh maith céanna, yeah sin é focal ah, I got  mixed up between céanna 

agus cheana but I know now, cheana féin is already and céanna is the same but yeah I 

had those two words up on my wall for a good while, ag mo bhean chéile. Bhí sí istigh 

sa bhaile mór lá agus bhuail sí isteach i gcaife chun greim a ithe. D’iarr sí ar an 

bhfreastalaí, ah I don’t know that word, blúire ime, something…im is butter, tuiseal 

ginideach ansin, blúire…oh does it mean a roll, a thabhairt di, ‘du beurre’ a dúirt sí. 

Tháinig sé ar ais agus dhá ghloine beorach aige di toisc gur cheap sé go ndúirt sí ‘deux 

bières’, that’s caught me now coz it’s a different language in the middle of all this. Agus 

bhí sí léi féin! You know again, go ndúirt… 

Murab ionann agus mo mhacasamhail féin, ní chuireann míthuiscintí mar sin isteach 

uirthi a bheag ná a mhór, so first I would be looking at the munab, sometimes people say 

muna but here it’s murab because there’s a vowel here, so if that wasn’t a vowel…and 

macashamhail, would that be kind of imagination? No do you see I think that’s wrong 

now, if it’s the same as my imagination, I wouldn’t put an understanding like that aside, 

no so that’s wrong now, they’re wrong, níl mé sásta leis seo. Ah…a mhalairt ar fad, 

baineann sí spraoi astu. Ach taispeánann sé tábhacht na foghraíochta. 

Maidir le foghlaim teanga, ní dóigh liom go mbaintear riamh ceann scríbe amach, so I’d 

take notice of the í there. Ach is iontach an turas é. Níl ach trí theanga ar eolas agam – 

an Ghaeilge, an Béarla agus an Fhraincis – agus ba bhreá liom dá mbeadh teanga nó dhó 

eile agam. Ach rachadh sé géar orm tús a chur leis an turas teanga eile seo, so I’d look 

here at the é, it would change the word gear, if it was g-e-a-r-r it would gear but this is 

géar, I notice that I take more  notice of the fadas now this year than I did so, I do try 

and concentrate on the sound of the fada you know like fear agus féar, teanga eile anois 

go bhfuil a fhios agam cé chomh fada is atá an ród a bheadh romham, ah cé chomh 
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fhada but now I’m wondering was that wrong is it cé chomh fada, a botún that I 

probably do say, I think I say chomh fhada instead of chomh fada.  

 

T: An féidir leat b’fhéidir achoimre a thabhairt dom, could you summarize the whole 

text, can you tell what is it about? 

 

N: Without reading it back? 

T: No you can look back over it, if that’s what you would usually do? 

 

N: Yeah, I’m so busy concentrating on the grammar that I don’t really take in straight 

away what’s on the page, I’d have to go back over it and read it again. 

 

T: Ok, so whatever you would usually do usually then. 

 

N: So achoimre… 

(Dara léamh) Níl sé furasta teanga eile a fhoghlaim, it’s not easy to learn other 

languages, ná níl an saol sách fada le haon teanga amháin a fhoghlaim i gceart, it’s not 

really long…that you’d only learn one language correctly, dar le PJ Mac Gabhann. 

Tá Fraincis measartha maith agam, I have a mix of French. It is said in Irish go mbíonn 

duine ‘líofa’ i dteanga nó go mbíonn an teanga ‘ar a thoil’ aige, it is said in Irish that 

people are fluent in a language or that they have it at their ease kind of. ‘Maîtriser une 

langue’ a deirtear i bhFraincis arb ionann sin, it is the phrase that they use in French 

then like they use ar a thoil in Irish agus máistreacht a fháil ar theanga, máistreacht is 

ea saghas expertise, to get expertise on the language. Is é an briathar ‘to master’, the 

verb to master, a deirtear sa Bhéarla maidir le foghlaim teanga chomh maith, yeah so it 

is to master a language in English aswell. Tá sé deacair orm an mháistreacht seo a 

shamhlú, it is very hard for me to understand this, to imagine this ah, mastering say, to 

imagine it. Cheapfá gur ag iarraidh capall, I’d be looking here and saying that it is an 

modh coinníollach, that you would think, gur ag iarraidh capall a bhriseadh, that you 

would be trying to break a horse nó gasúr i fiáin a smachtú a bheadh i gceist, to control 

a young boy.  

Tá seacht mbliana caite agam sa Fhrainc ón bhliain 2000 i leith, I have seven years 

spent in France since 2000. Deir daoine liom:  
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‘Caithfidh go bhfuil Fraincis an-mhaith agat faoi seo.’ Agus tá, ach tá teorainn léi. 

Teorainn is annoying me there. He must have French very well now after spending 

seven years there and there is truth to what they’re saying is it but ah yeah so this is one 

of the biggest problems I have with the Irish like and I don’t know whether this is just 

Irish or whether I do it in English as well but I don’t seem to take things in the first time 

very well. Even with what I said to you the last time if I’m taking things down in lectures 

and that like I could write a book like for hours but I couldn’t tell you what I wrote until 

I’d go back on it. Yeah I’d need the repetition, I’d need to see it twice or read it twice 

like.  

Bhí mé ag an amharclann le déanaí, cuirim i gcás, I was at the cinema or the theatre 

lately for example, agus déarfainn nár thug mé liom ach trí cheathrú den dráma, I only 

took about three quarters of the drama. Agus ní hé go raibh an locht ar an dráma, it 

wasn’t that the mistake was on the drama or on the actors! Nó bíonn sé le rá ag daoine 

corruair, people say occasionally: is breá liom an blas beag atá agat, people say oh I like 

the accent that you have.  

Ní úsáidtear an focal ‘iasachta’ i mo leith, I don’t use the word on loan i mo leith, I 

don’t know what i mo leith means but it’s a phrase so I would put it into potafocal, ah 

ach sin a bhíonn i gceist, but that’s what they question. Ach fan go gcloise tú céard a 

tharla dom an tseachtain seo caite, but wait until you hear what happened to me last 

week.  

Toisc go mbím ag obair sa bhaile den chuid is mó, now isn’t it terrible coz I’ve read all 

that and I couldn’t tell you what was on it, that’s terrible really isn’t it…I wonder is it 

because I’m so busy concentrating on the language like, is that likely to change as I go 

on in the language like will it come to me the first time, do you think so?  

 

T: But this would be your normal approach that you would read everything twice? 

 

N: Oh yeah it is. 

(Filleann sí ar an téacs a léamh…) 

N: Toisc go mbím ag obair ón mbaile don chuid is mó, because I work at home most of 

the time, is minic a théim amach tar éis lóin chun cupán caife a fháil, I often go out to 

get a cup of coffee agus an páipéar nuachta a léamh, and to read the newspaper. Bíonn 

sé go deas a bheith i gcomhluadar daoine eile cé nach mbíonn, it is nice to be in 

company with the other people, ach aithne shúl agam ar a bhformhór, even though I only 
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have the kind of recognition, I only know then to see them ahhh! See I get that now, see 

I was guessing it ach tuigim é anois, so I’m happy now that I learned a new thing. Ní 

bhíonn i gceist go hiondúil ach fiche nóiméad, so it’s not a question literally of only 

about twenty minutes b’fhéidir leathuair an chloig ar a mhéid, maybe a half an hour, ar 

a mhéid would be kind of a half an hour or so kind of. Tá aithne agam ar fhear an tí 

anois san áit a dtéim agus mura mbíonn sé gafa ag cúrsaí, I know the man of the house 

now, I know the man of the house in the place that I go agus muna mbíonn sé gafa ag 

cúrsaí, kind of gafa or busy kind of, caithimid seal ag caint faoi chúrsaí spóirt, so muna 

there is negative so if he’s not busy in affairs, so that now, I generally wouldn’t have a 

clue, I’d have to think about mura and muna, I kind of did that too when I was learning 

you know, it was a negative thing, muna bhfuil tú in ann é a dhéanamh – unless you are 

able to do it, so seal a chaitheamh ag caint ag chúrsaí spóirt nó ag trácht ar an aimsir, so 

spent time talking about sport or about the weather. 

Bhí duine nua romham an lá áirithe seo, ah on this particular day there were new 

people before me. Bheannaigh mé di, I greeted her, oh yeah because there was a new 

person before me, I notice there now that I said people instead of person coz I see di 

here. Ah I greeted her and ordered a cup of coffee from her, so he spoke to her then in 

French. Thug sí gloine beorach dom, she gave him a glass of bear, why did she give him 

a glass of beer if he ordered a coffee ?! Thug sí gloine beorach dom, oh she took a glass 

of beer from him, thug sí gloine…oh she gave, she gave sorry, yeah so she’s giving him 

a glass of beer even though he has ordered a coffee. D’fhéach mé uirthi agus ionadh 

orm, (gáire) anyway I looked at her with surprise. ‘Caithfidh go bhfuil dul amú ort,’ a 

dúirt mé léi, you would have to, dul amú ort, dul amú would be to go out, to go out, ah 

you would have to go out on you a dúirt mé, no I still don’t get that but I’d guess from 

the context of the sentence that she has made a mistake anyway. ‘Níor ordaigh mé é 

sin.’ I didn’t order that. Thóg sí ar ais é agus olc uirthi, she took it back and olc would 

be kind of horror on her, í ag rá faoina hanáil gur chuala sí ‘demi-pression’, she said 

under her breath that she heard demi-pression, téarma a chiallaíonn gloine beorach, so 

a term that means a glass of beer.  

Ach bhí scéal chomh maith céanna ag mo bhean chéile, so my own wife had the same 

story. Bhí sí istigh sa bhaile mór lá, ní thuigim cén fáth go bhfuil lá ann, bhí sí istigh sa 

bhaile mór lá…one day, she was in the house one day, so I wouldn’t understand there 

why lá looks a bit wrong like but it is obviously not like, I would probably say…I know I 

do intend to put in extra words in my Irish, I’m forever putting in chun when I shouldn’t 
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I think and yeah I tend to put in little words where I shouldn’t like. So anyway bhí sí 

istigh sa bhaile mór lá, so I probably would say if I was writing that I probably would 

say lá ámháin, like coz that looks wrong to me agus bhuail sí isteach i gcaife chun 

greim a ithe, and she went into a café to get a bite to eat. D’iarr sí ar an bhfreastalaí 

blúire ime a thabhairt di, she asked the attending for a bread roll or a butter roll or 

something like that I think to bring to her, French again then, ‘du beurre’ a dúirt sí. 

Tháinig sé ar ais agus dhá ghloine beorach aige di, she came back then with two glasses 

of beer, toisc gur cheap sé go ndúirt sí, oh there was a mix up of the languages, so she’s 

speaking in French but the waiter is hearing something else, ‘deux bières’. Agus bhí sí 

léi féin! So she brought out two glasses because there was a mix up in the language that 

she didn’t understand.  

Murab ionann agus mo mhacasamhail féin, macashamhail is imagination so would it be 

my own deep understanding, my own imagination…I’d say kind of guess that that would 

mean my own imagination…ní chuireann míthuiscintí mar sin isteach uirthi a bheag ná a 

mhór, that I didn’t give the misunderstanding to her at all. A mhalairt ar fad, baineann 

sí spraoi astu, a mhalairt I’m still stuck on a mhalairt, ah a mhalairt, would it be kind of 

in a strange way, a mhalairt ar fad no I don’t understand that now. Ach taispeánann sé 

tábhacht na foghraíochta, but it shows the importance of announcements kind of, 

fógraíochta…actually no I presume that that means the importance of pronouncing 

things properly and stuff yeah.  

Maidir le foghlaim teanga, about learning languages, ní dóigh liom go mbaintear riamh 

ceann scríbe amach, I don’t think go mbaintear riamh ceann scríbe amach, so I 

wouldn’t know scríbe there so I’d have to look it up. Ach is iontach an turas é, it’s kind 

of a wonderful journey learning languages. Níl ach trí theanga ar eolas agam, I only 

have three languages, Irish, English and French – agus ba bhreá liom dá mbeadh teanga 

nó dhó eile agam, and you’d love to have other languages. Ach rachadh sé géar orm, it 

would go sharply on me, ach rachadh sé géar orm, modh coinníollach, it would come 

sharp on me, oh it would be kind of hard or difficult to take on another language now 

coz tá a fhios agam cé chomh fada, I know how long atá an ród a bheadh romham, so I 

know how long the road is before me to take on another language.  

 

T: If you had to sum it up now in a few sentences, cad a déarfá? 
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N: This man is in a restaurant and there’s been a restaurant, he said he usually goes to 

this restaurant and he knows everybody there but another day there was a new person 

there, the waiter had French and he was trying to speak French to the waiter and there 

was a misunderstanding, the waiter brought the wrong order and then his wife had the 

same thing where somebody brought her two glasses instead of one or whatever it was. 

So he is basically saying how important it is, if you don’t get the language right then 

you know there could be a misunderstanding, like they were given the wrong food or the 

wrong drinks or whatever. 

 

T: Cád í an teachtaireacht a bhí sa téacs? 

 

N: An message? 

 

T: Sea. 

N: Caithfidh tú a bheith cúramach mar gheall ar do chuid teanga agus ah you know bí 

cinnte go bhfuil tú na treoracha a thabhairt do dhaoine eile go soiléir agus go dtuigeann 

siad cad atá tú ag rá. 

 

T: An bhfuil aon samplaí mar sin agat féin? You were talking about the síneadh fada 

there a while ago and how important it is to pronounce the síneadh fada.  

 

N: Oh yeah like féar or fear, like one is grass and one is a man. Actually tá sampla eile 

agam ón rang inné, bhí aiste le scríobh agus scríobh cúpla duine sa rang [sic] bean, oh 

what was it…oh yeah instead of bean idéalach they were writing bean Iodálach so it was 

Italian woman instead of ideal woman. Bhí cúpla buachaill ann agus bhí sé greannmhar 

like, you know so tá sé an-difriúil, ciallaíonn sé rud difriúil like.  

 

T: Sin é go díreach so tuigeann tú an teachtaireacht atá ansan mar sin. Océ so rud beag 

amháin eile… 

 

N: Mar atá tú in ann a fheicéail táim fós go mall like you know. 
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T: Bhuel sin an cur chuige atá agat, as long as that’s your usual approach and you’re 

not rushing it then that’s perfectly fine. Now in this case, would you be happy to leave 

this and move on? 

 

N: What do you mean now? 

 

T: Are you happy to leave this as it is? 

 

N: Ah…(téann sí siar arís ar na focail)…a mhalairt, dul amú ort, yeah I’ll leave them, I 

know there is some of them wrong but… 

 

T: Alright, bogfaimid at aghaidh mar sin. Right an féidir leat an cárta sin a léamh mar 

sin? 

 

N: É a léamh…océ…an Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincis, cén fáth nach bhfuil séimhiú 

ar an bhfocal ‘Béarla’ thuas? Ah mar tá sé firinscneach. 

 

T: An bhfuil aon eolas eile agat mar gheall ar sin. 

 

N: Tá a lán de na téamaí (teangacha) eile baininscneach seachas an Béarla, Meiriceá, 

English…oh sorry that’s the coutry now…yeah it’s an exception. Ok (ag léamh arís) cad 

atá ar eolas agat faoi athruithe tosaigh an ainmfhocail, cad atá ar eolas agat faoi 

athruithe tosaigh an ainmfhocail, so here, conas a aithnítear inscne fhocail? Aiste, sráid, 

seirbhís…so the first changes of the noun…sorry ní thuigim an cheist… 

 

T: Do you want to try put these in the nominative case?  

 

N: Masculine and feminine, yeah ok. 

 

T: Aloud now, how you get the gender… 

 

N: Aiste ok ceapaim go bhfuil sé firinscneach mar críochnaíonn sé ar an guta [sic]…and 

I’d be thinking then of the díochlaonadhs then …masculine, feminine, mixed, masculine, 



563 
 

feminine…I think that’s the fourth díchlaonadh and an chuid is mó are masculine. Do 

you want this in English or Irish or does it matter? 

T: It doesn’t matter. 

N: An tsráid is feminine I think, ending on a i here, that’s the second díchlaonadh I 

think, so seomra would be ah I think again masculine it’s ending on a vowel, seibhís is 

feminine ah feminine second díchlaonadh, mixed then is your third díchlaonadh and 

mostly occupations and things, then your fourth díchlaonadh are words on loan from 

other languages and they don’t have any change to the end and then you have your 

irregular ones at the end ok. Ah óstán, ending on –án is ah…let me think now, first 

díchlaonadh firinscneach, abairt then is, sentence, second díchlaonadh ending on an –i, 

gramadach first díchlaonadh masculine, Gearmáinis, the languages then are feminine, 

second díchlaonadh. Bileog ends on –eog, so –eog and –lann are all second 

díchlaonadh, yeah coz I think second díchlaonadh are baininscneach and áit is second 

díchlaonadh arís… 

 

T: Do you want to do the athruithe tosaigh as well… 

 

N: Oh sorry, an aiste, you don’t put the t, an tsráid but you don’t put a séimhiú you put a 

t, this is masculine then so an seomra, an tseirbhís, an óstán, an abairt, no change there I 

think, masculine so an gramadach no change there either, an Ghearmáinis, there’d be a 

h in there, an bhileog, feminine so an bhileog so there’d be a h in there, an áit I’d say.  

 

T: Tá a fhios agam anois nach bhfuil an fhoclóir agat… 

 

N: Yeah I do normally always have one. Tá sé ar an fón  [sic] as well but… 

 

T: Ar an ríomhaire chomh maith…océ so le cabhair ón bhfoclóir an uair seo mar dúirt tú 

gurb é sin a dhéanann tú de ghnáth… 

 

N: Yeah… 

 

T: So in the case of earlier, would you try first to figure it out based on what you 

already know or would you go straight to the dictionary… 
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N: Oh no I’d try figure it out first. I hate having to go to the dictionary, I hate letting it 

get the better of me but I will go then if I have to. 

 

T: Cá bhfuil tú ag dul anois? (ar an ríomhaire) 

 

N: Potafocal…an bhfuil cead agam leanúint ar aghaidh anois? 

 

T: Tá ach abair cad atá á ndéanamh agat. 

 

N: Right, teorainn – a limit…I think this one is right but I’m going to check it 

anyway…a border ok.  

 

T: An bhfuil tú sásta leis sin? 

 

N: Tá. Aha yeah I got one right. Seal – tréimhse, I’m happy with that one, cuirim i gcás 

– I’m happy with that one, ag trácht – a lua, ag trácht I’m going to put in that one but if I 

was in an exam I’d leave it alone. I don’t know should I put in ‘ag’ with it, oh yeah 

mentioning so great I got that one right. Cuíosach, yeah if I was in an exam I’d leave 

this I don’t know why but I’m going to check this…so I’d just look at that one there, 

something to do with imagination isn’t it, counterpart… 

 

T: Duine atá cosúil leat féin nach ea? 

 

N: Ok so that one was wrong anyway so I’ll put them together now (macashamhail agus 

counterpart). Measartha is fairly well, so normally I’d write that down and keep it in the 

notebook at home and try to learn it off, so cuíosach again, moderately so yeah…I’ll go 

with that one then, no there is no way I would’ve got that one right. I’m happy with this 

one but I’ll check this one, I think this one is right but…go hiondúil ok…so I’m happy 

with that one. Gafa – tógatha, yeah I’m happy with that one, recognize and that one 

(aithne shúil), happy with that one, anois is arís oh yeah happy with that one, líofa – ar 

do thoil, yeah happy with that one, a lua – ag trácht, yeah I’m happy with that one, 

cuirim i gcás, yeah, seal – tréimhse, yeah, teorainn did I check that one I did, (gáire) I 

feel like a two year old matching! A mhalairt…the opposite…ah yeah remember the 
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text she was mistaken yeah I’m happy with that, I just wouldn’t be sure so I’m going to 

check I just don’t recognize that one at all…right that’s definitely it… 

 

T: Cad a dhéanfá leis na focail nua atá ar eolas agat anois de ghnáth? 

 

N: I’d write down the new words… 

 

T: How would you learn them? 

 

N: I’d have a good look at them, I’d write them down and I’d cover them over…and 

spell like if a hear a new word I’m like conas a litríonn tú é sin like…so if it’s being 

said, if there’s someone telling me I’d have to spell it and write it down and cover it 

over and learn to spell it and every now and then like the index book I’d put all the c’s 

d’s together and I just keep flicking the pages over…now I don’t bring that book with 

me into college but if I was in a lecture and I learned a new word I’d write it on the side 

of the lecture notes and when I’d go home then I’d put it in the index book. There we 

started, I have a small copy there with litríocht an ghrá, so anything got to do with that 

I’d keep it in that section. 

 

T: Téamaí. 

N: Sea.  

 

T: Do you test your knowledge? An ndéanann tú féinmheasúnú ort fhéin? 

 

N: Oh yeah…ah like that now I just open up, I’d have say the Irish and the English, I’d 

open up the book every now and again and I’d cover up each side. 

 

T: How do you feel when you do know them or when you don’t know them? 

 

N: Delighted but it’s frustrating then like that now when you don’t know something like. 

It’s, I do get a kick out of it when I do learn something like…like today like. 

 

T: How do you tackle your frustration? 
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N: Just try and find the answer like, it’s like maths, there is no point in guessing it you 

have to figure it out, you have to go and look for the right answer somewhere. Like that 

potafocal that’s been such a great help since you told me about that like…the phrases 

that you’d be trying to, like no matter how many times I looked them up in the 

dictionary like, I’d never be able to find them like, now de Bhalraithe that is very good 

but ah you can’t be carrying it everywhere like and it’s time consuming like.  

 

T: Go raibh míle míle maith agat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


