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Imlíne

• Taighde Phádraig Uí Dhuibhir i scoileanna lán-
Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart 
Éireann

• Taighde Aisling Uí Dhiorbháin

• Gabhaimid buíochas leis na páistí, na múinteoirí, 
agus na tuismitheoirí sna scoileanna a ghlac páirt sa 
taighde

• An Chomhairle um Oideachas agus Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta, agus Coiste Taighde Choláiste 
Phádraig a chuidigh le costais an taighde 
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Taighde ar shealbhú teanga agus an 
tumoideachas

• Próiseáil ar ionchur teanga – díríonn foghlaimeoirí ar bhrí 
na teanga seachas ar fhoirm, ar struchtúr nó ar 
ghramadach (VanPatten, 1996)

• Sa chóras tumoideachais bíonn béim ar thuiscint agus ar 
bhrí a bhaint as an teanga seachas ar fhoirm (Lyster,  
2007)

• Baineann foghlaimeoirí tumoideachais leibhéal scileanna 
gabhchumais (éist & léith.) atá ar chomh caighdeán an 
chainteora dúchais nó geall leis ach ní shroicheann siad 
caighdeán an chainteora dúchais san scileanna 
ginchumais (labhairt & scríbh.) ( Harley et al. 1990).
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Taighde ar shealbhú teanga

• Ról tábhachtach ag giniúint teanga (labhairt, 
scríobh) agus is féidir ‘brú’ a chur ar 
fhoghlaimeoirí díriú ar chomhréir/fhoirm trí 
thascanna áirithe – ‘pushed-output’ (Swain, 1985, 
2005) m.sh. Dictogloss

• Chomh luath is atá cumas cumarsáide 
leordhóthanach (communicative sufficiency) 
bainte amach is beag brú nó spreagadh atá ann 
labhairt go cruinn (Day and Shapson, 1987)
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Sealbhú na Gaeilge i scoileanna lán-
Ghaeilge

• Baineann daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge 
ardchumas amach sa Ghaeilge i gcomparáid le 
daltaí i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar 
dhara teanga (Harris, Forde, Archer, Nic Fhearaile 
& O'Gorman, 2006)

• Líofacht an-mhaith sa dara teanga ach ní 
bhaineann siad amach cumas an chainteora 
dúchais maidir leis na scileanna ginchumais 
(Henry, Andrews & Ó Cainín, 2002; Ó Duibhir, 
2009)

• Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-
Ghaeilge cosúil le cineál criól (Nic Pháidín, 2003; Ó 
Cíobháin, 1999)



Cuspóirí agus cur chuige an taighde

• Cad iad na gnéithe de 
Ghaeilge labhartha na 
bpáistí i rang 6 i 
scoileanna lán-Ghaeilge 
tar éis 7-8 bl. de 
thumoideachas (5,000 
uair)? 

• Cén dearcadh atá ag na 
daltaí maidir lena 
gcumas féin? 

• Tasc – ionad spraoi a 
dhearadh

Cineál scoile Líon 

Scoil lán-Ghaeilge 
(Poblacht na 
hÉireann)

9

Scoil lán-Ghaeilge 
(Tuaisceart 
Éireann) 4

Scoileanna 
Gaeltachta (bonn 
comparáide)

2
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Corpas

Gaelscoil 
(Poblacht na 

hÉireann)

Tuaisceart 
Éireann

Gaeltacht Iomlán 

Líon na 
scoileanna

9 4 2 15

Líon na ndaltaí 65 24 15 104

Trascríobh 6 huaire 20 nóim. 2 huair 40 nóim. 1 uair 10 n-uaire

Líon na bhfocal 30,785 14,383 4,553 49,721

 físthaifeadadh ar suas le 3 ghrúpa i ngach scoil
 trascríobh ar an gcéad 20 nóim.
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Sliocht samplach den trascríobh

• Scrúdaigh an sliocht as an trascríobh leis an 
duine in aice leat agus faigh amach cén cineál 
earráide a rinne na daltaí.

• Tá sleachta difriúla tugtha amach agam. 
Feicfidh tú uimhir ar bharr na bileoige.

• Ciallaíonn an siombail * nach raibh an chaint 
soiléir.



Anailís ar an trascríobh

P na hÉ T É Gaeltacht

Earráidí i ráitis na 
ndaltaí (gan Bhéarla
a chur san áireamh

29.2% 31.3%

Focail i mBéarla 10.0% 8.75% 6.65%

comharthaí an 
dioscúrsa – ‘so’, 
‘right’, ‘yeah’, ‘no’, 
‘just’, ‘then’, ‘okay’ 

6.34% 5.13% 4.69%

9



Cineál earráide

• Comhréir an ainm bhriathartha  –
– *Thig linn a chur an bord picnice. 
– *Ó caithfidh tú cur an bord picnic ar é sin.

• An chopail –
– *An bhfuil sin an túr?  
– *Tá sin an baby slide.

• Moirfeolaíocht na mbriathra–
– *So b'fhéidir rinne tusa rud éigin mar… 
– *Níl, dulann sin le sin, tá sin, tá a fhios agat an rópa mar 

a dulann tú suas ní beidh seisean a dhéan sin.
– *An fuair muid sleamhnán?

• Caint indíreach –
– *Dúirt mise sin agus dúirt tú níl sé ró-contúirt…
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Cineál earráide

• Forainmneacha réamhfhoclacha – *ceann 
amháin de sin *‘triúr de iad seo’

• Tionchar an Bhéarla -*Sin an rud a bhfuil mise 
ag scríobh síos. *Cad é a bhfuil seo? *I know
sin an rud atá mé ag abair. *I ndiaidh déan 
muid sin faighidh muid dath gorm.

• Comharthaí an dioscúrsa – ‘so’, ‘right’, ‘yeah’, 
‘no’, ‘just’, ‘right’, ‘then’, ‘okay’ 
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An chopail ‘is’

Sin an bord. Sin é an bord. Is é sin an bord. 
• *Tá sé adhmaid amharc tá sé donn agus rusty.
• *Yeah tá sé just cover.
• *An bhfuil sin sleamhnán?
• *No it's the … mar tá sé an dréimire rópa.
• *Bhuel tá sin bonn agus slabhra agus tá sin mór, tá sin 

mór ceann. 
• Sin an dréimire.
• Sin an geata isteach chuig an scoil. (Dalta Gaeltachta)

• *Now, tá sin an slí isteach, tá sin an geata (Dalta Gaelscoile 
P na hÉ)
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Fíor 8: An chaoi gur úsáid na daltaí i dTuaisceart Éireann gnéithe de na 
briathra i gcomparáid leis an úsáid a bhain daltaí Gaelscoile i bPoblacht 

na hÉireann úsáid astu



Torthaí

 líofacht agus cumas cumarsáide an-mhaith – chuir 
siad í féin in iúl gan dua i gcomhthéacs an tasc seo

 sealbhú T2 teoranta do shuíomh na scoile agus srianta 
dá bharr 

 baineann na gnéithe nach bhfuil sealbhaithe acu le 
struchtúir atá éagsúil sa Ghaeilge ón mBéarla

Mura múintear na struchtúir seo go soiléir ní 
shealbhófar iad
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An Tionchar a bhíonn ag FFI ar Fhorbairt na 
Feasachta Teanga sa Ghaelscoil

Aisling Ní Dhiorbháin

M.A. i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge)
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
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Bunús an taighde

• Aidhm an Taighde: Fiosrú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn 
ag FFI ar fhorbairt na feasachta teanga sa Ghaelscoil.

• FFI: Form Focused Instruction - Cur Chuige a dhíríonn aird na 
bhfoghlaimeoirí ar ghnéithe foirmiúla agus feidhmiúla na 
teanga.

• Feasacht Teanga: (i) Tabhairt- faoi- deara chomhfhiosach agus 
(ii) léireolas a fhorbairt ar na spriocstruchtúir
theangeolaíochta.  ( Ellis 2002).

• Rinneadh an taighde le 28 foghlaimeoir a bhí sa séú rang i 
nGaelscoil Chathrach thar thréimhse seacht seachtainí sa tríú 
téarma scoile 2010.



Na Spriocstruchtúir

 Inscne na n-ainmfhocal 

 An t-ainmfhocal leis an aidiacht 

 Cé mhéad/ cúpla agus na bunuimhreacha + an uimhir uatha 

 Réamhfhocail a ghlacann urraithe 

 Réamhfhocail a ghlacann séimhithe 

 An struchtúr neart agus an iomarca 

 Éire, in Éirinn, na hÉireann 



Feasacht Mheititheangeolaíochta

Ag machnamh agus ag plé na teanga



An Tabhairt- Faoi- Deara

• Cuireadh ionchur saibhrithe os comhair na
bhfoghlaimeoirí m.sh sleamhnáin chumhacht
phointe nó scéal digiteach leis an tabhairt-faoi-
deara a spreagadh.

• ‘Target language forms will not be acquired
unless they are noticed and that one important
way that instruction works is by increasing the
salience of target language forms in the input so
that they are more likely to be noticed by
learners’. (Schmidt, 1994:195)



An Fhoghlaim Ionduchtach

• Tháinig na foghlaimeoirí  ar rialacha agus 
pátrúin na teanga iad féin tríd anailís a 
dhéanamh ar an ionchur.

• ‘Most of evidence in communicative second 
language learning points to the superiority of 
an inductive approach to rules and 
generalisations’. 

(Brown 2007: 104,105)



An tEolas Riailbhunaithe

• Eolas Riailbhunaithe –D’fhorbair na 
foghlaimeoirí KAL (Eolas Faoi Theanga) tríd 

staidéar anailíseach a dhéanamh ar an teanga 
(Stern 1991,  Lyster 2007).

• Forbraíodh stóras téarmaíocht 
teangeolaíochta de réir a chéile nuair a bhí an 
struchtúr tugtha faoi deara acu ( an /an t-alt, 
líne beag/fleiscín)



An Dialann Mhachnamhach

• Cad a d’fhoghlaim mé?

• Míniú ar cad a d’fhoghlaim mé

• Mo shamplaí féin.

• Cad a cheap mé.



Foirm na teanga atá mórthimpeall 
orainn

• Rinneadh tagairtí  teagmhasacha do fhoirm na teanga i 
rith an lae.

• Lyster (2007) ag foghlaim teanga agus ábhar in éindí lena 
chéile.

• ‘Content-based instruction provides not only the 
cognitive basis for language learning, however, but also 
the requisite motivational basis for purposeful 
communication’.
(Lyster, 2007:2)



Tascanna Samplacha

• Cúpla- Scéal digiteach- Foghlaim Ionduchtach, staidéar
anailíseach teanga agus forbairt an eolais riailbhunaithe .
Anailís Chodarsnacht

• INSCNE- Cumhacht Phointe- Foghlaim Ionduchtach,
staidéar anailíseach teanga agus forbairt an eolais
riailbhunaithe.

• Réamhfhocail a ghlacann urú- Dictogloss -Aschur a
chur i gcion (Swain 1985, 2005)

• Sleamhnáin na bhfoghlaimeoirí – Obair
thascbhunaithe fócasaithe ar fhoirm na teanga. Foghlaim
Neamhspleách.



Cluichí Teanga

• Cluiche na gCón- Glaotar amach an t-ainmfhocal leis an alt, 
ritheann na foghlaimeoirí go dtí an cón 
firinscneach/baininscneach sa chlós.

• Cluiche Cuimhne- Chuaigh mé go dtí an siopa agus 
cheannaigh mé an t-úll, an t-oráiste, an t-arán srl----
caithfidh gach ainmfhocal a bheith firinscneach nó 
baininscneach

• Leadóg Focal- le beirt , ó dhuine go duine caithfidh gach 
ainmfhocal a bheith firinscneach nó baininscneach

• Deir Ó Grádaí- Glaotar amach an t-ainmfhocal, seasann na 
foghlaimeoirí  má tá an t-ainmfhocal firinscneach, Suíonn 
na foghlaimeoirí  má tá an t-ainmfhocal baininscneach.



Torthaí an Taighde

• Léiríodh FFI mar chur chuige a fhorbraíonn an fheasacht teanga.

• Spreagann an fheasacht teanga  foghlaimeoirí  le brúigh ar aghaidh ón 
gcumarsáid leordhóthanach agus  le hathstruchturú a dhéanamh ar a 
gcóras idirtheanga . Bhí teanga na bhfoghlaimeoirí níos cruinne ag 
deireadh an taighde. 

• Scrúdú ar  25 ainmfhocal leis an alt/aidiacht 

• Réamhscrudú : marc níos lú ná 50% ag rannpháirtithe.

• Iarscrúdú :marcanna 98%, 100% bainte amach.

• Sonraíodh  fiúntas an chur chuige ionduchtaigh le dul i ngleic le próiseáil 
chognaíocha an fhoghlaimeora.

• Léiríodh go gcuireann an t-eolas riailbhunaithe le  cumas féinriartha, 
féinmhuinín  agus scileanna foghlama neamhspleách na bhfoghlaimeoirí.

• Léiríodh an fheasacht teanga mar chur chuige a ardaíonn caighdeán agus a 
chothaíonn suim agus fiosracht sa teanga.



An Tabhairt-Faoi-Deara

• ‘Tá sé go maith mar ní raibh a fhios againn go
raibh struchtúir mar sin ann’.

(Paul, grúpa fócais píolótach)

• ‘Bhí an tionscnamh Feasacht teanga ar fheabhas
tógaim níos mó rudaí faoi deara anois.’

(Dialann Chonor).



An Fhoghlaim Ionduchtach

• ‘Má thagann tusa ar an riail fanann sé i do 
chloigeann, má deireann an múinteoir leat 
just leanann tú ar aghaidh.  Má deireann sí sin 
botún an fuinneog agus deireann tú an 
fhuinneog ní fhanfaidh sé i do chloigeann ach 
má thagann tusa suas leis fanfaidh sé i do 
chloigeann’. 

(Cormac, grúpa fócais a haon)



An tEolas Riailbhunaithe

‘  Like roimhe seo bhí muid just ag guessáil an raibh h nó i nó 
rud éigint ansin anois like tá fhios againn’.
(Ornait, grúpa fócais a trí)

‘ Tá se tábhachtach mar tá muid ábalta muid féin a cheartú 
má tá foclóir againn’. 
(Dialann Phóil )

‘ Bhuel níl Gaeilge cheart agat gan na rialacha’. ‘Fiú má tá tú i 
nGaelscoil tá Gaeilge sórt casta má fhoghlaimíonn tú na 
rialacha faigheann sé níos éasca’.
(John, grúpa fócais a trí)



Cluichí Teanga

• ‘Mar gur fhoghlaim muid é trí rudaí níos suimiúla 
ná díreach páipéar ceapaim go bhfanfaidh sé inár 
gcloigne’. 

(Pól, grúpa fócais a dó).

• ‘I mo thuairim bhí an ceacht an-mhaith, mar 
bhain gach duine sult as an cluiche agus ceapaim 
má bhíonn tú sona nuair atá tú ag foghlaim rud 
éigint , fanfaidh sé i do chloigeann’. 

(Dialann Áine). 



Moladh an Taighde

Moltar  cur chuige atá fócasaithe ar fhoirm na 
teanga a nascadh leis an gcur chuige 
cumarsáideach sa Ghaelscoil le feasacht 
teanga na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt agus 
cruinneas na teanga a chur chun cinn.

• ‘ Bheadh sé níos fearr an Ghaeilge seo a 
fhoghlaim nuair atá tú níos óige so like tá tú in 
ann Gaeilge níos fearr a bheith agat’.

(Cormac, grúpa fócais a dó)


