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Achoimre 

Ba é cuspóir an staidéir seo ná meath agus buanú scileanna Gaeilge a mheas i measc 
iardhaltaí scoile sa tréimhse díreach tar éis dóibh an scrúdú deireanach meánscoile a 
dhéanamh i.e. an Scrúdú Ardteistiméireachta. Baineadh úsáid as dearadh fadama sa 
staidéar.  Cuireadh agallaimh agus trialacha ar mhic léinn Ardteistiméireachta dhá uair 
– nuair a bhí siad ag teacht go dtí deireadh a gcuid scolaíochta sa Ghaeilge (Am a 
hAon), agus arís 18 mí tar éis an Scrúdaithe Ardteistiméireachta (Am a Dó).  Ba é 
fócas an staidéir ná an claochlú a thagann ar chumas Gaeilge, agus ar an gcumas 
labhartha go háirithe, le linn na tréimhse seo.  Aidhm eile a bhí ag an staidéar ná 
cumas tosaigh agus cumas deiridh sa Ghaeilge a thomhas faoi mar a léiríodh sin i 
measc rannpháirtithe ó thrí chúlra teagaisc ar leith.  Chomh maith leis sin, rinneadh 
iniúchadh ar an tionchar a bhí ag fachtóirí inathraithe ar a gcumas sa Ghaeilge - 
dearcadh/inspreagadh na rannpháirtithe i leith fhoghlaim na Gaeilge, úsáid na teanga 
taobh amuigh den scoil agus sa bhaile. 
 In Éirinn, múintear an Ghaeilge do pháistí ón uair a thosaíonn siad sa bhunscoil go 
dtí go gcríochnaíonn siad a gcuid oideachais dara leibhéal.  I gcás fhormhór na ndaltaí 
seo, múintear an Ghaeilge mar ábhar scoile amháin.  De réir na dtreoracha curaclaim 
reatha, ba cheart go bhfaighidís thart ar 1,450 uair an chloig de theagasc sa Ghaeilge 
thar thréimhse 13 bliain.  Bíonn oideachas lán-Ghaeilge le fáil i scoileanna sa 
Ghaeltacht agus i gcéatadán beag de scoileanna Galltachta a mbíonn an tumoideachas 
ar siúl iontu (scoileanna lán-Ghaeilge).  Is é aidhm an Stáit ná sochaí dhátheangach a 
bheith ann agus is é teagasc na Gaeilge an príomhbheart atá aige chun an aidhm sin a 
bhaint amach.  Tá ag éirí leis an bpolasaí seo sa mhéid is go bhfuil líon mór de 
mhuintir na tíre dátheangach dá bharr.  Bíodh sin mar atá, níor chruthaigh sé glúine 
leanúnacha de dhaoine fásta a úsáideann an Ghaeilge go rialta.  De réir dhaonáireamh 
1996, ní bhíonn an Ghaeilge á labhairt go laethúil ach ag 2% (n=54,863) de dhaoine 
taobh amuigh den Ghaeltacht, gan daltaí scoile a chur san áireamh.  Is é an céatadán 
céanna don Ghaeltacht ná 35% (n=20,899).  Ba chuid suntais é úsáid laethúil a bheith 
chomh híseal (2.8%) i measc an aoisghrúpa 20-24 sa dhaonra i gcoitinne, nuair a 
chuirtear sa áireamh go raibh na daoine sin ag déanamh staidéir ar an nGaeilge cúpla 
bliain roimh an daonáireamh.  Tugann sé seo le fios go bhfágtar an Ghaeilge ar 
leataobh tar éis fhágáil na meánscoile. 
 Fiú má theastaíonn ó iardhaltaí an Ghaeilge a labhairt go rialta, bíonn sé deacair 
dóibh deiseanna a fháil, toisc gréasáin de chainteoirí Gaeilge a bheith róscáinte agus 
róscaipthe sa phobal taobh amuigh den Ghaeltacht.  Ach, de réir mar a théann na 
blianta ar aghaidh, tagann fonn ar roinnt daoine fásta tosú arís ar an teanga a úsáid nó í 
a fhoghlaim arís m.sh. ar son cúiseanna cultúrtha nó chun cabhrú le obair bhaile 
Ghaeilge a gcuid páistí féin.  Sa chomhthéacs seo, ceaptar go mbeadh sé spéisiúil a 
fháil amach cé chomh buanseasmhach is a bhíonn na scileanna Gaeilge a 
fhoghlaimítear ar scoil i measc daoine a bhfuil cónaí orthu i bpobal a bhfuil an Béarla 
mar phríomhtheanga chaidrimh ann. 
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 Ní raibh aon trialacha caighdeánaithe oibiachtúla le fáil chun cumas sa Ghaeilge 
labhartha a mheas a bhí oiriúnach do mhic léinn iar-bhunscoile.  Mar sin de, dearadh 
triail úrnua bunaithe ar roinnt bunchuspóirí cumarsáideacha (idir éisteacht agus 
labhairt), cuspóirí atá comónta don siollabas Gaeilge Ardteistiméireachta sa 
ghnáthleibhéal agus san ardleibhéal.  Tá dhá roinn sa Triail Chumais sa Ghaeilge 
Labhartha  (TCGL) – roinn éisteachta agus roinn chainte.  Sa Triail Éisteachta, 
rinneadh measúnú ar thuiscint ghinearálta don ghnáth-theanga labhartha.  Baineadh 
úsáid as foinsí leath-dhílse, m.sh. míreanna nuachta agus tuairisce, comhráite 
teileafóin.  B’éigean d’ iarrthóirí  ceisteanna ilrogha nó ceisteanna den cineál 
fíor/bréagach a fhreagairt.  Tá an TCGL claonta i dtreo scileanna ghinchumais 
labhartha na Gaeilge (uas-scór sa Triail Chainte=66).  Tá sé cinn d’fhothrialacha sa 
Triail Chainte.  Triail fhoghraíochta is ea an chéad cheann. Tá cúig thasc eile ann a 
thástálann cumas an iarrthóra maidir le freagra cuí a thabhairt, cur síos ar rud atá tite 
amach, tuairimí a chur in iúl, cur síos ar rudaí agus comhairle/treoracha a thabhairt.  
Éisteann na hiarrthóirí leis an ábhar taifeadta agus taifeadtar a gcuid freagraí féin.  
Úsáidtear an t-agallamh taifeadta seo chun cumas an iarrthóra a mheasúnú níos faide 
anonn.  Úsáideadh C-triail (C-test) chun cumas ginearálta sa Ghaeilge a mheas.  
Dearadh C-Triail Ghaeilge ar mhaithe leis an staidéar seo.  Tá trí cinn de théacsanna 
gearra inti agus 88 bearna le líonadh.  Fágtar an chéad abairt agus an dara habairt i 
ngach téacs slán ach fágtar ar lár an dara leath de gach dara focal sa chuid eile den 
téacs. 
 Sa chéad chuid den staidéar (Am a hAon), úsáideadh ceistneoir chun eolas a bhailiú 
faoi chúlra teanga na mac léinn agus chun deis a thabhairt dóibh a gcumas féin sa 
Ghaeilge labhartha a mheas.  Baineadh leas freisin as gnéithe den Deascán Trialacha 
um Dhearcadh/Inspreagadh (Attitude/Motivation Test Battery) a d’fhorbair R.C. 
Gardner agus a chomhghleacaithe sna 1980aidí.  Cuireadh na gnéithe seo in oiriúint 
don staidéar seo chun dearcadh agus inspreagadh na mac léinn a mheas.  Tá  trí scála 
ar leith ann i.e. Déine an Inspreagtha (Motivational Intensity), Dúil i bhFoghlaim na 
Gaeilge (Desire to Learn Irish) agus Dearcadh i leith Fhoghlaim na Gaeilge (Attitude 
to Learning Irish) a úsáidtear mar innéacs ginearálta ar inspreagadh na mac léinn i 
leith fhoghlaim na Gaeilge.  Tá dhá scála eile ann i.e. Imní sa Rang Gaeilge (Irish 
Class Anxiety) agus Meas i leith an Chúrsa Ghaeilge (Irish Course Evaluation) a 
úsáidtear chun smaointe agus tuairimí na mac léinn i leith an chúrsa agus an ranga 
Ghaeilge a mheasúnú.  Sa dara cuid den staidéar (Am a Dó), bhí ceistneoir gairid le 
comhlíonadh ag rannpháirtithe sa Sampla Deiridh.  Ba é cuspóir an cheistneora a 
dtuairimí maidir lena gcumas féin sa Ghaeilge labhartha a fháil, agus eolas a bhailiú 
maidir leis an úsáid a bhí bainte acu as an nGaeilge ó d’fhág siad an mheánscoil agus 
maidir lena n-iarrachtaí a gcuid Gaeilge a bhuanú idir an dá linn. 
 Rinneadh comhéifeachtaí iontaofachta a ríomh i leith na dtrialacha teanga agus na 
scálaí dearcaidh/inspreagtha, agus fuarthas iad go léir sásúil.  Chomh maith leis sin, 
bhí comhchoibhneas suntasach idir na scóir i ngach aon cheann de na trí thriail 
thuasluaite agus grád iomlán an iarrthóra sa scrúdú Gaeilge san Ardteistiméireacht.  
 Bhí sé i gceist go mbeidh an Sampla Tosaigh (n=257) ionadaíoch do thrí chúlra 
teagaisc éagsúla maidir le foghlaim na Gaeilge ag leibhéal na hArdteistiméireachta.  
Bhí na mic léinn (n=75) i gCatagóir Theagaisc 1 (CT1) ag déanamh staidéir ar an 
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gcúrsa gnáthleibhéil i ngnáthscoileanna.  Bhí na mic léinn (n=130) i gCatagóir 
Theagaisc 2 (CT2) ag gabháil don chúrsa ardleibhéil i ngnáthscoileanna.  Bhí na mic 
léinn (n=52) i gCatagóir Theagaisc 3 (CT3) ag gabháil don chúrsa ardleibhéil chomh 
maith, ach bhí siadsan ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. 
 Ghlac 12 rang ardteistiméireachta as ceantar Bhaile Átha Cliath páirt sa staidéar ag 
Am a hAon.  Is sampla trasghearrthach réasúnta ionadaíoch é seo de mhic léinn maidir 
le hinscne agus maidir le hionad agus cúlra sóisialta/eacnamaíoch na scoile.  Bailíodh 
eolas faoi chumas agus cúlra na mac léinn sa Sampla Tosaigh seo.  Ní hé amháin gur 
úsáideadh an t-eolas sin mar shonraí bonnlíne don Staidéar Fadama, ach bhí sé ina 
shlat tomhais áisiúil maidir le hionadaíocht na rannpháirtithe sa staidéar sin a mheas.  
Cuireadh an C-Triail agus an Triail Éisteachta ar gach mac léinn sa Sampla Tosaigh.  
Níor cuireadh an Triail Chainte ach ar fhoshampla de na mic léinn seo i.e. iad siúd 
nach raibh sé i gceist acu leanúint ar aghaidh le foghlaim na Gaeilge tar éis dóibh an 
scoil a fhágáil agus a bhí sásta páirt a ghlacadh sa dara cuid den staidéar.  
 Tugann sonraí an cheistneora le fios nach raibh dearcadh diúltach ag na mic léinn 
faoin nGaeilge, ach nach ndearna siad iarracht láidir phearsanta chun í a fhoghlaim ach 
an oiread.  Chomh maith leis sin, cheap siad go raibh an cúrsa Gaeilge (don Ardteist) 
thar an meán ó thaobh deacrachta de.  Is cosúil gurb é an t-inspreagadh is mó a bhí acu 
ná an cúrsa a bheith riachtanach agus úsáideach ar mhaithe le cuspóirí eile, seachas aon 
spéis nó dúil a bheith acu sa chúrsa féin.  Is ag mic léinn CT3 (scoileanna lán-
Ghaeilge) a bhí na tuairimí is dearfaí ó thaobh fhoghlaim na Gaeilge agus an chúrsa 
Ghaeilge de.  Iadsan ba lú a bhraith imní sa rang Gaeilge.  Is ag mic léinn CT1 
(gnáthleibhéal Gaeilge) a bhí na tuairimí is diúltaí agus is iad ba mhó a bhraith imní sa 
rang Gaeilge.  Chomh maith leis sin, fuair mic léinn CT3 níos mó tacaíochta óna 
dtuismitheoirí ó thaobh fhoghlaim na Gaeilge de ná mar a fuair mic léinn eile sa 
staidéar.  Mic léinn CT1 ba lú a fuair tacaíocht ó thuismitheoirí.  Bhí buntáiste 
suntasach eile ag na mic léinn sna scoileanna lán-Ghaeilge (CT3) thar a gcomrádaithe 
sna gnáthscoileanna maidir le deiseanna chun an Ghaeilge a úsáid go cumarsáideach, 
laistigh agus lasmuigh den scoil.  Thuairiscigh trí cheathrú de na daltaí tumoideachais 
(CT3) go raibh deiseanna suntasacha acu an Ghaeilge a labhairt taobh amuigh den 
scoil.  Ní raibh na deiseanna seo le fáil ach ag an gcúigiú cuid de mhic léinn CT2 
(ardleibhéal Gaeilge sna gnáthscoileanna).  Mar sin féin, bhí úsáid na Gaeilge taobh 
amuigh den scoil níos airde i measc mhic léinn CT2 ná i measc a gcomrádaithe as 
CT1.  An saghas úsáide a bhí i gceist anseo ná freastal ar chúrsaí samhraidh sa 
Ghaeltacht, féachaint ar chláir theilifíse Ghaeilge nó an Ghaeilge a úsáid mar chód 
rúnda m.sh. ar laethanta saoire thar lear.  Ba iad na daltaí tumoideachais (CT3) is mó a 
thuairiscigh gur úsáid siad Gaeilge lasmuigh den scoil lena gcairde nó le daoine eile a 
bhfuil spéis acu inti.  Bhí cláir theilifíse agus raidió i nGaeilge á bhfeiceáil nó á 
gcloisteáil go réasúnta minic ag mic léinn i ngach catagóir, ach is i measc na mac léinn 
tumoideachais a bhí na leibhéil fhéachana/éisteachta ba airde.  Níor nós coitianta é 
ábhair Ghaeilge a léamh seachas na hábhair sin a bhí le léamh don chúrsa Gaeilge.  
Formhór mór na mac léinn a thuairiscigh go mbíonn léitheoireacht Ghaeilge ar siúl 
acu, bhain siad le catagóirí IC2 agus IC3.  Thuairiscigh an cúigiú cuid díobh gur léigh 
siad nuachtáin agus irisí Gaeilge ó am go chéile. 
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 Léirigh na torthaí go raibh an Triail Éisteachta réasúnta simplí don chuid is mó de na 
mic léinn, mar go bhfuair an Sampla Tosaigh scór 26.9 ar an meán (uas-scór = 34).  
Bíodh sin mar atá, bhí difríochtaí suntasacha idir na trí chatagóir theagaisc.  Go 
ginearálta, ba iad mic léinn CT3 a fuair na scóir is airde.  Mic léinn CT2 a bhí sa dara 
háit agus ba iad mic léinn CT1 a fuair na scóir is ísle.  Maidir le mic léinn CT3, 
comhlíonadh na cuspóirí is bunúsaí de chuid chlár Gaeilge na hArdteistiméireachta, 
mar fuair an chuid is mó de na mic léinn seo scóir arda sa Triail Chainte (an meán = 
56.1).  Fuair mic léinn CT2 scóir réasúnta arda chomh maith (an meán = 46.9) ach bhí 
an raon cumais níos leithne sa chatagóir seo ná mar a bhí in CT3.  Taobh amuigh den 
fhothriail Fhoghraíochta, bhí go leor deacrachtaí ag mic léinn CT1 leis na tascanna 
cainte (an meán = 27.1) eile.  Bhí torthaí na C-Trialach Gaeilge (uas-scór = 100), thar 
na trí catagóirí teagaisc (CT3=86.3; CT2=67.7; CT3=34.5) an-chosúil leis na patrúin 
chumais thuasluaite. 
 Bhí comhchoibhneas láidir idir na tuairimí a bhí ag na mic léinn faoina gcumas féin 
sa Ghaeilge agus an cumas a léirigh siad sna trialacha, go háirithe maidir leis na scóir a 
fuair siad sa Triail Chainte.  Mheas tromlach mór (83%) mhic léinn CT3 go raibh 
‘cumas cainteora ó dhúchas’ acu.  Mheas an chuid is mó de mhic léinn CT2 go raibh 
cumas maith acu maidir leis ‘an gcuid is mó de chomhráite Gaeilge’ nó le ‘codanna 
áirithe de chomhráite Gaeilge’.  Agus ar an iomlán, mheas mic léinn CT1 go raibh siad 
in ann déileáil le ‘codanna de chomhráite Gaeilge’ nó le ‘roinnt abairtí simplí’. 
 Léirigh an anailís chomhchoibhnis gurb iad na mic léinn ba mhó inspreagadh na mic 
léinn is fearr ar éirigh leo sna trialacha teanga.  Chomh maith leis sin, ba iad na mic 
léinn ba mhó a fuair tacaíocht óna dtuismitheoirí maidir le foghlaim na Gaeilge ba 
chumasaí sa teanga, go háirithe sa teanga labhartha.  (Ba iad na mic léinn féin a 
thuairiscigh leibhéal tacaíochta na dtuismitheoirí.)  Léirigh na sonraí gurb iad na mic 
léinn a fuair na scóir is ísle sna trialacha an dream ba mhó a bhraith imní sa rang 
Gaeilge.  Ba é an coibhneas ba shuntasaí ar fad ná an coibhneas idir Imní sa Rang 
Gaeilge agus na scóir a fuarthas sa Triail Chainte.  Thuairiscigh na mná óga leibhéil 
imní níos airde ná na fir óga - in ainneoin go raibh a gcumas ginearálta sa Ghaeilge 
níos airde ná cumas na bhfear óg, ar an meán.  Dheimhnigh anailísí cúlúcháin an 
barrthábhacht a bhain le hathróg na Catagóra Teagaisc.  Tuairim is dhá dtrian an 
athraithis sna scóir a fuarthas sa C-Triail Ghaeilge agus sa TCGL sa chéad chuid den 
staidéar, bhíothas in ann é a mhíniú i gcomhthéacs na hathróige seo.  Thug na hanailísí 
seo le fios chomh maith go mbíonn tionchar suntasach ag úsáid na Gaeilge lasmuigh 
den scoil ar chumas labhartha Gaeilge na mac léinn.  Fuarthas amach freisin gur 
fachtóir thábhachtach is ea imní sa rang Gaeilge, a raibh tionchar diúltach aige ar 
iarrachtaí na mac léinn. 
 Is iad torthaí an dara cuid den staidéar a fhreagraíonn príomhcheist an taighde seo 
i.e. ar tháinig meath suntasach ar scileanna Gaeilge na mac léinn sa tréimhse 18 mí ó 
stop siad ag freastal ar ranganna foirmiúla Gaeilge?  Níor tháinig ach 59 den ghrúpa 
tosaigh de 95 mac léinn ar ais don agallamh ag Am a Dó.  Tugadh faoi deara go raibh 
próifíl níos dearfaí maidir le foghlaim na Gaeilge ag an Sampla Deiridh seo ag Am a 
hAon ná mar a bhí ag na rannpháirtithe eile ag an am.  Bhí cumas Gaeilge níos airde 
acu; thuairiscigh siad na leibhéil imní ba lú sa rang Gaeilge, agus is iadsan ba mhó a 
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bhí i dteagmháil le Gaeilge lasmuigh den scoil.  Mar sin féin, ní raibh aon difríocht 
shuntasach idir an dá ghrúpa maidir le hinspreagadh i leith fhoghlaim na Gaeilge. 
 Rinne na hiardhaltaí a ghlac páirt sa Sampla Deiridh a gcumas féin sa Ghaeilge 
labhartha a rátáil arís agus cuireadh an dá rátáil (Am a hAon agus Am a Dó) i 
gcomparáid le chéile.  Mheas rannpháirtithe an tSampla Deiridh go raibh meath tagtha 
ar a gcumas sa Ghaeilge labhartha ó d’fhág siad an mheánscoil.  Tuairiscíodh titim 
shuntasach i ngach ceann de na catagóirí teagaisc maidir le deiseanna chun an 
Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil.  Ba iad rannpháirtithe CT3 (iardhaltaí 
tumoideachais) is mó a lean ar aghaidh ag labhairt na Gaeilge, á léamh agus á scríobh.  
Ó thaobh úsáid na Gaeilge de, bhí buntáiste ar leith ag na rannpháirtithe de chuid CT3 
a raibh teacht acu ar ghréasáin de chainteoirí Gaeilge (lasmuigh den bhaile, de ghnáth).  
Thuairiscigh níos mó ná leath na rannpháirtithe sin gur úsáid siad an Ghaeilge i gcónaí 
le cairde a labhraíonn Gaeilge agus dúirt thart ar an gceathrú cuid díobh gur scríobh 
siad litreacha nó teachtaireachtaí ríomhphoist as Gaeilge chuig cairde dá gcuid.  Ba 
annamh a bhí an Ghaeilge á labhairt ag rannpháirtithe CT2 agus CT1, amach ó abairt 
nó dhó trí chomhrá Béarla.  Lean an chuid is mó de rannpháirtithe CT3 ar aghaidh ag 
léamh ábhar as Gaeilge ag leibhéal áirithe; léann thart ar leath acu ailt as Gaeilge i 
nuachtáin ó am go ham.  Ní raibh aon léitheoireacht Ghaeilge ar siúl ag rannpháirtithe 
as CT1, amach ó spléachadh a thabhairt ar théacsanna feidhmiúla, m.sh. fógraí, 
póstaeir agus araile. 
 Nocht na rannpháirtithe a dtuairimí maidir leis an meath a bhí tagtha ar a gcumas sa 
Ghaeilge labhartha.  Tríd is tríd, ní raibh aon tacaíocht do na tuairimí seo le fáil sa 
chomparáid a rinneadh idir na scóir a fuair siad sna trialacha teanga ag Am a hAon 
agus ag Am a Dó.  Léirigh an anailís staitistiúil nár tháinig aon athrú suntasach sna 
scóir a fuarthas sna trialacha éisteachta, labhartha agus sa C-triail le linn na tréimhse 
18 mí.  Bíodh sin mar atá, ba chuid suntais an t-athrú beag a tugadh faoi deara i gceann 
amháin de na fothrialacha sa Triail Chainte.  Is í an fhothriail a bhí i gceist ná ‘Ag 
insint scéil’ agus is amhlaidh a méadaíodh ar na scóir a fuarthas ann, go háirithe i 
measc rannpháirtithe CT3.  
 Aithníodh fachtóirí áirithe ag Am a hAon a raibh tionchar acu ar chumas Gaeilge.  
Bhí baint ag na fachtóirí seo leis na scóir a fuarthas ag Am a Dó freisin.  I measc na 
bhfachtóirí seo tá tacaíocht ó thuismitheoirí, inspreagadh an mhic léinn chun an 
Ghaeilge a fhoghlaim, tuairimí ginearálta i leith an chúrsa Ghaeilge agus imní sa rang 
Gaeilge.  Díreach mar a bheifí ag súil leis, léirigh na hanailísí cúlúcháin go bhféadfaí 
formhór an athraithis (86%) sna scóir a fuarthas sa TCGL ag Am a Dó a mhíniú i 
gcomhthéacs chumas tosaigh sa Ghaeilge labhartha (i.e. cumas ag Am a hAon). Mar 
sin féin, bhí athróg na Catagóra Teagaisc fós ina fhachtóir suntasach maidir le cumas 
sa Ghaeilge labhartha ag Am a Dó.  D’fhéadfaí 3% eile den athraitheas a mhíniú i 
gcomhthéacs na hathróige seo.  Ba iad iardhaltaí na scoileanna lán-Ghaeilge (CT3) ab 
fhearr a chruthaigh i gcomparáid leis na rannpháirtithe eile.  Ní amháin gurb acusan a 
bhí na scóir ba airde, tríd is tríd, ach is amhlaidh a bhí feabhas beag tagtha ar chuid de 
na rannpháirtithe sa chatagóir seo chomh maith.  Ní raibh aon athróg eile ina 
fáistineoir an-suntasach ar chumas sa Ghaeilge labhartha. 
 Bhíothas in ann formhór an athraithis (86%) i scóir a fuarthas sa C-Triail Ghaeilge 
ag Am a Dó a mhíniú i gcomhthéacs chumas Gaeilge na ndaltaí nuair a rinne siad an 
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triail chéanna ag Am a hAon.  Ba í an t-aon athróg eile a bhí ina fáistineoir suntasach 
ná an athróg maidir le méid na léitheoireachta Gaeilge ó fágadh an mheánscoil.  
Bhíothas in ann 2% eile den athraitheas a mhíniú i gcomhthéacs na hathróige seo.  
Deimhníonn an toradh seo an leas a d’fhéadfaí a bhaint as an léitheoireacht chun 
cabhrú le daoine ardleibhéil chumais a choimeád sa dara teanga i.e. an Ghaeilge. 
 Cé nár léirigh an anailís chainníochtúil aon athrú suntasach sna scóir chumais, léirigh 
an anailís cháilíochtúil go ndearna roinnt daoine dul chun cinn beag agus gur tháinig 
meath beag ar scóir roinnt daoine eile.  Maidir leis an dul chun cinn a tugadh faoi deara 
i measc iardhaltaí tumoideachais, d’fhéadfadh é a mhíniú, go pointe éigin, i 
gcomhthéacs an Ghaeilge a bheith á labhairt acu go minic.  Is cosúil go raibh úsáid na 
Gaeilge ag brath ar theagmhálacha le cainteoirí Gaeilge.  Is fiú a mheabhrú nár lean 
gach iardhalta Gaelscoile ag labhairt Gaeilge go rialta.  D’fhéadfadh a mhaíomh go 
bhfuil míniú eile ar an dul chun cinn a tugadh faoi deara i roinnt cásanna i.e. gur 
thearcghnóthaigh na rannpháirtithe ag Am a hAon.  Thug na sonraí cúlra le fios go 
raibh tionchar diúltach ag baint le heaspa inspreagtha, easpa spéise agus brú scrúduithe 
ar chumas tosaigh na rannpháirtithe, tráth a rinneadh an chéad triail.  Chomh maith leis 
sin, léirigh an anailís cháilíochtúil gur féidir leas a bhaint as na tuairiscí 
inbhreathnaitheacha a sholáthraigh na mic léinn féin chun cuid de na hathruithe sna 
scóir a shoiléiriú.  Mar shampla, tugadh faoi deara go ndearna beirt rannpháirtithe 
gearán faoi thrasnaíocht ó thríú teanga agus gur tháinig titim shuntasach ar na scóir a 
fuair siad sa Ghaeilge labhartha. 
 Tá torthaí an staidéir seo ar aon dul leis na torthaí a bhí ar staidéir eile mar gheall ar 
theangacha a foghlaimíodh ar scoil.  Ba é toradh na staidéar seo gur beag meath a 
tháinig ar scileanna gabhchumais (éisteacht, léitheoireacht, foclóir) (fch. Grendel, 
1993; Weltens, 1989).  Aidhm bhreise a bhí ag an taighde seo ná coimeád scileanna 
(ginchumais) cainte a mheas, nó ceaptar gurb iad seo na scileanna is túisce a chailltear.  
Mar sin féin, léirigh gnóthachtáil sa Triail Chainte nár chailleadh mórán de na 
bunscileanna seo ach an oiread.  Maidir leis an líon suntasach rannpháirtithe a 
thuairiscigh gur dheacair dóibh an focal ‘ceart’ a aimsiú nó a bhraith go raibh meath 
tagtha ar a scileanna cainte, is féidir gur moilliú ar a scileanna próiseála teanga ba 
chúis leis sin.  Mar fhocal scoir, moltar tuilleadh taighde a dhéanamh sa réimse seo, an 
idirtréimhse a bheith níos faide (os cionn dhá bhliain, b’fhéidir) agus triail níos 
cuimsithí agus níos íogaire a úsáid féachaint conas a éiríonn leis na rannpháirtithe 
cuimhne a choimeád ar a bhfocalstór Gaeilge. 
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