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Sprioc an Taighde seo

 Múinteoirí a chumasú le léitheoireacht na Gaeilge a fheabhsú

 Páistí sa chóras tumoideachais a chur ag léamh

 Go mbeidh siad ábalta agus go mbeidh siad spreagtha (skill and will)

 Go mbeidh eolas ann do scríbhneoirí agus d’fhoilsitheoirí maidir le 
hábhar léitheoireachta a chur ar fáil dóibh

Without the skills of reading comprehension and the motivation
for reading to learn, students’ academic progress is limited 

(Alvermann & Earle, 2003).



Dearadh an Taighde

Ceistneoirí

chuig

príomhoidí

agus

múinteoirí

Téacsanna a 
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daltaí
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• Agallaimh
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Na ceistneoirí - le míle buíochas!

26 contae 6 chontae Iomlán: 

32 contae

Líon scoileanna a 

fuair ceistneoir
138 36 174

Freagraí: príomhoidí 52 (38%) 23 (64%) 75 (43%)

Freagraí: 

múinteoirí
45 (33%) 19 (53%) 64 (37%)



Daltaí a d’aistrigh go hiarbhunscoil, Meitheamh 2018
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Bunscoileanna na 6 chontae

Thar 80%
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10%-30%
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Faoi 10%

13.0%
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Bunscoileanna na 26 contae



Contanam léitheoireachta (Fountas & Pinnell)

 De dhíth don mheasúnú agus don léitheoireacht faoi threoir

 Is féidir le scoil ar bith leabhair a chur i leibhéil – tá sé déanta ag 
roinnt scoileanna

 Critéir: cuma agus ábhar an leabhair, líon leathanach, líon focal, 
líon focal in abairtí, focail atá ar eolas, díchódú (fóineolaíocht agus
moirfeolaíocht), naiscfhocail, comhréir

90%-94% léite go cruinn - leibhéal teagascach

95%-100% léite go cruinn - leibhéal neamhspleách

Faoi 90% léite go cruinn - ródheacair



Tá gá le dhá
chineál

léitheoireachta

An léitheoireacht
leathan

An léitheoireacht
dhomhain



Comhthéacsanna léitheoireachta: An Léitheoireacht Leathan

An léitheoireacht neamhspleách:                                   
Léitear téacs uair amháin, bíonn ceacht nó plé ann, 
ansin cuirtear tús le leabhar nua.

Cumainn léitheoireachta:                                                 
Rogha an mhúinteora nó rogha an pháiste. 

Is féidir téacsanna a úsáid a léamh an bhliain
roimhe sna ceachtanna don léitheoireacht i
gcomhpháirt/faoi threoir

Déantar cleachtadh ar na scileanna agus na
straitéisí a rinneadh sa léitheoireacht dhomhain. 



Comhthéacsanna léitheoireachta: An Léitheoireacht Dhomhain

Léitheoireacht i gcomhpháirt:                                     
leabhar mór/téacs ar scáileán. Bíonn an múinteoir ag 
múnlú agus ag plé straitéisí le rang iomlán.        

An léitheoireacht faoi threoir:                                
grúpaí léitheoireachta, an téacs céanna ag gach
páiste. Tacaíocht ón mhúinteoir. Straitéisí a phlé.  

Athléamh:                                                     
Spriocanna nua le gach léamh. Is féidir an téacs don 
léitheoireacht faoi threoir a athléamh. Cleachtadh
líofachta.



Grúpaí léitheoireachta don Ghaeilge

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



Imeachtaí léitheoireachta taobh amuigh de na
ceachtanna

Scoileanna na 6 chontae Scoileanna na 26 contae



Dearcadh ar áiseanna léitheoireachta na leabharlainne

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



Dearcadh ar áiseanna léitheoireachta

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



An Tionscnamh: Forbairt Ghairmiúil

AITHINT
FOCAL/DÍCHÓDÚ

LÍOFACHT TUISCINT

FORBAIRT FOCLÓRA



Foclóir agus an léitheoireacht

 Tá nasc idir eolas ar fhoclóir agus ábaltacht sa
léitheoireacht.

 Tá nasc idir na torthaí a fhaigheann daltaí i
dtástálacha tuisceana agus an t-eolas a bhíonn
acu ar fhoclóir (Reutzel & Cooter, 2018).



Foclóir: Eolas

Is féidir le páistí idir 2,000 agus 3,000 focal a fhoghlaim sa bhliain. Ach, is 
féidir leo idir 4,000 agus 6,000 a fhoghlaim má dhíritear ar fhocail chearta, 
focail ilchiallacha agus nathanna cainte (Anderson & Nagy, 1993). 

Deirtear go gcuireann 12 teagmháil i gcomhthéacsanna difriúla le tuiscint 
ach nach leor 4 theagmháil (McKeown, Beck, Omanson & Pople, 1985).

Is beag focal a fhoghlaimítear trí cheachtanna scoile. Má dhéantar 10 focal 
sa tseachtain, seans go mbeadh 300 focal acu faoi dheireadh na 
scoilbhliana.

Deirtear gur chóir go mbeadh 75,000 focal sa T1 ag daltaí ag imeacht ón 
iarbhunscoil. Is é sin 10-12 focal sa lá ó aois 2 go haois 17. 



Ach is féidir foclóir a fhorbairt leis 
na coinníollacha cearta!  



Forbairt Foclóra

An bhfuil muid …

ag teagasc foclóra?

nó

ag teagasc scileanna le 
cur le forbairt foclóra?



Eolas domhain ar fhocail





Straitéisí i dtreo aithint focal agus díchódú

Tá dlúthcheangal idir
teanga ó bhéal, eolas

fóineolaíoch agus
ciall focal, rud a 

chuidíonn le léitheoirí
focail nua a léamh

Ag tús na léitheoireachta
bíonn léitheoirí ag 

díchódú, bogann siad go 
focail a aithint go 

huathoibríoch agus
léamh go líofa

Ach…                      
leantar le scileanna

díchódaithe go fiú do 
léitheoirí líofa



Córais scríofa agus straitéisí

 Is féidir le páistí scileanna léitheoireachta a thógáil níos gasta nuair a bhíonn
córas scríofa níos rialta i gceist (Goswami, 2008)

 Tuigimid nach ionann córas fuaime na Gaeilge agus an Bhéarla. Ach cad é 
faoi na straitéisí teagaisc? Ní gá go mbeadh straitéisí an Bhéarla éifeachtach
don Ghaeilge. 

 Nuair a bhíonn córas mírialta ann bíonn léitheoirí ag brath níos mó ar
scileanna radhairc, mar atá amhlaidh leis an Bhéarla (Stenson & Hickey, 
2019). 

 Straitéisí ar leith de dhíth don Ghaeilge. Níl an litriú seasmhach sa Ghaeilge. 
Is féidir brath ar dhíchódú níos mó.  

 Fianaise ann gur focail ilsiollacha is mó thugann deacrachtaí do léitheoirí níos
sine. 



An Ghaeilge

Táimid eolach ar thréimhse na haibítre agus ar
bhonnchéim na litearthachta ach…

Tá níos mó oibre de dhíth maidir le hortagrafaíocht na
litearthachta agus moirfeagrafaíocht na litearthachta
(Barnes, Ní Chiarán & Ní Chasaide, 2017) 

Má dhírítear ar na hathruithe a thagann
ar fhocail, na réimíreanna, iarmhíreanna, 
comhfhocail, deirí coitianta, píosaí
coitianta, srl. beidh feasacht teanga ag 
na daltaí



Líofacht sa léitheoireacht

Is droichead í an líofacht idir focail a aithint agus téacs a thuiscint (Pikulski & Chard, 2005). 

Aithint

focal
Tuiscint



Líofacht a fhorbairt

Uathoibríocht: Luas

Prosóid: Ag léiriú na céille agus na tuisceana

Is féidir uathoibríocht agus prosóid a fhorbairt tríd an léitheoireacht
leathan, an léitheoireacht dhomhain agus an t-athléamh



Athléamh agus líofacht sa léitheoireachta

Gach uair a léitear téacs tuigtear níos fearr é.

Bíonn deis ag na daltaí díriú ar fhoclóir, ar fhocail nua,    
ar fhuaimeanna (fóinéimí agus moirféimí), ar fhrásaí, ar
nathanna, ar phoncaíocht, ar ghramadach, srl.                                                           
I GCOMHTHÉACS!

Má léitear téacs amháin go domhain, aistrítear na
scileanna sin go téacsanna eile. 



Tuiscint mar sprioc na léitheoireachta

 Is í an tuiscint sprioc na léitheoireachta!

 Ní ‘an léitheoireacht os ard’! 

 B’fhearr go mbeadh an t-am caite ar straitéisí tuisceana ná ar
éisteacht le páistí ag léamh os ard

 Caithfear fíorleabhair a úsáid. Ní leor sliocht le tuiscint a fháil ar
théacs. m.sh. struchtúr téacs, carachtair, plota, forbairt, athruithe, 
fíorchomhthéacs…



Straitéisí tuisceana

 Caithfear na bunscileanna foclóra agus díchódaithe a fhorbairt le 
tuiscint a bhaint amach (Pressley, 2019)

 Má bhíonn páistí go fóill ag streachailt le díchódú, ní bhíonn fuinneamh
ar bith fágtha don tuiscint

 Cuidíonn eolas ar an domhan agus eolas ar fhocail

 Aithnítear go gcuidíonn teagasc follasach na straitéisí tuisceana leis an 
tuiscint sa léitheoireacht (National Reading Panel, 2000)

 Cuidíonn teagasc follasach na straitéisí tuisceana i dtraschur scileanna
ó theanga go teanga leis an tuiscint léitheoireachta



An raibh an tuar agus an 

forbhreathnú ceart agam?

Tá eolas eile agam

Tá sprioc agam Tá forbhreathnú

déanta agam

Ní fhaca mé an focal 

sin roimhe, oibreoidh

mé amach é. 

Tá tuar déanta agam

Ní raibh sin ar eolas

agam roimhe

Tá rud tábhachtach

anseo Léifidh mé sin arís!

Cad

Anois, cad é a fuair

mé uaidh sin? 

Cad

Is maith liom an bealach a 

bhfuil sé scríofa.
Cad

Tá mé ag baint

ciall as seo!

Cad é a chiallaíonn

an focal sin?
Tá pictiúr de sin i

mo cheann



ag smaoineamh os ard

réamheolas

ceistiú

ag aithint sprice struchtúr téacs

tátal

athinsint

amharcléiriú

ag léiriú tábhachta

monatóireacht



Ról an mhúinteora

Mínigh agus múnlaigh
straitéisí sa léitheoireacht

i gcomhpháirt agus sa
léitheoireacht faoi threoir. 

Déan straitéis amháin
ag am amháin ar dtús

agus ansin stór
straitéisí le chéile. 

Tabhair deis do na páistí na
straiteisí a chleactadh le 

tacaíocht

Tacaigh leis na páistí na
straitéisí cuí a roghnú
agus iad ag léamh go 

rialta.

Tacaigh leis na páistí na
scileanna seo a 

thraschur ó theanga go 
teanga. 

Déan seo gach lá agus ar
feadh chomh fada agus is 

féidir leis na páistí a 
dhéanamh neamhspleách

agus comhfhiosach –
thar bhlianta!



 

 

 

Scaoileadh Céimseach na Freagrachta 

 

Múnlú                  Cleachtas a roinnt                Cleachtas faoi threoir               Cleachtas neamhspleách 

 

     
Múinteoir ag múnlú 

 Míniú 

 Léiriú 

 Smaoineamh os 
ard 

 

Teagasc:  Múinteoir 
ag teagasc go 
follasach, daltaí  ag 
cleachtadh 

Cleachtadh:   Daltaí 
ag cleachtadh le 
tacaíocht ón 
mhúinteoir 

Daltaí ag cleachtadh 
go neamhspleách le 
haiseolas ón 
mhúinteoir 

Aistríonn na daltaí 
an t-eolas go rud 
eile 

 

 

 

 

 

spleáchas neamhspleáchas 

Pearson and Gallagher (1985)



Straitéisí sna ceachtanna

roimh léamh: 

sprioc soiléir, 
baineann úsáid as 

struchtúr, réamheolas

agus tú ag léamh: 

píosaí tábhachtacha a 
aimsiú, athléamh, 

tuar, tátal, 
príomhsmaointí

i ndiaidh léamh:

próiseálú, achoimre, 
monatóireacht, eolas

Tá straitéisí ann do …



Réamheolas agus Tuar

 Tuigtear téacs níos fearr má dhéantar
nasc idir réamheolas agus eolas nua. 

 Is féidir páistí a ullmhú le réamheolas –
labhair faoin toipic, pléigh foclóir/frásaí.

 Baineann daltaí úsáid as réamheolas
agus déanann siad tuar roimh léamh agus
iad ag léamh.

 Múnlaigh straitéisí ‘smaoinigh os ard’ agus
tú ag léamh leis an ghrúpa.

 Tá an múinteoir ag úsáid réamheolais sa
tuar agus ag tabhairt foclóra.  

Tá cailleach ar

chlúdach an 

leabhair seo. Tá

mé ag tuar go 

mbeidh draíocht sa

leabhar seo nó

chuala mé go 

mbíonn draíocht ag 

cailleacha. 



Réamheolas le leabhar neamhfhicsin

A
Ar eolas agam

B
Ba mhaith liom a fháil amach

C
Cad é a d’fhoghlaim mé? 



Déan tuar …

Taithí
phearsanta

Eolas
domhanda

Eolas ar an 
seánra seo

Na léaráidí
sa leabhar

Tréithe
téacs ar an 
chlúdach

Eolas faoi na
carachtair/suíomh

an leabhair

Tréithe an téacs
(i leabhar

neamhfhicsin)



Athinsint/Achoimre

 Tacaíonn achoimre go mór leis an tuiscint (Block & Pressley, 2007). Bíonn
ar pháistí na pointí is tábhachtaí, téamaí agus struchtúr téacs a aithint.

 Le hathinsint a dhéanamh caithfear struchtúr an téacs a aithint. 

 Cuidíonn an struchtúr le daltaí codanna an téacs a aithint agus a thuiscint

 Tagann páistí isteach ar struchtúr téacs tríd an léitheoireacht – i
gcomhpháirt agus faoi threoir

 Bain úsáid as fráma a léiríonn carachtair, suíomh, fadhb agus réiteach i
scéal.

 Is féidir le leidchártaí tacú le dalta achoimre a dhéanamh. 



Carachtair 

 
 

Suíomh 

 

 

Fadhb 

 
 

Réiteach 

 

 



Ceistiú

Mínigh agus pléigh na cineálacha ceisteanna:

Cuir ceisteanna ar na daltaí.

Nasc le leabhar

Nasc leis an pháiste

Nasc leis an domhan

Ceisteanna …

díreacha…díreach ansin sa leabhar

tátalacha…sa leabhar agus i mo cheann



Tá sé tábhachtach go mbíonn deis ag na páistí ceisteanna a 

chumadh agus a chur.

Teagasc na cineálacha ceisteanna do na páistí.

Tabhair deiseanna dóibh ceisteanna a ghiniúint. 



Monatóireacht

 Bíonn a fhios ag léitheoirí maithe cá huair ar chóir níos mó ama a 
chaitheamh ar fhocal/fhrása.

 Bíonn a fhios acu nuair nach bhfuil ciall le píosa téacs go bhfuil gá le dul
siar, athléamh, díchódú. 

 Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann le focail a aithint agus a dhíchódú
i gcomhthéacs.



Cairteanna Cuimhne



Léirigh do straitéisí



Plé

Bíonn neart deiseanna labhartha ag na daltaí

Caithfear an téarmaíocht agus an foclóir a 
theagasc agus a úsáid go rialta

Ní gá go mbeadh an léitheoireacht ina
chleachtas aonarach

Léitheoireacht leathan – cumainn
léitheoireachta, deiseanna plé

Léitheoireacht dhomhain – grúpaí
léitheoireachta, deiseanna plé



Minicíocht ceachtanna léitheoireachta Gaeilge

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



am a chaitear ar cheachtanna gach seachtain

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



Scileanna Léitheoireachta
Cé chomh minic is a theagascann tú na scileanna léitheoireachta thíos i do rang?

Ag díriú ar gach lá agus 2-3 uair sa tseachtain



Ceist: Nuair a thosaigh tú mar mhúinteoir nuacháilithe, ar
mhothaigh tú ullmhaithe leis an léitheoireacht a theagasc?

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae

ullmhaithe ní raibh mé ullmhaithe ullmhaithe ní raibh mé ullmhaithe



Forbairt ghairmiúil leanúnach ar an léitheoireacht

Scoileanna na 26 contae Scoileanna na 6 chontae



Cluichí

idirghníomhacha

Réimse

níos leithne

d’úrscéalta

Áiseanna

Suimeanna

na bpáistí

Scéalta nua-

aimseartha ag an 

leibhéal ceart

Níos mó

leabhar

Níos mó

ama

Téacsanna

leibhéalaithe/ 

Bandáilte

Téacsleabhair

oiriúnacha don 

léitheoireacht Clár iomlán don 

léitheoireacht

Tacaíocht ó mhúinteoirí

eile sa scoil

Pleanáil

Difreálú

Saineolas a 

roinnt

AR don 

Ghaeilge

Traenáil

Áiseanna

measúnaithe agus

diagnóiseacha



Buíochas

Buíochas ó chroí …

… le mo stiúrthóirí, An tOllamh Pádraig Ó Duibhir agus an Doctúir Eithne Kennedy

… leis na príomhoidí agus na múinteoirí a líon isteach na ceistneoirí

… leis na scoileanna a thug cead dom an taighde seo a dhéanamh

… le COGG a thug maoiniú le díol as ionadaíocht agus as leabhair


