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Dearcthaí agus cleachtas teanga i measc scoláirí i meánscoileanna lán-Ghaeilge 
  

BILEOG EOLAIS DO THUISMITHEOIRÍ/CHAOMHNÓIRÍ 
  

Cead Eiticiúil: R52019/RE001 

  
A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara, 

  

Tá scoil do pháiste ag glacadh páirte i staidéar ar dhearcthaí agus ar chleachtas teanga i measc scoláirí i 

meánscoileanna lán-Ghaeilge agus tá cuireadh ag do ghasúr páirt a ghlacadh sa staidéar. 

  

Tá súil agam go mbeidh tú sásta go nglacfaidh do ghasúr páirt ach sula ndéanfaidh tú cinneadh maidir leis 

seo, tá sé tábhachtach go dtuigeann tú cén fáth go bhfuil an staidéar seo á dhéanamh agus céard a bheas i 

gceist leis. Tabharfaidh an bhileog seo eolas duit maidir leis seo. Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir dul i 

dteangmháil liom ar 0871121399 nó eileen.coughlan@ling-phil.ox.ac.uk. Táim lánsásta an staidéar a phlé 

leat, as Gaeilge nó as Béarla. 

  

Le beannacht, 

Eileen Coughlan 

  

Céard í aidhm an staidéir? 

Táim ag iarraidh tuairimí na scoláirí maidir leis an nGaeilge, leis an mBéarla agus le haon teangacha eile a 

labhraítear sa scoil a léiriú ina mbriathra féin. Táim ag iarraidh léargas a fháil ar an mbealach a úsáideann siad 

na teangacha seo agus cén chaoi a thuigeann siad ról na dteangacha sin ina saoil agus ina bpobail féin, agus 

in Éirinn trí chéile. Mar chuid de seo, tá suim agam i ngnáthshaol scoláirí i meánscoileanna lán-Ghaeilge trí 

chéile, m.sh. an chaoi a bhaineann siad úsáid as na meáin shóisialta agus na himeachtaí seach-churaclam ina 

nglacann siad páirt. Ní bhaineann an staidéar seo le cumas teanga agus ní mheasfar a gcumas in aon slí. 

  

Cén fáth gur roghnaíodh mo ghasúr? 

Táim ag tabhairt cuireadh dod’ ghasúr páirt a ghlacadh sa staidéar mar go bhfuil sé/sí ag freastail ar COLÁISTE 

AN EACHRÉIDH- Táim ag tabhairt cuireadh do thart ar 100 scoláire páirt a ghlacadh sa staidéar.  

  

An gá do mo pháiste páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo? 

Ní gá. Is féidir leat ceisteanna a chur maidir leis an staidéar sula socróidh tú an nglacfaidh do pháiste páirt 

ann. Má athraíonn tú d’intinn théis cead a thabhairt dod’ pháiste páirt a ghlacadh, is féidir leat iad a tharraingt 

as an taighde ag am ar bith gan fáth a thabhairt agus gan argóint. Ní gá ach é a rá liom. Mar an gcéanna, beidh 

do pháiste in ann shocrú dó/di féin má tá sé/sí ag iarraidh páirt a ghlacadh agus beidh sé/sí in ann éirí as an 

staidéar ag aon am gan aon fhadhb. 
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Céard a tharlóidh má ghlacann mo pháiste páirt? 

Beidh mé i láthair sa scoil i rith ranganna, ag am lóin agus i rith imeachtaí ar nós cleachtaí spóirt nó dráma 

agus cruinnithe coiste, ag breathnú ar céard atá ar siúl sa scoil agus ar ghnáthshaol na scoláirí. B’fhéidir go 

gcuirfidh mé ceisteanna ar na scoláirí faoin gcaoi a úsáideann siad na meáin shóisialta, na cláir teilifíse is fearr 

leo, srl. Beidh mé sa scoil dhá lá sa tseachtain agus tá súil agam go leanfaidh an staidéar ó Mheán Fómhair 

2017 go Feabhra 2018. 

  

Chomh maith le bheith ag breathnú ar chúrsaí sa scoil, ba mhaith liom roinnt taifeadadh fuaime, fístaifeadadh 

agus grianghraif a dhéanamh de scoláirí sa seomra ranga, ag am lóin, srl. Beidh a fhios ag na scoláirí i gcónaí 

má tá taifead á dhéanamh díobh agus beidh siad in ann a rá ag aon am nach bhfuil siad ag iarraidh go 

dtaifeadfar iad. Ní thaifeadfar aon scoláire nach bhfuil foirm toilithe faighte agam óna 

t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí agus ní dhéanfar aon taifeadadh nó aon ghrianghraf go rúnda. B’fhéidir go n-

iarrfaidh mé freisin ar scoláirí taifead fuaime a dhéanamh díobh féin, ar a bhfóin féin nó ar thaifeadán fuaime 

a thugaimse dóibh. Déarfaidh mé leis na scoláirí a bhfuil sé seo ar bun acu nach féidir taifead a dhéanamh de 

aon duine nach bhfuil cead tugtha ag a t(h)uismitheoirÍ/c(h)aomhnóirÍ go nglacfadh sé/sí páirt sa staidéar 

agus go gcaithfidh siad taifeadadh a dhéanamh go hoscailte i gcónaí. Tá bileog threorach a thabharfar do 

scoláirí a dhéanfaidh taifeadadh mar seo iniata leis an mbileog eolais seo. 

  

Ag tarraingt ar dheireadh an tréimhse taighde, in Eanáir nó i bhFeabhra, ba mhaith liom roinnt fócasghrúpa 

a eagrú leis na scoláirí. Mairfidh siad seo ar feadh leathuair nó uair a chloig agus labhróimid faoi rudaí éagsúla 

a bhaineann le saol an scoláire i meánscoil lán-Ghaeilge. 

  

An bhfuil aon bhuntáiste nó aon mhíbhuntáiste trí pháirt a ghlacadh? 

Níl leas díreach dod’ pháiste trí pháirt a ghlacadh sa staidéar, ach tá súil agam go dtabharfaidh an taighde seo 

léargas ar dhearcthaí na scoláirí i leith na Gaeilge agus an Bhéarla, chomh maith le haon teanga eile a 

labhraítear sa scoil. Nuair atá an anailís déanta agam, ba mhaith liom filleadh ar an scoil chun torthaí an 

taighde a phlé leis na scoláirí, leis na daltaí agus le tuismitheoirí/caomhnóirí. 

  

Céard a tharlóidh leis an eolas a bhaileofar? 

Úsáidfidh mé na taifeadtaí a dhéanfaidh mé de na scoláirí mar chuid den staidéar seo. Má tá tú féin agus 

do pháiste sásta, cuirfear cóipeanna de na taifeadtaí agus cáipéisí eile a bhaineann leo (m.sh. tras-

scríbhinní) i gCartlann Fhaisnéise Cáilíochtúla na hÉireann (www.iqda.ie) sa chaoi go mbeidh taighdeoirí 

eile in ann úsáid a bhaint astu. Ní luafar aon tréithe pearsanta sna taifeadtaí agus doiciméid seo. Cuirfear 

ainmneacha bréige in áit aon ainmneacha a luafar iontu agus bainfear aon eolas eile a d’fhéadfadh leid 

a thabhairt faoi cé hiad na rannpháirtithe (m.sh. logainmneacha áitiúla nó ainmneacha clubanna áitiúla) 

as na taifeadtaí agus na doiciméid sula gcuirfear sa chartlann iad. Ní chuirfear na grianghraif nó na físeáin 

sa chartlann agus déanfar iad seo den chuid is mó chun meabhrú domsa conas a leag mé trealamh amach. 

Má thaispeánfar na físeáin nó na grianghraif seo do thaighdeoirí eile, athrófar iad sa chaoi nach féidir do 

pháiste a aithint iontu. Coinneofar an t-eolas ar fad a thugann do pháiste dom i rith an taighde faoi rún 

ach amháin má thugann do pháiste le fios go bhfuil dochar á dhéanamh dó/di féin nó do dhuine eile.  Sa 

chás sin, beidh orm é a insint don phríomhoide, de réir pholasaí na scoile maidir le cosaint leanaí. 

 

Stórálfar na taifeadtaí agus an t-eolas pearsanta (m.sh. ainmneacha) go slán ar mo ríomhaire pearsanta, 

ar dhiosca crua agus ar sheirbhís chúltaca na hollscoile. Ní bheidh rochtain ar an eolas pearsanta agus 

ar na taifeadtaí agus doiciméid eile ach amháin agamsa agus ag mo mhaoirseoir sula mbainfear na 

sonraí pearsanta astu. B’fhéidir go dtabharfar rochtain ag daoine eile ar an eolas anaithnidithe chun 
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monatóireacht a dhéanamh ar an staidéar, nó chun críche stóráil sonraí. Chun cloí le polasaí shonraí 

taighde na hollscoile, coinneoidh mé an t-eolas go sábháilte ar feadh trí bliana ar a laghad.  

  

An foilseofar an taighde? 

Scríobhfaidh mé faoin taighde mar chuid de mo thráchtas PhD.  Nuair a chríochnóidh mé an tráchtas, 

cuirfear san Oxford Research Archive é, ionas go mbeidh taighdeoirí eile in ann teacht air. Beidh rochtain 

oscailte air, sa chaoi go mbeidh sé ar fáil do 'chuile úsáideoir idirlín théis tréimhse áirithe. Tá súil agam torthaí 

an staidéir a fhoilsiú in irisí scolártha (b’fhéidir le rochtain oscailte freisin) ach d’fhéadfadh sé seo a tharlú den 

chéad uair cúpla bliain théis deireadh an staidéir. 

  

Cé atá ag eagrú an taighde seo? 

Tá an tionscadal seo á eagrú ag Eileen Coughlan ó Ollscoil Oxford, atá ina mac léinn PhD. Tá an taighde 

maoinithe ag an Economic and Social Research Council (UK) agus ag Ollscoil Oxford. Rinne an Central 

University Research Ethics Committee léirmheas ar an taighde seo agus tá cead eiticiúil tugtha acu 

(R52019/RE001). 

  

Céard a dhéanfaidh mé má tá fadhb agam leis an staidéar? 

Má tá aon imní ort faoin staidéar seo, is féidir labhairt le hEileen Coughlan nó lena maoirseoir 

(deborah.cameron@worc.ox.ac.uk) agus déanfaidh sí a dícheall do cheist a fhreagairt. Ba cheart don 

taighdeoir do cheist a admháil taobh istigh de deich lá oibre agus fios a thabhairt duit cén chaoi a bhfuil sé ar 

intinn aici dul i ngleic léi. Má tá tú míshásta fós, nó má tá tú ag iarraidh gearán foirmeálta a dhéanamh, is 

féidir dul i dteangmháil le cathaoirleach an Choiste Eitic Taighde in Ollscoil Oxford agus déanfaidh seisean 

iarracht an scéal a réiteach ar bhealach réasúnta sciobtha. 

 

Chair, Social Sciences & Humanities Inter-Divisional Research Ethics Committee; 

Ríomhphost: ethics@socsci.ox.ac.uk;  

Seoladh: Research Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD 

  

Céard ba chóir dom a dhéanamh anois?  

Líon isteach an fhoirm toilithe atá iniata leis seo, más é do thoil é, agus tabhair do mhúinteoir do pháiste é 

má tá tú sásta go nglacfaidh do pháiste páirt sa staidéar seo. Ná déan dearmad gur féidir leat do ghasúir a 

tharraingt amach as an staidéar ag aon am, gan phionós agus gan aon chúis a thabhairt, trí labhairt leis an 

taighdeoir. Má tá tú ag iarraidh an taighde a phlé roimh ré (nó má tá ceisteanna agat i ndiaidh an taighde), is 

féidir dul i dteangmháil le: 

  

Eileen Coughlan, 

Fón: 0871121399 

Ríomhphost: eileen.coughlan@ling-phil.ox.ac.uk   

Seoladh: Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, University of Oxford, Clarendon Institute,  

Walton Street, Oxford OX1 2HG, United Kingdom 
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