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Déantar cur síos sa tráchtas seo ar na 

dea-chleachtais chun dúshlán ard-oird a 

chur ar fáil do dhaltaí le linn foghlama

na Gaeilge. Dírítear isteach ar na 

hardranganna i mbunscoileanna ina

bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga in 

Éirinn. Scrúdaítear an litríocht atá ar fáil 

maidir leis an ábhar seo. De réir na 

litríochta, tá go leor buntáistí ag baint le 

cothú scileanna smaointeoireachta ard-

oird le linn teanga a mhuineadh agus í a 

fhoghlaim. Cé go bhfuil litríocht ar fáil 

ar chleachtais smaointeoireachta ard-

oird i múineadh na dara teanga go 

ginearálta, níl mórán ann maidir le 

scileanna ard-oird i bhfoghlaim na 

Gaeilge. Cosúil le foghlaim in aon 

ábhar, tá áit lárnach ag an spreagadh i 

bhfoghlaim na Gaeilge, agus tugtar é 

seo faoi deara. Baineadh úsáid as 

taighde cáilíochtúil chun an t-eolas a 

bhailiú. 

Cuirfear na torthaí in iúl faoi na téamaí a d’eascraíodh ó na 

hagallaimh.

Dúshlán ard-oird

Straitéis a oibríonn chun an smaointeoireacht ard-oird a chur 

chun cinn sna hardranganna ná tascanna cruthaitheacha a 

chur os comhair na ndaltaí, mar shampla, rólimirt, fógra a 

chruthú, plé ranga agus comhrá. Is fiú deiseanna 

léitheoireachta agus scríbhneoireachta neamhspleácha a chur 

ar fáil chun go mbeidh an paiste in ann scileanna a thraschur 

ó shuíomh go suíomh. Moltar an Ghaeilge a chomhtháthú le 

hábhair eile. Leis an bhFoghlaim Comhtháite Ábhar agus 

Teanga, tugtar deis do na daltaí smaoineamh i slí dhifriúil ar 

ábhar agus ar theanga.

Tacaíocht chun dul i ngleic le dúshlán

Sonraíodh straitéisí maithe chun freastal ar idirdhealú ionas 

go mbeadh ar chumas gach dalta dul i ngleic le dúshlán ard-

oird. Moltar ábhar lasmuigh den churaclam a chur ar fáil do 

dhaltaí ar ardchumas. Is féidir úsáid a bhaint as réimse 

ceisteanna, rogha a thabhairt do pháistí le tascanna agus 

meascán de ghrúpaí cumasacha agus measctha a chur le 

chéile. Tugann am fanachta deis don dalta smaoineamh ar an 

tasc agus freagra níos fearr a chumadh.

Ina theannta sin, b’fhiú go mór é úsáid a bhaint as na 

modhanna múinte, as céad teanga an dalta agus as an 

Ghaeilge neamhfhoirmiúil chun teanga nua a mhúineadh 

chun dul i ngleic le tascanna ard-oird.

Taitneamh

Maidir le taitneamh agus dúshlán ard-oird, mhol na 

rannpháirtithe gan an-iomarca béime a chur ar bhotúin sa 

teanga, ach ar an malairt, muinín na bpáistí a fhorbairt. 

Moladh úsáid a bhaint as an nGaeilge neamhfhoirmiúil go 

minic chun go bhfeictear an Ghaeilge mar theanga bheo 

chumarsáide. Straitéisí eile ab fhéidir le múinteoirí úsáid a 

bhaint as chun dalta a spreagadh ná rogha a thabhairt dóibh 

agus comórtas éagsúla a chur ar siúl le duais le bua. Gan 

dabht, moladh tábhacht ábhair shuimiúil agus ábhair 

oiriúnach freisin.

Is léir ó na torthaí go gcreideann múinteoirí go bhfuil ról 

fíorthábhachtach ag an smaointeoireacht ard-oird do 

dhaltaí sa lá atá inniu ann. Gan dabht, nuair a cuirtear 

dúshlán ard-oird as Gaeilge os comhair dalta i scoil 

Bhéarla, tá dhá thasc i gceist; an tasc ard-oird agus an 

tasc sa dara teanga. Caithfidh an múinteoir tacaíocht a 

thabhairt do na daltaí le dúshlán mar seo. Moltar 

ionchur teanga a mhúineadh roimh ré chun go mbeidh 

an teanga riachtanach acu. Labhraítear faoi thábhacht an 

t-idirdhealú, go háirithe tábhacht an scafaill, chun 

freastal ar chumais éagsúla sa rang. Anuas ar sin, tá sé 

de dhualgas ar mhúinteoirí bunscoile páistí a spreagadh 

le bheith rannpháirteach i réimse leathan ábhair, agus 

smaoineamh go criticiúil orthu (CNCM 2019). Ní 

eisceacht í an Ghaeilge. Bhí comhaontú i measc na 

rannpháirtithe go bhfuil spreagadh thar a bheith 

tábhachtach i dtaobh aon tasc. Maidir le spreagadh agus 

dúshlán ard-oird go sonrach, caithfidh go mbeadh an 

t-ábhar suimiúil agus ar leibhéal oiriúnach chun na 

daltaí a spreagadh chun dul i ngleic le tascanna 

dúshlánacha. Baineann an ghné seo le féin-

éifeachtúlacht an dalta (Bandura 1986).

Baineadh úsáid as taighde cáilíochtúil chun teacht ar 

fhreagra na ceiste taighde. Rinneadh cúig agallamh 

leath-struchtúrtha. Thug na hagallaimh léargas ar na 

straitéisí éagsúla atá in úsáid ag múinteoirí chun 

dúshlán ard-oird a chur ar fáil agus foghlaim 

thaitneamhach a spreagadh. An fáth go raibh uimhir 

bheag de rannpháirtithe i gceist ná chun go mbeadh an 

taighdeoir in ann léargais níos cruinne a fháil, staidéar 

níos doimhne a dhéanamh agus torthaí níos tairbhiúla a 

bhaint amach taobh istigh den teorainn ama. Fuarthas 

sampla ón uile phobal trí shampláil áise. Eachtraí 

neamhspleácha ab ea na heachtraí seo. Rinneadh 

iarracht cothromaíocht a chinntiú maidir le líon na 

mban agus líon na bhfear, chomh maith le haois agus 

taithí na rannpháirtithe. Bhí beirt fhear agus triúr ban 

faoi agallamh agam. Bhí beirt acu ag múineadh ar feadh 

timpeall daichead bliain, chaith beirt eile cúig bliana 

déag ag múineadh, agus bhí rannpháirtí amháin ag 

múineadh thart ar sheacht mbliana. Bhí meascán de 

scoileanna tuaithe agus uirbeacha i gceist chomh maith. 

Rinneadh tras-scríbhinn ar gach agallamh. Nuair a bhí 

na cúig agallamh scríofa amach, rinneadh códú orthu. 

Tháinig na teidil agus fotheidil don anailís ó na sonraí.

Taispeánann na príomhthorthaí na dea-chleachtais atá in 

úsáid ag múinteoirí sna hardranganna chun dúshlán ard-

oird a chur ar fáil do dhaltaí agus foghlaim 

thaitneamhach na Gaeilge á spreagadh ag an am céanna. 

Mholfainn do mhúinteoirí timpeall na tíre úsáid a bhaint 

as na dea-chleachtais seo ina seomra ranga féin. An      

t-oideachas is fearr ná an t-oideachas a chuireann 

dúshlán roimh an dalta.

Tá comhaontú ann go gcaithfidh oideachas an t-aonú 

aois is fiche scileanna smaointeoireachta ard-oird a chur 

chun cinn (Shirkhani agus Fahim 2011; Richland agus 

Simms 2015). Nuair atá scileanna an fhoghlaimeora 

sáite go huile is go hiomlán le dúshlán ard-oird, deirtear 

go dtéann sé/sí isteach i “state of flow” 

(Csikszentmihalyi 1990, lch.128). “Goals that are 

perceived as moderately difficult raise motivation and 

convey a clear sense of progress, which raises efficacy” 

(Schunk 2003, lch.164).

Sa léirbhreithniú ar Churaclam na Bunscoile (2008), 

aibhsíodh úsáid theoranta scileanna teanga ard-oird agus 

scileanna smaointeoireachta (CNCM 2008, lch.150). 

Molann torthaí na tuairisce níos mó ábhair thacaíochta a 

chur ar fáil do mhúinteoirí maidir le forbairt agus cothú 

scileanna smaointeoireachta ard-oird an dalta (CNCM 

2008, lch.204). Is í aidhm an taighde acmhainn 

tacaíochta a chur ar fáil do mhúineadh na Gaeilge i 

scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar dara teanga.
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