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Réamhrá 

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag athbhreithniú agus ag 

athfhorbairt curaclam na bunscoile. Tá ról tábhachtach ag guth páistí maidir le bheith ag rannchuidiú 

le comhráití faoin gcineál curaclaim a theastaíonn i gcomhair na ndeich mbliana amach romhainn. 

Aithníonn sé seo gníomhú agus inniúlacht páistí le rannchuidiú agus léiríonn sé freisin an 

t-aitheantas atá ag dul i mead, ar leibhéal polasaí, ar an tábhacht a bhaineann le guth páistí a 

áireamh ina gcuid de chinntí a théann i bhfeidhm orthu.   

Cosúil le dlínsí eile atá tar éis Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (1989) a 

dhaingniú, d’aithin Éire a cuid oibleagáidí sa réimse seo trí shraith gníomhartha polasaí i gcaitheamh 

roinnt blianta lena n-áirítear cruthú roinne nua rialtais in 2011, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 

ar a bhfuil aire de chuid na comh-aireachta i gceannas. Leasaíodh Bunreacht na hÉireann in 2012 tar 

éis reifrinn chun ceart páistí, sa dlí, a láidriú go mbreithneofaí a gcuid dearcaí i gcúrsaí a théann i 

bhfeidhm orthu. In 2015, seoladh An Straitéis Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Leanaí agus na 

nDaoine Óga sa Chinnteoireacht (2015-2020). Soláthraíonn na forbairtí seo, i measc forbairtí eile, 

cúlra tábhachtach chun idirghníomhú le guth an fhoghlaimeora a mhéadú i bhforbairt churaclaim ar 

leibhéal náisiúnta.    

Forbraíonn an CNCM comhairle maidir le curaclam agus measúnacht trí dhlúth-chomhoibriú agus i 

gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais agus le raon leathan páirtithe leasmhara eile.  Le 10-15 

bliana anuas, mar chuid den obair seo, tá uirlísí, múnlaí agus próisis chomhairliúcháin forbartha ag 

an gComhairle chun oibriú le páistí agus daoine óga i suíomhanna luathóige agus i mbunscoileanna 

agus iar-bhunscoileanna. Mar aon le taighde, obair forbartha le suíomhanna agus scoileanna, agus 

obair le comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara, chabhraigh an obair seo le páistí treoir an 

athchóirithe agus na hathfhorbartha curaclaim a mhúnlú. Soláthraítear leis an bpáipéar seo  

achoimre goirid ar roinnt próiseas comhairliúcháin le blianta beaga anuas inar chuimsigh an CNCM 

guth páistí i leith forbairtí curaclaim ar leibhéal bunscoile. Sonraítear agus tarraingítear aird sa 

pháipéar ar roinnt de na teachtaireachtaí buntábhachtacha atá tagtha chun cinn de bharr gur 

éistíodh le páistí agus a threoraíonn roinnt den obair leanúnach leis an gcuraclam bunscoile a 

athbhreithniú agus athfhorbairt.   

Is iad seo a leanas na comhairliúcháin: 

▪ Comhairliúchán maidir leis na tograí le haghaidh curaclaim san Oideachas faoi Reiligiún agus 

Chreidimh (ORC) agus Eitic: Tuairisc Dheiridh (CNCM, Feabhra 2017) What the learning might 

https://www.dcya.gov.ie/documents/Publications/20150617NatStratParticipationGAEILGE.PDF
https://www.dcya.gov.ie/documents/Publications/20150617NatStratParticipationGAEILGE.PDF
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look like: children’s perspectives (lch.44-46) (Dá dtagraítear dó ina dhiaidh seo mar ORC agus 

Eitic) 

▪ Forbairtí Bunscoile: Comhairliúchán maidir le Structúr agus Am Curaclaim (SAC) – Tuairisc 

Dheiridh (CNCM Eanáir 2018) Consultative Meetings with Children (lch.35-36)  

▪ Forbairtí Bunscoile; Primary Language Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile (PLC/CTB) – 

Tuairisc faoin gComhairliúchán ar an dréachtchuraclam le haghaidh Céim 3 agus 4. (CNCM Meán 

Fómhair 2018) Voices of Children (lch.11; 23-28)  

▪ Tuairisc Chomhairliúcháin maidir le Curaclam Matamaitice na Bunscoile (CMB) do naíonáin 

bheaga go dtí rang a dó (CNCM, Iúil 2018) Child’s Voice (lch.6; 84-90: 4 théama).  

Chomh maith le bheith ag rannchuidiú le comhairliúcháin faoi fhorbairtí curaclaim, lorgadh tuairimí 

páistí i bhforbairt dhá fhíseán lenar leagadh amach fráma comhráití leathana faoi thodhchaí 

churaclam na bunscoile. Áiríodh na príomhtheachtaireachtaí agus na príomhthéamaí ó na físeáin sin 

sa tuairisc freisin.   

▪ Children: Their lives, their learning: físeán arna tháirgeadh ag an CNCM le Coláiste Mhuire, 

Institiúid Oideachais Marino le haghaidh ‘Children: their lives, their learning’, comhdháil a 

reáchtáladh in 2011 chun seiceáil isteach leis an gcuraclam bunscoile agus chun tosú ar an 

mbunsraith a chur síos don athbhreithniú air. (Dá dtagraítear dó mar CTL ina dhiaidh seo.) 

▪ Children’s Voices: físeán arna tháirgeadh ag an CNCM don Chomhdháil Chomhairliúcháin: 

Proposals on Structure and Time in the Primary Curriculum (2017). Forbraíodh an físeán ón 

gcomhairliúchán le páistí maidir le Struchtúr agus Am Curaclaim agus tarraingítear aird ann ar 

roinnt de na pointí suntasacha. (Dá dtagraítear dó mar CVV ina dhiaidh seo.) 

I gcomhar leis an obair faoi ghuth páistí atá déanta ag an CNCM le roinnt blianta, choimisiúnaigh an 

Chomhairle trí thuairisc freisin bunaithe ar an staidéar dar teideal Growing Up in Ireland, staidéar 

náisiúnta fadaimseartha ar pháistí agus ar dhaoine óga in Éirinn. Staidéar ionadaíoch náisiúnta atá 

ann ina raibh breis is 20,000 ball i measc an cohóirt. Agus iad á meas in éineacht le chéile, díritear 

leis na trí thuairisc ar raon aoise bhlianta na bunscoile:   

▪ The Transition to Primary Education: Insights from the Growing Up in Ireland study, Emer Smyth, 

ESRI/CNCM, 2018  

▪ Learning in Focus. Wellbeing and School Experiences among 9- and 13-Year Olds: Insights from 

the Growing Up in Ireland Study. Emer Smyth, ESRI/CNCM, 2015 

http://www.ncca.biz/children/chi.htm
https://www.ncca.ie/en/primary/primary-developments/curriculum-review-and-redevelopment
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▪ Learning in Focus. The Primary Classroom: Insights from the Growing Up in Ireland Study. Selina 

McCoy, Emer Smyth agus Joanne Banks, ESRI/CNCM, 2012. 

Nasctar gnéithe ábhartha de thuairiscí an GUI ar feadh an pháipéar seo le téamaí nó teachtaireachtaí 

a tháinig chun cinn i rith na gcomhairliúchán le páisti. Freisin, tarraingítear aird go gairid ann ar 

fhachtóirí a tháinig chun cinn de bharr staidéar GUI, ach nach raibh i gcomhairliúchán na CNCM, agus 

lena mbaineann impleachtaí le haghaidh eispéireas agus fhoghlaim na bpáistí i mbunscoileanna.  

Tagraíonn na fachtóirí seo go sonrach do shuntasacht na gcaidreamh agus do thionchar 

athraitheacht na ndaltaí ar an eispéireas.  
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Dearadh agus modheolaíocht an chomhairliúcháin  

Leis na ceisteanna sonracha, sampla na sonraí a bailíodh agus modh an taighde, lonnaítear an obair 

seo le páistí laistigh den pharaidím cáilíochtúil. Le taighde cáilíochtúil, bíonn taighdeoirí in ann na 

coincheapa a imscrúdú go mion agus an tuiscint ar chastacht na gceisteanna a bhaineann le hábhar a 

dhoimhniú. Caithfear ‘oiriúnacht don fheidhm’ a léiriú leis an taighde (Cohen, Manion agus 

Morrison, 2007, lch.460), rud lenar cuireadh san áireamh inrochtaineacht an tsampla agus na 

hacmhainní daonna a bhí ar fáil don CNCM. Le haghaidh gach comhairliúcháin, úsáideadh cur 

chuigeanna a bhí beagán difriúil bunaithe ar riachtanais agus acmhainní an chomhairliúcháin agus ar 

chineál na gceisteanna a bhí á gcur. Bhí roinnt rudaí i gcoitianta le chéile trasna na gcomhairliúchán 

ar fad áfach, maidir le bheith ag éisteacht le guth páistí:  

▪ bhí ábhar an chomhairliúcháin oiriunach don aois   

▪ bhí an urlabhra a úsáideadh oiriúnach don aois (m.sh. simplíodh an urlabhra do pháistí óga)  

▪ iarradh ceisteanna leathana  

▪ bhí an cur chuige a úsáideadh oiriúnach don aois (m.sh. i roinnt cásanna iarradh ar pháistí óga 

labhairt faoi phictiúir a tharraing siad)  

▪ lorgadh aontú na bpáistí agus toiliú na dtuismitheoirí agus bhí páistí in ann éirí as an 

rannpháirtíocht ag pointe ar bith.   

I gcás an chomhairliúcháin faoin Oideachas Reiligiun & Creidimh agus Eitic (ORC),  d’oibrigh an 

CNCM le seacht scoil a bhí ina gcás-staidéar agus bhailigh aiseolas ó pháistí sa cheathrú, chúigiú agus 

séú rang. Tháinig na scoileanna ó raon cúlraí: uirbeach/faoin tuath, sainchreidmheach/neamh-

shainchreidmheach, DEIS/neamh-DEIS. Roimh an gcuairt, soláthraíodh ábhar spreagthach do 

mhúinteoirí chun páistí a spreagadh chun idirghníomhú le roinnt de na smaointe agus coincheapa a 

bhí taobh thiar d’fhorbairt churaclaim san ORC agus Eitic. Thaifid na páistí freagairtí iad féin agus iad 

ag úsáid teimpléad a soláthraíodh, agus thaifid breathnóir de chuid na CNCM iad chomh maith is iad 

ag tógáil nótaí allamuigh i rith an phróisis. Leis an gcur chuige seo, cuireadh na ceisteanna leathana 

seo a leanas a bhain le príomhchoincheapa: 

▪ Cén bhaint atá ag na focail seo, ar an raibh tú ag labhairt, le do shaol? An bhfuil siad tábhachtach 

duit? Cén fáth?  

▪ Conas ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na smaointe seo? 
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I rith an chomhairliúcháin maidir le Struchtúr agus Am Curaclaim, chun tacú le páistí a gcuid dearcaí 

a roinnt, d’oibrigh an CNCM le ceithre scoil ar bhonn leanúnach chun iontaoibh a fhorbairt agus 

dáimh a chothú leis na páistí. Bhí páistí i gceithre scoil san áireamh leis an obair, trasna 

chomhthéacsanna na scoileanna Béarla agus Gaelscoileanna, scoileanna DEIS/neamh-DEIS, 

uirbeacha/tuaithe. Tháinig na páistí ó na ranganna sóisearacha, na meánranganna agus na ranganna 

sinsearacha. Lena chinntiú go raibh eolas ó pháistí ag treorú an phróisis ón tús, bunaíodh Grúpa 

Comhairleach Taighde na bPáistí (GCTP) le cohórt páistí in aon scoil amháin. Ba é an aidhm go 

gcabhródh na páistí seo, cé nach raibh siad ina gcuid den chomhairliúchan féin, leis na ceisteanna 

agus uirlisí a úsáideadh i rith an chomhairliúcháin a mhúnlú. Ba iad seo na príomhcheisteanna a 

cuireadh ar na páistí ó na naíonáin bheaga go dtí an séú rang:   

▪ Cén fáth a thagann tú ar scoil?  

▪ Céard a thaitníonn leat a fhoghlaim?  

▪ Conas a thaitníonn leat foghlaim? 

Don chomhairliúchán maidir leis an Primary Language Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile 

(PLC/CTB), tugadh cuireadh do pháistí a gcuid smaointe faoina n-eispéiris teanga i mBéarla agus i 

nGaeilge a roinnt agus scoileanna ag triail gnéithe den dréachtchuraclam. Iarradh léargais ó pháistí 

ón trí go dtí an séú rang i dtrí scoil a bhí ina gcuid den Líonra Teanga Bunscoile, agus cuireadh iad i 

láthair mar chuid den chomhairliúchán. Áiríodh scoil Bhéarla tuaithe, scoil mhór uirbeach Bhéarla 

agus scoil sa Ghaeltacht. Soláthraíodh roinnt  nodanna do na páistí agus díríodh iad sin ar a 

n-eispéiris ar Bhéarla agus ar Ghaeilge a fhoghlaim; idir eispéiris dhearfacha agus ghnéithe den 

fhoghlaim ba dhúshlánaí dóibh. Iarradh ar na páistí litir ghairid a scríobh chuig an CNCM á leagan 

amach  

▪ Cé na gnéithe den phróiseas foghlama teanga a thaitnigh leo?    

▪ Cé na codanna a bhí dúshlánach?   

▪ Cé na rudaí lenar mhaith leo tuilleadh cabhrach?   

Don Tuairisc  Chomhairliúcháin maidir leis an gCuraclam Matamataice Bunscoile do naíonáin bheaga 

go dtí an dara rang, bhailigh múinteoirí a chuir gnéithe den dréachtsonraíocht i bhfeidhm, 

peirspictíochtaí na bpáistí i leith a n-eispéireas foghlama matamataice. Agus é fréamhaithe sa 

taighde cáilithíoch, lorgadh leis an ngníomhaíocht a pleanáladh dearcadh na bpáistí ar chúrsaí an 

tsaoil a mhealladh agus eolas is tuiscintí nua a chruthú  (Rossman and Rallis, 2012), ag féachaint guth 

a thabhairt do pháistí leis sin (Cohen, Mannion agus Morrison, 2011). Ba é cuspóir na gné seo den 
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phróiseas comhairliúchán páistí a chumasú sna scoileanna lena gcuid eispéireas ar fhoghlaim a chur 

in iul, mar ar chuir an múinteoir gné den dréachtchuraclam nua i ngníomh. Bhí féinriail ag múinteoirí 

rannpháirteacha maidir leis an mbealach a bhailigh siad peirspictíocht na bpáistí, agus dá bharr sin, 

níl na déantúsáin a bailíodh (líníochtaí go príomha) i bhformáid chaighdeánaithe. Bhí ceithre 

dhéantúsán is caoga san iomlán i gceist leis na déantúsáin a áiríodh san anailís. De bharr anailís 

théamach ar na sonraí, tarraingíodh aird ar thuiscintí ar agus ar léargais ar na heispéiris foghlama 

matamataice a raibh na páistí ina mbun.   

Le cois na gcomhairliúchán seo, tarraingíodh aird ar ghnéithe buntábhachtacha den chomhairliúchán 

le páistí de bharr an fhíseáin, Children’s Voices (CVV) a táirgeadh don chomhairliúchán maidir le 

Struchtúr agus Am Curaclaim, mar atá:  

▪ Cén fáth a thagaimid ar scoil?  

▪ Céard a thaitníonn leat a fhoghlaim? 

Forbraíodh an dara físeán ina raibh guth an pháiste, Children: Their Lives, their learning in 2011 tráth 

a raibh an CNCM ag ullmhú le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcuraclam agus le dul i gcomhairle 

go forleathan maidir le tosaíochtaí don oideachas bunscoile. Agus iad ag forbairt an fhíseáin, 

d’oibrigh an CNCM le páistí ó scoileanna ar fud na tíre agus chuir trí cheist orthu:   

▪ Conas a thaitníonn leat foghlaim?  

▪ Cén chuma atá ar do sheomra ranga?   

▪ Céard é an rud is fearr leat ag an scoil?  

Soláthraítear leis an gcuid seo a leanas forléargas ar na príomhthéamaí a tháinig chun cinn trasna na 

gcomhairliúchán seo, agus tarraingítear as sonraí ábhartha ó thuairiscí GUI ann.   
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Téamaí Buntábhachtacha 

Cé go raibh cuspóirí éagsúla ag baint leis na comhairliúcháin, comheilimint i measc na 

gcomhairliúchán ab ea machnamh ar a raibh le rá ag páistí faoina bhfoghlaim ar scoil. Is féidir 

achoimre a dhéanamh mar seo a leanas ar na príomhthéamaí a tháinig chun cinn ó na sonraí trasna 

na gcomhairliúchán: 

▪ Tuiscint páistí ar chuspóir na scoile agus na foghlama  

▪ Céard a thaitníonn le páistí a fhoghlaim  

▪ Conas a thaitníonn le páistí foghlaim. 

 

Cuspóir na scoile agus na foghlama  

Taispeánadh san fhíseán Children’s Voices (CVV) roinnt páistí ag labhairt faoin bhfáth ar tháinig siad 

ar scoil. Thug páistí trí phríomhchúis – an gá le foghlaim, an gá le cairdis a dhéanamh, agus tábhacht 

an oideachais don saol amach anseo.   

Bhí an méid seo a leanas i gceist le cuid dá ndúirt siad:  

▪ Mura mbeadh muid ag dul ar scoil, go bunúsach, ní bheidh a fhios ag duine ar bith faoi aon rud   

▪ Téimid ar scoil chun foghlaim agus chun cairde a dhéanamh 

▪ Toisc nach mbíonn tú uaigneach ansin agus go mbíonn roinnt cairde agat le labhairt leo  

▪ Is féidir linn post a fháil agus airgead a fháil agus teach a cheannach 

▪ Caithfimid stuth a fhoghlaim…Mura mbeidh a fhios againne a bhfuil ar eolas ag na tuismitheoirí, 

is féidir linn dul ar scoil agus múinfidh an múinteoir dúinn é.   

Faoi mar a bhféadfaí a bheith ag súil leis, bhí freagairtí páistí ar an gceist seo éagsúil trasna leibhéil 

na ranganna agus aois na bpáistí. Ba ghnách le páistí níos óige breathnú ar an scoil mar áit le 

foghlaim agus agus áit le haghaidh cairde. Agus iad ag dul in aois, bhí tuiscintí ar chuspóir na scoile 

níos casta agus peirspictíochtaí na bpáistí ag díriú ar a dtodhchaí níos mó. Faoin am a shroich siad an 

séú rang, bhí páistí ag feiceáil fheidhm na scoile mar ullmhúchán don saol cheana féin.   
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Céard a thaitníonn le páistí a fhoghlaim   

Is é an pointe is suntasaí a tháinig chun cinn as measc tuairimí na bpáistí faoina dtaitníonn leo a 

fhoghlaim gur bhain gníomhaíocht uathu féin leis na hábhair ab fhearr leo nó leis na heispéiris 

fhoghlama ab fhearr leo. Níorbh aon údar iontais gur thug páistí ar gach aois ardscóir do na 

hamharc-ealaíona, Corpoideachas agus foghlaim a bhain le tionscadail, imscrúduithe nó rólimirt. 

San áireamh sna freagairtí bhí: 

▪ Bhí caifé ann agus oifig an phoist agus faigheann tú deis ról ‘na ndaoine’ a imirt (físeán CVV) 

▪ Is maith liom scríobh ar iPadanna (físeán CVV) 

▪ Déanaimid cluichí mata agus cabhraíonn sé go mór linn (físeán CTL) 

▪ Tionscadail a dhéanamh ar ionaid adhartha difiriúla i reiligiúin eile (ORC agus Eitic). 

Thagair roinnt páistí go dearfach do shuíomhanna foghlama inar bhfuair siad deiseanna foghlaim ar 

bhealach níos idirghníomhaí agus comhoibrithí agus trí ghníomhaíochtaí nach raibh bunaithe ar 

leabhair, mar shampla drámaíocht i gceachtanna Gaeilge. San áireamh le tuairimí eile bhí:   

▪ Ba mhaith liom tuilleadh Corpoideachais a dhéanamh idir ceachtanna mar shos ó rudaí (físeán 

CVV) 

▪ Bhí sé spraoiúil sos a fháil ó na leabhair (PMC) 

▪ Taitníonn sé linn oibriú i ngrúpaí toisc go bhfoghlaimíonn tú níos mó (físeán CTL) 

▪ Is maith liom a bheith ag foghlaim nuair atá muid ag like déanamh stáisiúnaí agus rudaí so is 

féidir leat rudaí difriúil [a dhéanamh] ag gach stáisiún (físeán CVV). 

Gné shuimiúil den bhealach ar labhair páistí faoina bhfoghlaimíonn iad ab ea gur nár thaispeáin 

páistí níos óige go raibh siad ar an eolas mórán ar theorainneacha idir réimsí foghlama – 

breathnaíodh ar fhoghlaim go simplí ó thaobh cé chomh taitneamhach nó spéisiúil a bhí sé dóibh. Ar 

thaobh sinsearach na bunscoile, áfach, bhí na páistí tagtha ar an dearcadh i leith a bhfoghlama mar 

ábhair agus rinne siad idirdhealú go héasca eatarthu.  

▪ Nuair a bhí muid ag déanamh an aráin, bhí orainn seo a shuaitheadh agus é seo is é sin a chur 

isteach, agus 80 gram de seo, mar sin nasc sé Béarla agus matamaitic agus tá spraoi ann (físeán 

CTL) 
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▪ Dráma, ceol nó ealaín a bhfuil an t-ábhar mar pháirt de, (Tuairisc ORC agus Eitic , lch.45 – ag 

moladh bealaí go bhféadfaí an t-ábhar a mhúineadh/a fhoghlaim). 

Cé gur labhair páistí go príomha ar na hábhair ‘spraoiúla’ mar na heispéiris foghlama ab fhearr leo, 

rud suntasach ab ea freisin na dearcaí a bhí dearfach ar an iomlán faoin bhfoghlaim teanga agus 

matamataice a tháinig as as an gcomhairliúchán le páistí sa dhá réimse churaclaim sin. Bhain sin le 

hábhar go háirithe nuair a fhoghlaimítear trí mhodheolaíochtaí gníomhacha.   

▪ Bhí an Ghaeilge don lá iontach spraoiúil ar fad (PLC/CTB, p.24) 

▪ Thaitin sé liom scéalta a scríobh – ceadaíodh dom mé féin a chur in iúl ar bhealaí difriúla [ag 

tagairt don Bhéarla] (PLC/CTB, lch.27) 

▪ Bhí sé cineál cosúil le cathair ghríobháin ag siúl thart ann agus thaitin sé liom na cruthanna a 

aimsiú chomh tapa agus ab fhéidir liom (PMC, lch.84) 

Agus aird á tarraingt ar mar a bhí dearcaí páistí i leith na foghlama ag dul in aibíocht agus iad ag 

gluaiseacht tríd an mbunscoil, bhí sé ina dhíol suntais sa tuairisc chomhairliúcháin ORC agus Eitice an 

spéis a chuir páistí in iúl sa cheathrú, chúigiú agus séú ranga agus iad ag foghlaim faoi reiligiúin eile. 

Labhraítear sa tuairisc faoi ghníomhú na bpáistí féin is iad ag forbairt a smaointe agus a gcreideamh 

féin, agus faoin bhfíric go raibh na páistí ar chur chuige pearsantaithe a ghlacadh i leith an chreidimh 

cheana féin sula bhfágann siad an bhunscoil (ORC agus Eitic ch.46). Is iad na himpleachtaí maidir le 

hathfhorbairt churaclam na bunscoile ná gur gá go gcaithfear forbairt chognaíoch páistí tríd an gcéim 

bhunscoile a chur san áireamh le hábhar, struchtúr agus modheolaíochtaí an churaclaim.   

Cé gur chuir páistí a ghlac páirt i gcomhairliúcháin éagsúla a gcuid smaointe maidir leis na réimsí 

foghlama nó ábhair a thaithnigh leo in iúl, leagadh amach le torthaí na Tuairisce Growing Up in 

Ireland, Learning In Focus (2012) na héagsúlachtaí a tharlaíonn trasna cineálacha scoileanna i leith 

chothromaíocht ábhair an churaclaim a fhaigheann páistí. Mar shampla, tarraingíodh aird sa tuairisc 

sin ar an bhfíric go gcaitheann buachaillí i scoileanna aonghnéis níos mó ama ar an stair, tíreolaíocht 

agus corpoideachas ná buachaillí i scoileanna comhoideachais; ba dhóichí go gcaithfeadh páistí a 

fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna níos mó ama ar cheol, ealaín agus corpoideachas, chomh maith le 

Gaeilge; chaith cailíní i scoileanna aonghnéis níos mó ama ar Oideachas Reiligiúin. Thug McCoy et al. 

(2012) athrú i gcaitheamh ama faoi deara freisin maidir le béim an churaclaim nuair a chonaic siad 

gur ghnách do mhúinteoirí a raibh níos mó taithí acu níos mó ama a thabhairt don Bhéarla, don 

Ghaeilge agus don Mhatamataice. Mar sin, agus an CNCM ag uasdátú leithdháiltí ama mar chuid de 

churaclam bunscoile athfhorbartha, tá sé tábhachtach an méid a d’inis páistí dúinn maidir le céard a 
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thaitníonn leo a fhoghlaim a choinneáil in aigne chomh maith leis an méid a insítear dúinn i dtuairisc  

an ESRI faoi na difríochtaí in eispéiris trasna an chomhthéacs.  

 

Dearcaí páistí faoi bhealaí a fhoghlaimíonn siad  

Is ar éigean arbh fhéidir scaradh a dhéanamh idir ábhar foghlama páistí agus na bealaí lenar 

múineadh agus lenar foghlaimíodh an t-ábhar sin in aigne páistí níos óige. De réir na tagairte a 

rinneadh thuas, ba chosúil nach raibh páistí níos óige a ghlac páirt sna comhairliúcháin agus físeáin 

ar an eolas faoi theorainneacha agus dhifríochtaí idir ábhair, thuig siad a gcuid foghlama mar 

eispéiris den chuid is mó, agus go príomha ó thaobh chomh spéisiúil nó taitneamhach is a bhí siad. 

Agus iad ag dul chun cinn trí na ranganna bunscoile, is minice a chuala páistí cur síos á dhéanamh ar 

na heispéiris sin mar ábhair. Faoin am a shroich siad na ranganna sinsearacha, bhí na páistí in ann na 

modheolaíochtaí a bhain le hábhair ar leith a aithint agus iad a mheas ní hamháin ó thaobh chomh 

spéisiúil nó taitneamhach a bhí siad ach freisin ó thaobh chomh héifeachtach is a chonaic siad na 

hábhair dá bhfoghlaim féin.    

▪ Chonaic muid conas a thóg siad a gcuid tithe agus conas a rinne siad cócaireacht ar a gcuid bia – 

tá sé níos fearr ná díreach a bheith ag léamh faoi ar leathanach; ‘Sea fanann sé níos faide i 

d’intinn (físeán CTL – Páistí ag tagairt do thuras oideachasúil chun foghlaim faoi na Ceiltigh.)  

▪ Labhairt faoi níos minice i ngrúpaí; Déan póstaer faoi reiligiúin eile le fíricí; Trí aisteoireacht agus 

dhíospóireachtaí (ORC agus Eitic – Páistí ag moladh bealaí foghlama a bheadh rathúil dar leo.) 

▪ D’fhéadfá a bheith i d’innealtóir nó ailtire i ndáiríre agus bíonn sé go maith foghlaim faoi bhealaí 

a dhéanfadh daoine rudaí  (Cailín ag caint faoi mhúnla a thógáil de pháirc shiamsaíochta théama, 

rang sinsearach.) 

Thagair go leor páistí don fhoghlaim tríd an spraoi – agus ní páistí níos óige amháin – sna freagairtí a 

breithníodh sa pháipéar seo. I gcuid mhaith cásanna, b’amhlaidh go mb’fhéidir nár bhreathnaigh an 

páiste ar an imeacht spraoiúil mar eispéireas foghlama ar chor ar bith. Luaigh páistí níos óga gur 

bhain siad taitneamh as spraoi agus cluichí—b’fhéidir gníomhaíochtaí Aistear—agus as an 

múinteoireacht stáisiúin. Thug páistí gnéithe céadfacha de na heispéiris chun cuimhne freisin. D’inis 

páiste sa chéad rang, is í ag caint faoi cheacht mata sa halla Corpoideachais, faoin mbealach gur 

éirigh sí iontach tapa agus an cluiche ag dul ar aghaidh; d’inis páiste eile gur thomhais sé an cruth go 

tapa trí na himill agus na cúinní a mhothú agus chuir páiste sa chéad rang in iúl go ndearna muid 

cruthanna 3D le taos súgartha (PMC). Bhí an méid seo a leanas i measc na dtuairimí eile:  
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▪ Is é an cluiche is fearr liom an ceann a d’imir muid leis na cruthanna, an ceann inar chuir an 

múinteoir cruth ar an mbord os cionn ár gceann. Fuair mise dronuilleog uaine agus triantán buí 

(PMC, páiste sa chéad rang) 

▪ Táimid ag déanamh am an mhata agus cluiche meaitseála. Bíonn am an mhata spraoiúil . . . 

Tógaimid cártaí ón mbord agus déanaimid iad a mheaitseáil (PMC, páiste sna naíonáin mhóra) 

▪ Is breá liom túir chiúbanna a dhéanamh le féachaint cé acu ceann is airde (PMC, páiste sa dara 

rang). 

Bhí sé soiléir gur bhain páistí i rang a trí go rang a sé taitneamh as cluichí agus iad ag lua cluichí 

teanga mar cheann de na gníomhaíochtaí ab fhearr leo agus iad ag foghlaim Gaeilge agus chuir siad 

in iúl a mian go mbeadh tuilleadh díobh acu (PLC/CTB, lch.24). Tá naisc spéisiúla ag na torthaí ó na 

comhairliúcháin seo le sonraí Thuairisc an ESRI faoi Aistrithe (2018). Taifeadtar sa tuairisc go mbíonn 

an fhoghlaim bunaithe ar spraoi ina gné choitianta i seomraí ranganna luathóige cé go bhfuarthas go 

dtéann a húsáid i léig agus páistí ag gluaiseacht ar aghaidh chuig ranganna na naíonán mór. Fuarthas 

nach n-úsáidtear spraoi cruthaitheach agus ‘cur i gcéill’ chomh minic i ranganna móra agus 

suíomhanna ilranga. Tugadh faoi deara freisin sa tuairisc gur úsáideadh an spraoi mar 

mhodheolaíocht mhúinteoireachta/foghlama níos minice i scoileanna uirbeacha DEIS. Ach dar le 

Smyth, tháinig claochlú ar thírdhreach pholasaí na mblianta luathóige in Éirinn (2018, lch.104) de 

thoradh Aistear: the Early Childhood Curriculum Framework a bheith tugtha isteach, mar aon le 

scéim an Chúraim Luathóige agus Oideachais (ECCE). 

Ceann de ghnéithe na gcluichí agus na ngníomhaíochtaí eile ar bhain páistí taitneamh astu ab ea stíl 

chomhoibritheach rannpháirteach na foghlama:  

▪ Is maith linn oibriú i ngrúpaí toisc go bhfoghlaimíonn tú níos mó (físeán CTL) 

▪ Trí aisteoireacht agus dhíospóireachtaí; Labhairt faoi níos minice i ngrúpaí; B’fhéidir níos mó 

tionscadal nó cur i láthair (ORC agus Eitic – Modheolaíochtaí a mhol páistí i rang sinsearach). 

Bhain ceann de na bealaí arbh fhearr le páistí Gaeilge a fhoghlaim le hidirghníomhú idir páistí – luadh 

gníomhaíochtaí drama amhail mím agus rólimirt, chomh maith le díospóireachtaí, amhránaíocht 

agus cluichí teanga. Liostaíodh obair ghrúpa freisin. Rud a bhí spéisiúil ab ea go nascann sé seo le 

torthaí ón Tuairisc Growing Up in Ireland - Learning In Focus (2012). Sa tuairisc  sin, chuir McCoy et 

al. in iúl gur chosúil go raibh páistí a ghlac páirt in obair ghrúpa níos gafa lena gcuid foghlama, ach 

thug siad rabhadh nach raibh an nasc cúisíoch anseo iomlán soiléir.   
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Soláthraíodh i dtuairisc Learning In Focus (2012) fianaise gurb é múinteoireacht don rang iomlán fós 

an cur chuige is coitianta a úsáidtear i seomraí ranga bunscoile, cé go mbíonn an rochtain ar 

mhodhanna foghlama níos gníomhaí éagsúil de réir thréithe an mhúinteora agus shuíomh an 

tseomra ranga. Fuarthas go mbaineann múinteoirí a cáilíodh níos déanaí úsáid níos mó as 

modheolaíochtaí foghlama gníomhaí. Ní úsáideann múinteoirí ranganna móra modhanna dá leithéid 

chomh minic le múinteoirí eile. Ba iad buachaillí i gcoitianta, agus páistí ó chúlraí faoi mhí-bhuntáiste 

na grúpaí ba dhóichí a bheith ag cailleadh eispéireas ar mhodhanna dá leithéid bunaithe ar 

ghníomhaíocht.   

Ar deireadh, luaigh roinnt páistí úsáid na teicneolaíochta mar uirlis mhúinteoireachta agus foghlama 

trasna an churaclaim agus luadh sin i dtéarmaí dearfacha go leanúnach. Léiríodh úsáid na 

teicneolaíochta d’fhoghlaim na Gaeilge i dtagairtí do iPadanna agus don chlár bán idirghníomhach, 

mar ar úsáideadh iad le haghaidh taighde nó cluichí teanga (PLC/CTB, lch.25). Áiríodh na tuairimí 

fabhracha eile seo a leanas maidir le teicneolaíocht: 

▪ Ag úsáid ríomhairí nó iPadanna chun foghlaim níos mó faoi dhaoine a throid ar son an cheartais 

agus [chun[ foghlaim faoi chultúir dhaoine eile (ORC agus Eitic, lch.45) 

▪ Ag déanamh gearrthóg físeáin de dhaoine ag caint faoina reiligiún (ORC agus Eitic, lch.45)  

▪ Is maith liom scríobh le iPadanna toisc nach mbíonn do mhéara goirt mar a tharlaíonn is tú ag 

scríobh i leabhair (páiste sa chéad rang, CVV). 

 

Is maith le páistí níos sine gníomhaíochtaí teanga ó bhéal                                                                            

Ag éisteacht le dearcaí páistí níos sine, tugtar faoi deara gur minic arbh fhearr leo agus a mhol siad 

gníomhaíochtaí ar gníomhaíochtaí ó bhéal iad go bunúsach. Mar sin, chuir siad síos ar 

dhíospóireachtaí agus ar phlé mar bhealaí maithe le foghlaim. Áiríodh an méid seo a leanas le roinnt 

moltaí a rinne páistí faoi bhealaí ar mhaith leo tuilleadh a fhoghlaim faoi chreidimh reiligiúin agus 

eitic:  Labhairt faoi níos minice i ngrúpaí; Trí aisteoireacht agus dhíospóireachtaí; Plé i ngrúpaí (ORC 

agus Eitic, lch.44-45). Gné de na cineálacha modheolaíochtaí seo ab ea tréithe na hoscailteachta a 

bhain leo, nach raibh freagraí cearta nó míchearta ag baint leo. Luaigh roinnt páistí sin freisin i ndáil 

le cluichí agus réimsí cruthaitheacha mar ealaín, dráma agus ceol.   

Nuair a ceistíodh iad faoi na bealaí arbh fhearr leo teangacha a fhoghlaim, rud a bhí iontach 

suntasach trasna fhreagairtí na bpáistí i ndáil le Gaeilge a fhoghlaim ab ea an taitneamh a bhain siad 
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as an teanga ó bhéal: comhrá, caint, ag labhairt Gaeilge. Dúirt aon pháiste amháin, Is maith liom 

labhairt faoi do shaol, do chaithimh aimsire agus stuth eile fút féin. Dúirt páiste eile, Thaitin an 

chaint liom (gach freagairt ó PLC/CTB).  

Tá sé spéisiúil, nuair a cuireadh an cheist chéanna faoi fhoghlaim an Bhéarla, gur tháinig an 

scríbhneoireacht roimh an léitheoireacht mar an ghníomhaíocht ba mhó ar bhain siad taitneamh as. 

Is ar éigean a luadh an Béarla ó bhéal, b’fhéidir toisc nach bhfacthas é mar ghné de theanga a bhí le 

‘foghlaim’ toisc go raibh sé in úsáid i gcaitheamh an lae. 

Is fiú a thabhairt faoi deara gurbh iad na heilimintí d’fhoghlaim teangacha ar dheacair do pháistí iad 

na gnéithe a bhféadfaí cur síos a dhéanamh orthu mar na gnéithe teicniúla. Sa Ghaeilge luadh 

gramadach, litriú agus struchtúr abairtí go minic. Sa Bhéarla, bhí gramadach ar bharr liosta na 

ngnéithe dúshlánach freisin, chomh maith le litriú agus obair le foclóir. 

Chuir páistí tuairimí in iúl faoin mbealach a mhúintear agus a fhoghlaimítear teangacha, agus ba iad 

na modheolaíochtaí ina bhfuil eilimintí gníomhaíochta na cinn ba mhó a thaitnigh le páistí. Bhí sé sin 

ag teacht leis na dearcaí a chuir páistí in iúl faoi beagnach gach réimse curaclaim.  
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Conclúid 

Tá sé luachmhar agus riachtanach éisteacht lena ndeir páistí faoina bhfoghlaim ar scoil. Ní mhaítear 

sa pháipéar seo gur sampla é atá ionadaíoch ar shampla fíorleathan de dhearcaí agus ghuthanna 

pháistí bunscoile na hÉireann. Mar gheall gur bailíodh na peirspictíochtaí agus tuairimí ó pháistí 

anseo ó chineálacha éagsúla scoileanna áfach, ó raon aoise iomlán na ranganna bunscoile agus go 

raibh siad spréite i gcaitheamh thréimhse trí bliana, tugann sin creidiúint agus luach nach beag 

dóibh. Lena chois sin, ritheann snáithí leanúnacha áirithe tríd na sonraí a chuirtear i láthair anseo.     

Is iad páistí na daoine is fearr le ceistiú faoina n-eispéireas foghlama pearsanta agus aonair i 

scoileanna – céard a thaitníonn leo nó nach dtaitníonn leo faoi, agus céard a bhíonn éasca nó 

dúshlánach dóibh, cé na réimsí foghlama/na hábhair ina bhfuil spéis acu, agus go tábhachtach, cé na 

bealaí foghlama is fearr a oibríonn dóibh. D’fhéadfadh sé a bheith ina dhíol suntais mhóir éisteacht 

le páistí agus iad ag labhairt faoi chuspóir na scoile, dar leo féin— tuigimid go bhféadfadh tuairimí 

páistí níos óige a bheith ina léargas ar dhearcaí a dtuismitheoirí, ach bíonn páistí ag déanamh a 

dtuairimí agus meastóireachtaí féin ar a bhfoghlaim de réir a chéile is iad ag fás trí bhlianta na 

bunscoile.   

Tá roinnt de na bealaí ina bhforbraíonn peirpictíochtaí páistí ar a gcuid foghlama i rith na bunscoile le 

feiceáil i nguthanna na bpáistí a thuairiscítear anseo. Níl cuid díobh seo nua – an fás cognaíoch a 

chuireann ar chumas an pháiste dul chun cinn ó bheith ag oibriú le hábhair théagartha chuig an 

smaointeoireacht teibí agus ag machnamh ar smaointe; cumas an pháiste ag dul i méad le 

miondífríochtaí urlabhra casta a léirmhíniú; éabhlóidh na tuisceana ar dhisciplíní difriúla na 

smaointeoireachta a thagann chun bheith faoi ainm ábhar; feasacht sóisialta lena mbaineann 

tuiscint níos mó do dhaoine agus do ghnóthaí taobh amuigh den duine féin, mar atá sa phobal nó sa 

domhan níos leithne.   

Mar sin féin, is beag athrú atá tagtha ar roinnt rudaí a mhothaíonn páistí faoina gcuid foghlama i 

gcaitheamh ocht mbliana na bunscoile. Bíonn páistí níos sine ag iarraidh taitneamh a bhaint as a 

gcuid foghlama díreach mar a bhíonn páistí níos óige – bíonn idir pháiste sna naíonáin bheaga agus 

pháiste sa séú rang araon ag iarraidh go mbeadh spraoi, cruthaitheacht, gluaiseacht, spéis, 

éagsúlacht, cluichí, agus spraoiúlacht ag baint leis. Baineann siad taitneamh as a bheith ag foghlaim 

in éineacht le páistí eile cuma ar bhealach comhoibritheach nó iomaíoch é. Idirghníomhaíonn siad 

leis an teicneolaíocht go díograiseach ón aois is óige.   
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Mar chuid den athbhreithniú agus athfhorbairt leanúnach ar an gcuraclam bunscoile, tá an CNCM ag 

tarraingt as na comhairliúcháin seo le páistí. Níos déanaí in 2019, foilseoidh an Chomhairle dréacht-

Chreat Churaclam na Bunscoile a dhéanfaidh an bonn le haghaidh comhairliúcháin fhorleathain. 

Beidh oibriú le páistí i gceist leis an gcomhairliúchán seo chun a gcuid smaointe a scagadh níos mó 

maidir lena bhfuil beartaithe don chéad leagan eile den churaclam bunscoile.    
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