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Réamhrá
Le déanaí, tá athrú tagtha ar an tuiscint ar a bhfuil i gceist le bheith liteartha. Tugann taighde le fios gur cheart
an litearthacht a thuiscint mar théarma dinimiciúil a bhíonn ag síorathrú agus gur próiseas ar feadh an tsaoil é
chun a bheith liteartha (Perkins et al., 2011). Chun a chinntiú go mbíonn na scileanna litearthachta atá
riachtanach don saol nua-aimseartha ag an bpáiste, ní mór go mbeadh timpeallacht foghlama i scoileanna ina
dtugtar go gníomhach faoin litearthacht a theagasc go héifeachtach (Morrow agus Gambrell, 2019). I
ndeireadh na dála, de réir Churaclam Teanga na Bunscoile (CTB, 2019), éilítear ar mhúinteoirí anois tacú leis
an bpáiste ar a thuras agus é ag forbairt mar chumarsáidí, mar léitheoir, mar scríbhneoir agus mar smaointeoir.
Mar mhúinteoirí, tá na nithe seo a leanas de chúram orainn:

● páistí a chumasú le bheith rannpháirteach go hiomlán i réimse leathan d'eispéiris ábhartha bhríocha
teanga agus chumarsáideacha le páistí ar chomhaois leo agus le daoine fásta, agus le taitneamh a
bhaint as na heispéiris sin.

● meon dearfach i leith na cumarsáide agus na teanga a chur chun cinn mar aon le spéis agus grá saoil
a chothú i bpáistí d'fhoghlaim teanga ar mhaithe le taitneamh agus saibhriú pearsanta

● páistí a spreagadh le bheith rannpháirteach go pearsanta i réimse leathan de théacsanna labhartha,
geáitsíochta, scríofa agus ilmhódacha, agus smaoineamh go criticiúil orthu.
Curaclam Teanga na Bunscoile (2019) lch 13

Soláthraíonn CTB (2019), mar is léir thuas, tuiscint ar an méid ba cheart do na páistí a bhaint amach ar feadh
a saol foghlama litearthachta sa bhunscoil. Sa lámhleabhar seo, áfach, déanaimid iniúchadh ar an gcaoi a
ndéantar é seo agus táthar ag súil go dtacóidh an lámhleabhar le múinteoirí teagasc éifeachtach taighde bhunaithe i leith na litearthachta a sholáthar do na páistí ina seomra ranga. Tá plé cothrom sa lámhleabhar
seo chun machnamh ar chleachtas reatha a spreagadh agus tugtar moltaí don seomra ranga freisin is féidir a
fhiosrú ar an talamh i gcomhthéacs ar bith.

Agus fiosrúchán ar dhea-chleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir leis an litearthacht a theagasc
(Kennedy agus Shiel 2019; Shanahan, 2019; Hattie agus Clarke, 2018; Morrow agus Gambrell, 2019) mar
bhonn eolais leis, tá an lámhleabhar seo bunaithe ar sé phríomhghné de theagasc agus foghlaim éifeachtach
litearthachta:
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1. Aiseolas
Maidir le haiseolas éifeachtach, ní mór don mhúinteoir, don pháiste agus dá phiaraí faisnéis bhríoch
agus iomchuí a sholáthar a thacóidh le dul chun cinn nó le feabhsú leanúnach ar fhoghlaim litearthachta
na bpáistí. Tá nasc idir an t-aiseolas agus intinní soiléire foghlama agus treoir shoiléir maidir le cén
chuma a bheidh ar rath. Tógann sé ar ar bhain an páiste amach cheana féin agus brúnn sé é chun
fanacht ar imeall a chumais féin. Tarlaíonn aiseolas saibhir ar an bpointe, nuair a bhíonn am ag an
bpáiste gníomhú agus bíonn timpeallacht shábháilte, chomhbhách ag teastáil sa seomra ranga ina
bhféachtar ar bhotúin mar dheiseanna foghlama .

2. Idirghníomhaíocht shóisialta
Déantar an fhoghlaim is fearr is féidir i seomraí ranga mar a mbraitheann gach páiste, mar aon leis an
múinteoir, go mbaineann siad le pobal foghlaimeoirí. Tuigeann baill an phobail seo láidreachtaí agus
spéiseanna a chéile agus tá muinín acu dul sa seans agus botúin a dhéanamh. Bíonn
idirghníomhaíocht, plé agus comhoibriú saibhir idir an múinteoir agus an páiste agus idir an páiste/páistí
eile ann. Baineann an teagasc agus an fhoghlaim dhialógach leas as cumhacht na cainte chun
smaointeoireacht páistí a spreagadh agus a leathnú. Tá sé bunaithe ar thaighde ar an ngaol idir teanga,
foghlaim, smaointeoireacht agus tuiscint. Is éascaitheoir foghlama é an múinteoir a mbíonn meas aige
ar pheirspictíochtaí éagsúla agus a fhoghlaimíonn in éineacht leis na páistí.

3. Rogha
Cuireann fíor-rogha ar chumas na bpáistí a gcuid foghlama féin a stiúradh agus méadaíonn sé go mór
an t-inspreagadh agus an rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí litearthachta. Chomh maith le rogha a
thabhairt do pháistí maidir lena léann siad, a labhraíonn siad faoi agus a scríobhann siad, is féidir linn
tacú le páistí na roghanna a dhéanamh. Forbraíonn sé sin gníomhú agus cruthaitheacht an pháiste.
Ina theannta sin, éiríonn siad níos neamhspleáiche agus tugtar cumhacht dóibh na cinntí go léir a
leanann ón rogha sin a dhéanamh.

4. Réimse téacsanna
Ba cheart go mbeadh an deis ag páistí réimse leathan de théacsanna a rochtain, a phlé, a léamh, a
chruthú agus smaoineamh go criticiúil fúthu, lena n-áirítear formáidí labhartha, clóite, ilmhódacha agus
leictreonacha. Ag oibriú le réimse leathan de chineálacha téacsanna, tugtar an deis dóibh an
smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt, cuspóir agus guth an údair a aithint agus a léirmhínithe
pearsanta féin a fhorbairt thar raon d’ábhair, dearcthaí agus cineálacha téacsanna.
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5. Am
Teastaíonn am ó chleachtadh fairsing éifeachtach litearthachta agus tugann sé deis do pháistí na
scileanna agus na straitéisí a bhfuil sé mar aidhm ag múinteoirí a fhorbairt, a chomhdhlúthú. Más mian
linn go bhforbróidh páistí a n-inniúlachtaí mar chumarsáidithe, mar léitheoirí agus mar scríbhneoirí,
caithfimid an t-am a thabhairt dóibh cumarsáid a dhéanamh, léamh agus scríobh ar feadh tréimhsí fada
sa rang gach lá. Ní mór dúinn freisin am smaointeoireachta nó am feithimh a thabhairt do pháiste chun
machnamh a dhéanamh ar a gcuid smaointe agus freagraí tomhaiste cuimsitheacha a cheapadh.

6. Teagasc Follasach
De réir mar a théann páistí i ngleic leis an gcleachtadh litearthachta, tabharfaidh an múinteoir faoi deara
réimsí ratha agus réimsí riachtanais a thagann chun cinn. D’fhéadfadh sé go mbreathnódh múinteoir,
mar shampla, gur gá do na páistí líofacht a fhorbairt sa léitheoireacht agus socróidh sé teagasc a
sholáthar ag úsáid Amharclann na Léitheoirí. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh sé go mbeadh teicnící
ag teastáil ó roinnt páistí chun cáilíocht agus stíl na scríbhneoireachta a fheabhsú agus socróidh an
múinteoir tacú leis an bhforbairt sin tríd An Cheardlann Scríbhneoireachta a reáchtáil. Éilíonn an
teagasc cur chuige atá tomhaiste, struchtúrtha, dírithe agus cothrom chun scileanna litearthachta a
fheabhsú mar fhreagairt ar riachtanais na bpáistí.

Aontaítear ar fud an taighde go dtacóidh na príomhghnéithe sin linn chun eispéiris foghlama litearthachta atá
saibhir, gníomhach, tarraingteach agus bríoch a fhorbairt do na páistí. Tacóidh sé leis na páistí a gcumas mar
léitheoirí agus scríbhneoirí a chomhlíonadh i seomraí ranga na hÉireann, rud atá thar a bheith tábhachtach.

Tá sé chuid sa lámhleabhar seo agus é bunaithe ar na sé ghné atá luaite thuas. Go bunúsach, cé go bhfuil
idirnaisc shoiléire ann ar fud na ngnéithe éagsúla (e.g. tá sé dúshlánach aiseolas bríoch a scaradh ó theagasc
follasach), d’fhéadfaí gach cuid a léamh mar chaibidil aonair. Leanfaidh gach cuid an struchtúr a mhínítear
thíos:

Aiseolas
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Ag smaoineamh ar mo chleachtas- Tá an tsiombail seo le feiceáil ag tús gach ceann
de na sé phríomhchaibidil. Cuirtear ceisteanna agus leideanna ar fáil do mhúinteoirí
le cur san áireamh ionas gur féidir leo machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas reatha

?

maidir leis an réimse ar a bhfuiltear ag díriú. Tá siad curtha in oiriúint ó Ag Breathnú
ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus An Creat
Foghlama Digití do Bhunscoileanna (2016)

An tIniúchadh – Déanann an fomhír seo iniúchadh ar thaighde agus ar dheachleachtas maidir leis an ngné a ndírítear uirthi sa chaibidil agus pléitear a ábhartha
atá sí maidir le foghlaim éifeachtach litearthachta. Ina theannta sin, léirítear sa chuid
seo na heispéiris foghlama féideartha don seomra ranga.
Príomhthéacs
Caibidil a mholtar a léamh - Tá an tsiombail seo le feiceáil sa lámhleabhar ag
deireadh gach caibidle. Tarraingíonn sé aird ar phríomhthéacs amháin nó níos mó ina
bhforbraítear na príomhsmaointe a chuirtear i láthair sa chaibidil.

Léitheoireacht a mholtar - Tá an tsiombail seo le feiceáil ar fud an lámhleabhair áit
a moltar téacs le haghaidh tuilleadh iniúchta ar fhomhír áirithe.

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach? - Bíonn an tsiombail seo le feiceáil ag
deireadh gach caibidile. Tugtar moltaí faoi na rudaí a d’fhéadfadh múinteoirí a
dhéanamh láithreach chun tosú ar na smaointe atá leagtha amach a chur i bhfeidhm
ina seomra ranga féin.

Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas
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•

Cad a chiallaíonn aiseolas domsa? An ndéanaim machnamh ar
láidreachtaí, ar réimsí atá le feabhsú agus ar straitéisí chun feabhsúchán
a bhaint amach?

?

•

Cathain a thugaim aiseolas do pháistí?

•

Cé chomh compordach agus atá na páistí i mo rang i dtaca le botúin a
dhéanamh agus an gcaitheann siad leo mar dheiseanna foghlama?

•

Conas a thacaím le páistí a gcuid foghlama féin a mheas trí
fhéinmheasúnú agus trí phiarmheasúnú?

•

Cé chomh rialta a roinnim critéir ratha leis na páistí i mo sheomra ranga?
(Curtha in oiriúint ó Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016)

Feedback is information about the task that fills the gap between what is understood and
what is aimed to be understood.
(Hattie & Clarke, 2018, lch 3)

Is cuid dhílis den teagasc agus den fhoghlaim é an t-aiseolas. Is féidir le múinteoirí, le piaraí nó leis na páistí
féin aiseolas a thabhairt ar a gcuid foghlama féin. Mar mhúinteoirí, tá sé riachtanach tuiscint a fháil ar a bhfuil
i gceist le haiseolas atá bunaithe ar fhianaise má táimid chun na tairbhí is mó is féidir a bhaint amach do na
páistí sna scoileanna. Nuair a úsáidtear é go héifeachtach, tá sé cruthaithe go bhfeabhsaíonn aiseolas torthaí,
inspreagadh agus rannpháirtíocht foghlaimeoirí.
Tiocfaidh na buntáistí inspreagtha is mó as aiseolas lena ndírítear ar na nithe seo a leanas:

● cáilíochtaí obair an pháiste, agus gan a chur i gcomparáid le hobair pháistí eile
● bealaí sonracha ar féidir obair an pháiste a fheabhsú
● feabhsuithe a rinne an páiste i gcomparáid le hobair a rinneadh ní ba luaithe
(Hattie & Clarke, 2018)

Gnéithe d’aiseolas éifeachtach
Nascann an t-aiseolas go díreach leis an teagasc follasach agus leis an measúnú. Is próiseas leanúnach é
lena mbaineann na nithe seo a leanas:
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•

spriocanna a leagan síos

•

fianaise a bhailiú faoin áit a bhfuil páiste maidir leis an sprioc/na spriocanna

•

teagasc a dhéanamh lena soiléirítear na chéad chéimeanna eile san fhoghlaim

Ba cheart don aiseolas cuidiú leis an bpáiste ceann de na príomhcheisteanna seo a leanas a fhreagairt:

•

Cá bhfuilim ag dul?

•

Conas a rachaidh mé ann?

•

Cá rachaidh mé anois?
(Hattie & Timperley, 2007)

Intinní foghlama a roinnt
Is bunriachtanas maidir leis an bhfoghlaim agus an t-aiseolas araon é intinní foghlama a roinnt (Sadler, 1989).
Gan é, ní bheidh a fhios ag na páistí conas a dhéanfar meastóireacht orthu agus is é an tasc a bhíonn rompu
ná a fháil amach nó buille faoi thuairim a thabhairt maidir le cad atá an múinteoir ag iarraidh orthu a dhéanamh
(Hattie & Clarke, 2018).
Ceisteanna chun cabhrú liom díriú mar mhúinteoir:

•

Cad ba mhaith liom go bhfoghlaimeoidís (ní ‘cad a dhéanfaidh siad’ atá i gceist - idirdhealú
tábhachtach)

•

Conas a chuirim é sin in iúl, cén bealach a bheadh go maith chun é a fhoghlaim?

•

Cén chuma a bheadh ar réimse torthaí oibre den scoth, dar liom?
(Hattie & Clarke, lch 53, 2018)

D’fhéadfadh sé go mbeadh cuspóirí foghlama dúnta (bunaithe ar scileanna srianta lena mbaineann freagra
ceart nó mícheart agus rialacha socraithe atá le leanúint e.g. gramadach nó poncaíocht) nó oscailte (bunaithe
ar scileanna neamhshrianta nuair is gnách go mbíonn réimse roghanna ann seachas scileanna éigeantacha
ar leith e.g. scríbhneoireacht áititheach, ailt chun scéal a thosú).

Ba cheart go mbeadh intinní foghlama inchreidte agus gan chomhthéacs.
Inchreidte: Ní mór don intinn foghlama a bheith ag teacht lena múintear agus lena bhfoghlaimítear sa
cheacht/sa tsraith ceachtanna.
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Gan chomhthéacs: Muna bhfuil an comhthéacs lárnach don scil, níor cheart é a chur san áireamh (m.sh. ní
intinn foghlama inaistrithe é foghlaim conas oideas a scríobh do bhorróga, ach is intinn foghlama inaistrithe é
conas nós imeachta/treoracha céim ar chéim a scríobh) (Hattie & Clarke, 2018).

Critéir Ratha
Níl sna critéir ratha ach briseadh síos ar an intinn foghlama agus soláthraíonn siad tagarmharc don cháilíocht.
Ba cheart aiseolas a bhunú ar an intinn foghlama agus ar na critéir ratha a bhaineann leis. Is gnách go mbíonn
tuiscint agus inmheánú níos fearr mar thoradh ar chritéir ratha a thógtar i gcomhar leis na páistí. Ag brath ar
cibé acu atá an intinn foghlama oscailte nó dúnta, d’fhéadfadh sé go mbeadh eilimintí éigeantacha agus/nó
roghchlár de rudaí is féidir a chur isteach sna critéir a mholtar.
Sampla d’intinn foghlama dúnta le critéir ratha éigeantacha:
Táimid ag foghlaim chun: uaschamóga a úsáid
Critéir ratha:

•

tosaigh caint gach duine nua ar líne nua

•

cuir comharthaí athfhriotail roimh an gcaint agus ina diaidh

•

cuir lánstadanna, comharthaí uaillbhreasa srl. isteach roimh an gcomhartha athfhriotail deiridh

Sampla d’intinn foghlama oscailte lena ngabhann roghchlár de chritéir ratha féideartha:
Táimid ag foghlaim chun: scéal a scríobh ina bhfuil teannas le brathRoghnaigh ó na nithe
seo a leanas:

•

taispeáin, ná hinis (e.g. ‘Sheas an ghruaig ar chúl a muiníl.’ seachas ‘Bhí eagla uirthi.’)

•

abairtí gearra chun teannas a chothú (e.g. ‘Tháinig sé i mo threo. Go mall. Go bagrach.’)

•

coinnigh roinnt rudaí faoi rún nó gan insint (e.g. ‘Chuala sí rud éigin ag scríobadh.’)

•

cuir carachtair i suíomhanna scanrúla (e.g. ina n-aonar/sa dorchadas).
Samplaí ó Hattie & Clarke (2018)

Moladh agus an tionchar a bhíonn ag caint múinteoirí ar fhoghlaim páistí
Praise the students and make them feel welcomed to your class and worthwhile as learners, but if you wish
to make a major difference to learning, leave praise out of feedback about learning.
(Hattie, lch 121, 2012)
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Níl aon tionchar ag moladh ar an tasc nó ar an obair atá idir lámha a fheabhsú. Ina theannta sin, léirigh taighde
go mbíonn tionchar diúltach ag cultúr duaiseanna ar ghníomhú agus ar dhiongbháilteacht (Gambrell, 2011).
Cé go mbíonn moladh an-tábhachtach chun caidreamh dearfach a chothú le páistí, ba cheart é a scaradh ón
aiseolas ar obair. Teastaíonn aiseolas pearsantaithe ó phaistí a chuireann ar a gcumas iad féin a thomhas i
gcoinne an mhéid a bhain siad amach cheana. Mar mhúinteoirí, ní hamháin go bhfuil sé de dhualgas orainn
aiseolas a thabhairt do pháistí ach caithfimid iad a theagasc chun aiseolas a thabhairt freisin. Táimid ag iarraidh
timpeallachtaí seomra ranga atá sábháilte agus chomhbhách a fhorbairt mar a n-éiríonn páistí liteartha agus
straitéiseach le himeacht ama. Bíonn iarmhairtí cumhachtacha ag na rudaí a deirimid mar mhúinteoirí ar an
gcaoi a bhfoghlaimíonn páistí agus ar an gcaoi a bhféachann siad orthu féin mar fhoghlaimeoirí. Deir Peter
Johnson an méid seo a leanas ina leabhar Choice Words (2004):
Much more important is noticing—and helping the students notice—what they are doing well,
particularly the leading edge of what is going well. This leading edge is where the student has reached
beyond herself, stretching what she knows just beyond its limit, producing something that is partly
correct. This is the launching pad for new learning.
(Johnson, 2004, lch 13)

Tugann Johnson (2004) breac-chuntas ar shamplaí de chaint múinteoirí agus den chaoi a dtéann sé i bhfeidhm
go suntasach ar fhoghlaim páistí thar chúig chatagóir. Tarraingítear aird orthu sa tábla thíos.

Teanga an tionchair sa teagasc
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Tabhairt faoi deara agus
ainmniú



Ar thug aon duine faoi deara...



Feicim go bhfuil a fhios agat conas tús an fhocail sin a litriú…..



An cuimhin leat an chéad seachtain nuair a bhí orainn go leor oibre a
dhéanamh chun a bheith ag siúl go ciúin? Bhuel anois tá tú á dhéanamh
i ngan fhios duit féin.



An bhfuil a fhios agat cad a chuala mé ar bun agat ansin? Chuir tú thú
féin ina háit. B’fhéidir nár thuig tú é. Dúirt tú ‘an ndúnfaidh sí a clab
riamh?’, rud atá Zinny ag smaoineamh.



Cad a thugann tú faoi deara? An bhfuil aon phatrúin nó rudaí eile a
chuireann iontas ort?

Féiniúlacht

Gníomhú

Solúbthacht agus



Nach tusa an file cumasach!



Meas tú, mar scríbhneoir, an bhfuil tú réidh lena aghaidh seo?



Cad atá ar bun agat mar scríbhneoir inniu?



Ní deir tú é sin de ghnáth!



Conas a d’oibrigh tú é sin amach?



Cén plean atá agat chun é sin a dhéanamh?



Cá bhfuil tú ag dul leis an bpíosa scríbhneoireachta seo?



Cén chuid a bhfuil tú cinnte faoi agus cén chuid nach bhfuil tú cinnte faoi?



Cén fáth?



Ceann de na rudaí a dhéanann daoine nuair a thosaíonn siad scéal ná

Aistriú

smaoineamh ar a bhfuil ar eolas acu. Déanann matamaiticeoirí é sin

(Ginearálú)

freisin - Bainimis triail as.


Cén chaoi eile...?



Tá sé sin cosúil le...



Cad a tharlódh dá...?



Gáire agus teanga spraíúil a úsáid (e.g. iompar míchuí a stopadh ach
“Nach bhfuil náire ar bith ort, a dhuine uasail!’’ a rá)
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Eolach



An bhfuil an ceart agam a rá (ansin déan achoimre ar thuairimí sínte na
bpáistí)



An bhfuil ceist ag aon duine? Tosaímis leo seo (scríobhann an múinteoir
ar chairt iad).



Ciúnas nó ‘am feithimh’.



Go raibh maith agaibh as mé a chur ar an mbóthar ceart



Is bealach suimiúil é sin chun breathnú air. Níor smaoinigh mé air mar
sin. Beidh orm mo mhachnamh a dhéanamh air sin.



Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?



Cén chaoi a bhféadfaimis a sheiceáil?



An aontófá leis sin?



An breathnóireacht nó tuairimíocht é sin?

Choice Words
le Peter H. Johnston
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Tráthúlacht
Is minic a tharlaíonn aiseolas bunaithe ar mholadh tar éis ceachta nó sraith
ceachtanna. Is beag éifeacht dearfach a bhíonn ag aiseolas a tharlaíonn ‘tar éis
na hócáide’, fiú má tá sé dírithe ar an mbearna a líonadh, toisc nach mbíonn
mórán ama ag an bhfoghlaimeoir chun gníomhú. Tugtar le fios sa taighde gur
éifeachtaí an t-aiseolas nuair a bhíonn deis ag páistí gníomhú ar an aiseolas sin
– am chun gníomhú. Níl méid mór aiseolais scríofa ‘tar éis na hócáide’ éifeachtúil
ná éifeachtach. Mar a deir Dylan William, is minic a bhíonn aiseolas den chineál
sin cosúil lena insint d’fhear grinn nár éirigh leis agus go gcaithfidh sé a bheith
níos greannmhaire nó a rá le duine a bhíonn ag gabháil don rópadóireacht anuas
conas ba cheart dó dul síos agus é ar an mbus ar ais ó aghaidh na haille.

Dúshlán Cuí

Is féidir prionsabal Chinnín Óir – níl sé ródheacair, níl sé ró-éasca – a threisiú ach criosanna Hattie & Clarke
(2018) a úsáid (m.sh. crios an chompoird, crios na foghlama agus crios an scaoill). Trí pháistí a spreagadh
chun díriú ar chrios na foghlama (dúshlán iomchuí), seachas ar chrios an scaoill nó crios an chompoird,
baineann siad triail as tascanna níos dúshlánaí. Is minic a bhíonn páistí toilteanach tascanna a dhéanamh
más tascanna mealltacha iad atá bunaithe ar rudaí a bhfuil suim acu iontu, má tá tuiscint mhaith acu ar a bhfuil
i gceist le bheith rathúil agus má tá a fhios acu cad atá le déanamh má bhíonn deacracht acu.
Leathnaíonn Lomas et al. (2017) prionsabal Chinnín Óir chun ‘níl sé ródheacair, níl sé ró-éasca, agus níl sé
ró-leadránach’ a chuimsiú. Tá guth na bpáistí ríthábhachtach anseo ionas go mbeidh siad in ann a rá cén crios
a bhraitheann siad a bhfuil siad ag feidhmiú ann le linn tasc áirithe agus mar sin, gur féidir leis an múinteoir na
tacaíochtaí nó na síntí is gá a sholáthar.
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Earráidí a Cheiliúradh
Bíonn aiseolas níos éifeachtaí nuair nach mbíonn máistreacht ag páistí. Cruthaíonn earráidí deiseanna agus
ba cheart féachaint orthu mar sin sa seomra ranga (Hattie, 2012). Tarlaíonn an fhoghlaim mar thoradh ar
bhotúin (Hattie & Clarke, 2018). Ach na critéir ratha a úsáid, d’fhéadfaí a iarraidh ar na páistí na ‘botúin bhinne’
a rinne siad a shainaithint agus a roinnt le daoine eile d’fhonn plé a dhéanamh ar an bpróiseas a ndeachaigh
siad tríd chun an botún a cheartú.

Meonta fáis a fhorbairt
Mhol Dweck (2017), ag tarraingt ar fhaisnéis nua atá againn faoin inchinn agus ar thaighde ar spreagadh, an
coincheap de mheon fáis. Thug sí breac-chuntas ar dhá príomh mheon: meon seasta arb é an creideamh
nach féidir do chumais a athrú agus meon fáis arb é an creideamh gur féidir leat d’intleacht a fhorbairt trí
iarracht, ionchur agus úsáid na straitéisí foghlama. Tá sé deimhnithe ag taighde atá déanta ar an inchinn nach
bhfuil intleacht sheasta againn. Tá sé de chumas aici cosáin nua a fhás agus a fhorbairt idir néaróin, dá mhéad
a úsáidtear í. Tar éis na cosáin nua sin a fhorbairt, déantar an fhoghlaim go huathoibríoch.

Caithfidh páistí a thuiscint go mbeidh streachailt i gceist agus go mbeidh diongbháilteacht ag teastáil chun
rudaí nua a fhoghlaim agus go bhforbraítear an intleacht leis sin. Dá bhrí sin, ní mór dúinn dúshlán a thabhairt
don nóisean gur tuar í feidhmíocht reatha an pháiste faoin gcaoi a n-éireoidh leis sa todhchaí. Bíonn meonta
fáis á dtaispeáint ag páistí a fhorbraíonn an cumas chun a rá leo féin ‘Níl sé agam fós (ach beidh)’, chun
ceisteanna a chur, chun iarraidh ar dhaoine eile a thaispeáint dóibh, chun foghlaim ó bhotúin agus chun a
bheith diongbháilte. Is acmhainn den scoth é Growth Mindset Lessons le Clarke agus Muncaster (2017) chun
meonta fáis a chur chun cinn.

Growth Mindset Lessons:
Mindset
le Dr. Carol S. Dweck

Every Child a Learner
le Katherine Muncaster
agus
Shirley Clarke
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Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú
Is codanna ríthábhachtacha den Mheasúnú chun Foghlama iad piarmheasúnú agus féinmheasúnú. Cuidíonn
siad le páistí a aithint cá bhfuil siad ina gcuid foghlama faoi láthair agus na chéad chéimeanna eile ba cheart
dóibh a ghlacadh. Cuireann sé ar chumas na bpáistí níos mó freagrachta a ghlacadh as a gcuid foghlama féin.
Is féidir le páistí raon straitéisí a úsáid agus iad ag smaoineamh ar ar fhoghlaim siad agus na critéir ratha a
úsáid chun breithiúnais a thabhairt ar a gcuid foghlama féin nó ar fhoghlaim a chéile. Aithnítear leis an
bpróiseas féinmheasúnaithe ról an mhúinteora mar éascaitheoir ar fhoghlaim na bpáistí agus an ról lárnach
atá ag an bpáiste sa phróiseas measúnaithe. Forbraíonn aiseolas ó phiaraí agus piarmheasúnú pobal
foghlaimeoirí ina n-oibríonn na páistí le chéile chun tacú le foghlaim a chéile. Déanann an múinteoir
múnlóireacht ar an teanga agus ar an gceistiúchán a bhaineann le féinmheasúnú agus piarmheasúnú. Tugann
sé treoir do na páistí ina dtaobh i dtimpeallacht thacúil ionas go rachaidh na páistí i dtaithí ar an bpróiseas
agus go mbeidh siad ina ngníomhairí gníomhacha ina gcuid foghlama féin. Le himeacht aimsire, éiríonn sé
níos éasca dóibh smaoineamh ar an méid a d’fhoghlaim siad agus ar na rudaí a chuireann mearbhall orthu.
Cabhraíonn sé leo spriocanna pearsanta a leagan síos agus oibriú i dtreo na spriocanna sin mar ghrúpa nó
ina n-aonar.

Conas is féidir liom cabhrú leis na páistí piarmheasúnú agus féinmheasúnú a
dhéanamh?
Teastaíonn am ó pháistí chun scileanna measúnaithe a fhorbairt. Tá ról lárnach ag an duine fásta ann ach am
a chaitheamh leo ina n-aonar, i mbeirteanna nó i ngrúpaí;

● Múnlóireacht a dhéanamh ar chritéir ratha a chur i bhfeidhm: is féidir le múinteoirí múnlóireacht a
dhéanamh do na páistí ar an gcaoi chun na critéir ratha a úsáid le samplaí oibre anaithnide. Ansin
tugtar tacaíocht do na páistí agus scafláiltear iad chun na critéir ratha a úsáid chun a gcuid oibre féin a
mheas. Féadfaidh múinteoirí páistí a spreagadh chun réimsí ratha a shainaithint i dtosach agus nuair
a éiríonn siad muiníneach leis sin, bogtar ar aghaidh agus sainaithnítear na gnéithe de na critéir nár
comhlíonadh agus na chéad chéimeanna eile a chaithfidh siad a ghlacadh.

● Deiseanna a thabhairt do pháistí chun an féinmheasúnú a rinne siad a phlé agus/nó a chosaint
● Leideanna a úsáid, Mar shampla; Cad a rinne tú nuair a...? Meas tú cad a tharlódh dá...? Meas tú an
bhféadfaimis...? Cad a bhí éasca faoin obair seo? Cad a d’fhoghlaim tú uaidh sin? Cad a chuideodh
leat é a dhéanamh níos fearr? Cad a dhéanfá ar bhealach difriúil? Treoraíonn an múinteoir
smaointeoireacht na bpáistí agus cothaíonn sé éiteas mar a mbítear ag foghlaim chun foghlaim.
Ní ócáid aon uaire é foghlaim chun féinmheasúnú agus piarmheasúnú a dhéanamh. Caithfidh sé a bheith ina
chleachtas rialta, iontaofa agus leabaithe sa seomra ranga. Caithfidh múinteoirí tacaíocht leanúnach a
sholáthar don fhéinmheasúnú. Sa tábla thíos tá réimse smaointe maidir le gnáthaimh phiarmheasúnaithe agus
féinmheasúnaithe a thabhairt isteach sa seomra ranga.
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Straitéisí Piarmheasúnaithe agus Féinmheasúnaithe
Intinni Foghlama agus
Critéir Ratha

Tuiscint a sheiceáil

•

TAFF - Táimid Ag Foghlaim Faoi

•

TAL - Táim Ag Lorg
(cuirtear le chéile in éineacht leis na páistí é)

•

AUF
An t-eolas atá Agam faoin ábhar
An t-eolas atá Uaim faoin ábhar
Rud nua Foghlamtha agam

•

Éisteacht le scéal atá á léamh os ard agus na príomhphointí a
athinsint san ord ceart.
Beimid in ann cé atá sa scéal a shainaithint.
Déanfaimid cur síos ar ar tharla do na príomhcharachtair
Tarraingeoimid an radharc deireanach den scéal

•

3, 2, 1
3 rud a d’fhoghlaim mé
2 cheist atá agam
1 léargas nua atá agam

•

Ordóg suas/Síos
Ordóg suas, tá sé agam!
Ordóg ar an taobh, tá mearbhall orm!
Ordóg síos, tá cabhair ag teastáil uaim!

•

Soilse Tráchta
Cuidigh liom
Nílím róchinnte
Tuigim

•

Réamhaisnéis
Grianmhar - táim soiléir faoi
Scamallach - níl mé soiléir faoi

•

Cartaí Glasa/Dearga
Tuigim

•

Ní thuigim

Bolgáin Solais

1

2

3

4
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1. Ní thuigim go fóill
2. Cabhair ag teastail uaim
3. Réidh le hobair liom féin
4. Sásta cuidiú le duine eile

•

Machnamh Foghlama



•

Déanann na páistí machnamh ar ar fhoghlaim siad sa cheacht agus
ansin freagraíonn siad do thrí cinn de na leideanna seo a leanas ar a
mhéad:
Inniu, d’fhoghlaim mé…
Is é a chuir iontas orm…
Is é an rud is tábhachtaí a thabharfaidh mé liom uaidh seo…
Bhí suim agam in…
Ba é an rud ba mhó a thaitin liom faoin gceacht seo…
Ní thuigim go fóill…
Is é an rud is mó a bhfuil mé ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil air…
Tar éis an tseisiúin, braithim…
D’fhéadfadh sé go bhfoghlaimeoinn ní ba mhó uaidh seo dá…
(Dylan William, 2011)
Punann Foghlama/Fillteáin Foghlama

•

ACT
Abair rud éigin is maith leat.
Cuir ceist.
Tabhar moladh chun feabhas.

•

CDGM Cad a d’oibrigh go maith

•

NFF Níos fearr fós

•

Dhá réalta agus mian
2 rud a thug mé faoi deara a rinne tú go maith
1 rud is dóigh liom a leathnóidh do chuid foghlama

Tvuíteáil nó úsáid a
bhaint as Padlet chun
taifead a choinneáil ar
mo phríomhfhoghlaim.

•

Ag deireadh an cheachta/na tréimhse foghlama ar thopaic,
scríobhann páistí an rud is suntasaí a d’fhoghlaim siad sa cheacht.
Scríobhann siad an teachtaireacht i bhfoirm tvuíte ina bhfuil 140
carachtar nó níos lú. Cumann siad haischlib chun an
phríomhfhoghlaim a chur in iúl #féinmheasúnú

Cártaí Scóir

•

Cuirtear cártaí innéacs ar fáil, scríobhann páistí freagraí ar leideanna
amhail:
Cad é an rud is tábhachtaí a d’fhoghlaim tú inniu?

Aiseolas piaraí

Cad iad na ceisteanna atá fós agat?
Bailíonn an múinteoir an t-aiseolas agus athraíonn sé an teagasc de
réir an aiseolais.
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Rúibricí

•

Tá rúibricí trí Bhéarla le haghaidh na léitheoireachta, na
scríbhneoireachta agus na teanga ó bhéal ar fáil ar
www.pdst.ie/literacy.
www.scoilnet.ie

Seicliostaí

•

Tá seicliostaí féinmheasúnaithe agus piarmheasúnaithe do pháistí ar
fáil ar www.pdst.ie.
Is féidir seicliostaí a dhearadh freisin ach torthaí foghlama agus
céimeanna dul chun cinn an churaclaim a úsáid.
Is féidir le páistí agus múinteoirí ábhar an tseicliosta a phlé agus
comhthuiscint a fhorbairt ar na hintinní foghlama ionas gur féidir na
critéir ratha a aithint.

•
•
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Deich rud le cuimhneamh orthu faoi aiseolas éifeachtach

1.

Nasctha le sprioc/intinn foghlama shonrach a bhfuil dúshlán cuí ag baint leis

2.

Tuigeann an foghlaimeoir na critéir ratha

3.

Dírítear ar an tasc, ar an bpróiseas nó ar an bhféinrialú seachas ar an ego

4.

Úsáidtear nodanna agus leideanna éagsúla chun cabhrú leis na páistí smaoineamh ar a gcuid botún
agus earráidí

5.

Tarlaíonn sé ag am éifeachtach - tarlaíonn sé le linn na foghlama nuair is féidir gníomhú air!

6.

Sonrach agus soiléir

7.

Tugtar straitéisí seachas réitigh (brúitear na páistí i dtreo an fhreagra chirt)

8.

Dúshláin- teastaíonn gníomhartha agus is féidir iad a shárú

9.

Déanann sé earráidí a normalú agus a cheiliúradh - ní mór do pháistí a thuiscint gur spás
sábháilte é an seomra ranga chun botúin a dhéanamh.

10.

Nuair a thugaimid marcanna/gráid do pháistí, is minic nach dtéann páistí níos faide ná an grád. Tá
nasc diúltach idir duaiseanna seachtracha agus feidhmíocht taisc.

(Curtha i dtoll a chéile bunaithe ar thaighde Hattie agus Timperley, 2009; Stobart, 2014; Hattie & Clarke,
2018; William, 2012; Johnson, 2012; Chappuis, 2012; Absolum, 2006; Fisher & Frey, 2012)
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Príomhthéacs

Visible Learning
Feedback
le John Hattie
&
Shirley Clarke

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

● Intinní foghlama a roinnt le mo rang agus critéir ratha a
chomhdhéanamh bunaithe orthu sin.

● Aiseolas a thabhairt nuair a bhíonn deis ag páistí gníomhú
ar an aiseolas.

● Triail a bhaint as straitéis féinmheasúnaithe, mar shampla
3,2,1

● Ceiliúradh a dhéanamh ar earráidí i mo sheomra
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Idirghníomhaíocht shóisialta

Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas

•

Cad iad na deiseanna a chruthaím do pháistí chun oibriú i
gcomhar lena chéile i mo sheomra ranga?

?

•

Cé chomh rialta a chuireann páistí a dtuairimí agus a
dtaithí in iúl go muiníneach le linn phlé ranga agus meas á
thaispeáint acu ar thuairimí daoine eile?

•

Cé chomh feasach agus a bhímse faoi ról ceisteanna
oscailte chun plé a spreagadh?
(Curtha in oiriúint ó:
Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016)

Is éard atá i gceist leis an idirghníomhaíocht shóisialta ná comhráite múinteoir/páiste agus idir páistí le linn
raon d’eispéiris foghlama. Tagann léitheoirí agus scríbhneoirí spreagtha chun cinn nuair a spreagtar deiseanna
chun teanga a úsáid agus chun idirghníomhú le daoine eile sa phlé maidir le raon de théacsanna clóite,
labhartha, amhairc agus digiteacha. Tá cultúr agus timpeallacht an tseomra ranga a chothaíonn an múinteoir
ríthábhachtach do rath an pháiste. Baineann páistí leas as timpeallacht a chuireann ar a gcumas dóibh a bheith
muiníneach chun dul sa seans, téacsanna a roinnt, freagairt go hoscailte do théacsanna agus oibriú i gcomhar
lena chéile. Anuas air sin, tugann taighde le fios go bhfuil comhghaol dearfach idir seomraí ranga ina dtacaítear
le comhoibriú, idirghníomhaíocht shóisialta agus forbairt teanga agus cognaíocht, inspreagadh agus
léamhthuiscint pháistí (Shanahan, 2019; Guthrie et al., 2007).

Spás Dialógach
Na Cúig Phríomhphrionsabal de Sheomra Ranga Dialógach

Cuireann Alexander (2010) béim ar a thábhachtaí atá sé ár seomraí ranga agus ár scoileanna a fhorbairt mar
spásanna dialógacha. Leis an teagasc agus an fhoghlaim dhialógach, baintear úsáid as cumhacht na cainte
chun smaointeoireacht an pháiste a spreagadh agus a leathnú. Tugtar an oiread céanna airde ar chaint an
mhúinteora agus a thugtar ar chaint na bpáistí. Tá sé bunaithe ar thaighde ar an ngaol idir teanga, foghlaim,
smaointeoireacht agus tuiscint.
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Cuireann Alexander (2010) béim ar chúig phríomhphrionsabal:

•

comhoibriú - aghaidh a thabhairt ar fhoghlaim le chéile

•

cómhalartach - éisteacht agus smaointe a roinnt, ag smaoineamh ar dhearcthaí eile

•

tacúil - smaointe a chur in iúl go saor gan eagla ná náire

•

carnach - ag tógáil ar smaointe a chéile, agus iad a chur le chéile i línte smaointeoireachta
comhleanúnacha

•

sainchuspóireach - pleanáilte agus struchtúrtha agus bíonn sainspriocanna ann

An chuma a bhíonn air sin sa seomra ranga
Seo thíos roinnt freagraí a fuarthas ó pháistí ó Scoil Iosagáin, Bun Cranncha agus Scoil Náisiúnta Naomh
Peadar, Dún Guairne. Tugann siad léargas ar an gcuma a bheadh air sin i seomra ranga nuair a bhíonn páistí
ag obair ar an mbealach áirithe seo. Tabhair faoi deara an méid a deir siad faoin timpeallacht foghlama agus
faoi bheith ag oibriú i gcomhar lena chéile chun brí a bhaint amach.
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Ról an mhúinteora maidir le seomra ranga dialógach a fhorbairt

Téann sé féin isteach mar fhoghlaimeoir

Aistríonn sé ón bhfreagra ceart go léirmhínithe

Cuireann sé comhroinnt smaointe chun cinn

Tugann sé am feithimh do na páistí

Cothaíonn sé comhbhá agus cineáltas

Múineann sé do na páistí ‘cén fáth? a fhiafraí

Cruthaíonn sé cultúr ina ndéantar smaointe a
cheistiú, a thástáil agus a bheachtú ar bhealach
measúil

Tugann sé am chun ceisteanna oscailte a chur agus
fiosrú a spreagadh
(Ontario, 2013; Reznitskaya, 2012; CNCM, 2008)

Idirghníomhaíocht Shóisialta agus Ceachtanna Léitheoireachta

Seo thíos roinnt gníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a úsáid chun idirghníomhaíocht shóisialta a spreagadh i do
sheomra ranga:
Abair rud éigin

Cuirtear na páistí ina mbeirteanna/dtriúir agus glacann siad seal ag léamh os ard
do na daoine eile sa ghrúpa. Agus iad ag léamh, stadann siad ó am go chéile chun
“rud éigin a rá” faoina bhfuil á léamh acu (e.g. conas a bhraitheann siad faoi
charachtar). Tugann baill eile an ghrúpa freagra agus leanann páiste eile ar
aghaidh.
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Sábháil an Focal

Tar éis dóibh píosa téacs a léamh, tógann na páistí píosa cárta agus cóipeálann

Deireanach Domsa

siad sliocht a thaitin leo ar thaobh amháin. Ar an taobh eile, scríobhann na páistí an
fáth ar thaitin an sliocht leo. Ina dhiaidh sin, cuirtear na páistí i ngrúpaí. Ag an
bpointe sin, léann gach duine an sliocht a scríobh siad amach do na daoine eile
agus pléann na páistí an téacs. Sa deireadh, léann an páiste a scríobh an sliocht
na cúiseanna a bhí aige leis an sliocht sin a roghnú, agus mar sin, bíonn an focal
deireanach acu.

Dialanna Dialóige

Is malartú scríofa é seo idir páistí aonair agus an múinteoir ar bhonn seachtainiúil.
Go simplí, tugtar cóipleabhar nó leabhar nótaí don pháiste agus déanann sé
comhrá i scríbhinn leis an múinteoir thar thréimhse ama, ag roinnt smaointe agus
mothuchán faoi leabhar.

Gníomhaíocht

Ar dtús, cuir ceist nó déan ráiteas oscailte chun go smaoineoidh na páistí air (e.g.

Smaoinimh, Péireála

Cad a dhéanann scríbhneoir maith?). Ar an dara dul síos, tabhair deis do na páistí

agus Roinnte

smaoineamh ar an gceist. Ar an tríú dul síos, spreag na páistí chun oibriú i
mbeirteanna chun a gcuid smaointe a phlé. Ar deireadh, iarr ar na beirteanna
aiseolas a thabhairt don rang iomlán faoinar fhoghlaim siad.

Cathaoir an údair

D’fhéadfaimis am agus spás a chruthú sa seomra ranga do scríbhneoirí gur mian
leo a gcuid scríbhneoireachta a roinnt le lucht éisteachta. Is deis é don scríbhneoir
aiseolas dearfach a fháil ó pháistí eile.

Mata Boird

Cuir na páistí ina ngrúpaí de cheathrar nó de chúigear agus tabhair mata boird do
gach grúpa: Iarr ar gach ball den ghrúpa a fhreagraí neamhspleácha féin a
thaifeadadh laistigh dá spás féin i gceann de na codanna seachtracha. Tabhair am
do gach páiste sa ghrúpa chun a fhreagraí taifeadta a roinnt leis an ngrúpa gan plé
nó díospóireacht leis na páistí eile. Iarr ar na grúpaí cinneadh a dhéanamh, i
dteannta a chéile, ar na cúig fhreagra is tábhachtaí agus iad a scríobh i lár an mhata
boird – tá sé tábhachtach go n-aontaíonn baill uile an ghrúpa ar na cúig rud is
tábhachtaí. Ar deireadh, iarr ar na grúpaí aiseolas a thabhairt don rang iomlán.
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Ciorcail Litríochta

Is éard atá i gceist le Ciorcail Litríochta ná grúpaí beaga páistí a thagann le chéile
chun píosa litríochta a roghnaigh siad a phlé. Tugtar ról do gach ball den chiorcal
a chuidíonn leis an bplé a threorú. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise faoi conas
ciorcail

litríochta

a

chur

ar

bun

i

do

sheomra

ranga

ag

http://www.readwritethink.org nó http://www.clubleabhar.com
Comhráite

Iarr ar na páistí labhairt faoin bplota, na carachtair, an téama, stíl an údair agus

neamhfhoirmiúla faoin

conas a mhothaigh siad nuair a léigh siad na téacsanna. Soláthraíonn Beers

léitheoireacht agus

(2003) roinnt leideanna do mhúinteoirí agus chuireamar na leideanna atá

faoin scríbhneoireacht

ábhartha don phlota thíos san áireamh. Moltar go mbíonn cúnamh ag teastáil ó
pháistí i dtosach, uaireanta, chun a dtuairimí a chumadh agus d’fhéadfadh sé go
mbeadh ort na scafaill teanga seo a leanas a sholáthar dóibh.
Ceisteanna chun freagairt phearsanta ar an téacs a spreagadh:

•

Cé na chéad smaointe atá agat faoin téacs seo? Cad sa téacs ba chúis
leis na smaointe sin?

•

Cé na mothúcháin a bhí agat agus tú ag léamh an téacs? Ainmnigh na
codanna ba chúis leis na mothúcháin sin.

•

Cad sa téacs a chuir mearbhall ort nó a chuir iontas ort?

•

Dá bhféadfá labhairt leis an údar, cad iad na ceisteanna nó na tuairimí a
bheadh agat?

Ceisteanna a fhreagairt Roghnaigh píosa téacs do na páistí le léamh agus ansin iarr orthu na ceisteanna
i gcomhar lena chéile

a fhreagairt i gcomhar lena chéile. Ba cheart a chomhaontú nach mbogfaidh páistí
ar aghaidh chun an chéad cheist eile a fhreagairt go dtí go dtiocfaidh siad ar
chomhaontú de chineál éigin. Is féidir an cur chuige seo a bheith ina bhealach
níos úsáidí chun oibriú le téacsleabhair thraidisiúnta ina mbíonn sleachta agus
ceisteanna tuisceana ina ndiaidh.
(Beers, 2003; Morretta agus Ambrosini, 2000; ReadWriteThink.org)
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Tacsanomaíocht Ceisteanna Bloom
Seo a leanas léiriú oiriúnaithe ar Thacsanomaíocht Bloom. D’fhéadfadh sé go mbeadh sé ina uirlis thacúil chun
bogadh ó cheistiúchán ísealoird go ceistiúchán ardoird sa seomra ranga.
Cabhraíonn ceisteanna ardoird le seomra ranga a bhfuil idirghníomhaíocht shaibhir shóisialta ann a fhorbairt.
Eolas

Cé __?

Fíricí agus coincheapa bunúsacha a Cá __?
thabhairt chun cuimhne.
Cathain __? Cad is __?
Ainmnigh __
Liostaigh __
Tuiscint

Inis dom i d’fhocail féin __

Smaointe nó coincheapa a mhíniú

Cad é an chuid is tábhachtaí go dtí seo?
Tabhair sampla de nuair a ____
Cad é an príomhsmaoineamh in __?
Tá an chuid seo á hinsint ó thaobh cén duine de?

Cur i bhfeidhm
Faisnéis a úsáid i gcomhthéacsanna

An bhféadfadh sé sin tarlú in/dá __?
Ón bhfaisnéis, an féidir leat liosta treoracha a thabhairt dom?

nua
Cén fáth a bhfuil __ suntasach?
Cé na ceisteanna a chuirfeá ar __?
Anailís

Cén fhianaise atá ann do __?

An t-iomlán a dheighilt ina chodanna

Cuir _____ i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile
Pléigh tábhacht __
Cad iad na cosúlachtaí/difríochtaí atá idir __?
Cad a thugtar le tuiscint duit?

Sintéis

An bhfeiceann tú aon réiteach féideartha ar __?

Smaointe a chur le chéile chun iomlán

Cé na smaointe is féidir leat a chur le __?

nua a chruthú

Cad a tharlódh dá __?
Conas a dhéanfá __ nua a dhearadh?
Cé na tátail is féidir leat a bhaint as?
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Meastóireacht

Cad a dhéanann an píosa scríbhneoireachta seo éifeachtach?

Seasamh nó tuairim a chosaint

Cad é an chuid is tábhachtaí den téacs? Cén fáth?
N’fheadar cén fáth ar shocraigh an scríbhneoir __?
Deimhnigh an méid a deir an t-údar.
Cé chomh hiontaofa agus atá an t-údar seo?
Cad a cheapann tú faoi ___?
An aontaíonn tú go __? Mínigh.

(Teachthought, 2017)

Príomhthéacs
When Kids Can’t Read
What Teachers Can Do
Le Kylene Beers

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

•

Déan scéal mór de rud éigin nach bhfuil ar eolas agat agus tú i
do mhúinteoir.

•

Méadaigh an t-am feithimh tar éis ceist a chur.

•

Bain triail as ceann de na gníomhaíochtaí idirghníomhaíochta
sóisialta.

•

Taispeáin sleamhnán ó chur i láthair The Thunks thíos do na
páistí

agus

téigh

i

ngleic

lena

gcuid

freagraí:

https://www.slideshare.net/colinspanos/thunks-23491435
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Rogha
Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas

•

Cé na roghanna a chuirim ar fáil do na páistí ina gcuid
foghlama litearthachta?

?

•

Conas is féidir liom cumhacht a thabhairt do na páistí
chun a rogha féin a dhéanamh agus iad ag léamh, ag
scríobh nó ag labhairt?

•

Conas is féidir liom dearcthaí, spéiseanna, meonta
agus eispéiris na bpáistí a chur san áireamh?
(Curtha in oiriúint ó:
Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016)

Ní hamháin go bhfuil tionchar dearfach aige ar an inspreagadh nuair a thugtar fíor-rogha agus smacht do
pháistí chun a gcuid foghlama a threorú, ach bíonn tionchar aige freisin ar an gcruthaitheacht, ar an ngníomhú
agus ar an bhféinchoincheap (Turner & Paris, 1995). Nuair is féidir le páistí tascanna agus téacsanna a bhfuil
suim acu iontu a roghnú, caitheann siad níos mó dua leis an bhfoghlaim agus leis an ábhar a thuiscint
(Schiefele, 1991, mar a luadh le Turner & Paris, 1995, lch 664).

Mar mhúinteoirí, tá sé tábhachtach

smaoineamh ar an gcaoi ar féidir linn deiseanna a sholáthar do pháistí chun roghanna a dhéanamh faoina
bhfoghlaim agus chomh maith leis ar an gcaoi ar féidir linn a mhúineadh do pháistí conas roghanna a
dhéanamh maidir lena gcuid foghlama.

Straitéisí chun topaicí scríbhneoireachta a roghnú
Is cuid thábhachtach den phróiseas scríbhneoireachta é roghnú cad a scríobhfaidh tú. Is é ról an mhúinteora
straitéisí a thabhairt do pháistí chun a gcuid topaicí agus smaointe féin a cheapadh agus a roghnú, seachas
topaicí a insint nó a thabhairt do na páistí. Má thugtar topaicí, túsnathanna, túsabairtí nó fiú ailt thosaigh do
pháistí ar feadh trí nó ceithre bliana, baintear geit astu nuair a bhíonn orthu topaic a roghnú dóibh féin (Graves
1983). Seo a leanas rogha straitéisí is féidir a úsáid chun cabhrú le cumhacht a thabhairt do pháistí chun
roghanna a dhéanamh maidir lena bhfuil á scríobh acu.
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Ag cur tús trí cheangal a dhéanamh
Is modh simplí é seo chun liosta a dhéanamh go tapa de thopaicí a bhféadfaí scríobh fúthu.

•

Tosaigh le focal amháin a chur ar an gclár bán, mar shampla, uisce.

•

Faoi uisce, déanfaimid liosta focal agus frásaí a thagann chun cuimhne nuair a smaoinímid ar uisce.

•

Anois roghnaigh rud éigin ón gcéad liosta agus scríobh ag barr an dara colún é, mar shampla,
farraige.

Tugann an cleachtadh gasta seo liosta de 20 ábhar
duit, ach is féidir an tríú colún a chruthú chun níos mó
roghanna a thabhairt dóibh. Anois tá liosta againn de
thríocha ábhar scríbhneoireachta féideartha.
(Harrison & Edmondson, 2013)

Uisce

Farraige

Trá

Deoch
Abhainn
Farraige
Loch
Fearthainn
Tuile
Linn Snámha
Ag lapadáil
Iasc

Trá
Smugairle róin
Laethanta saoire
Taisteal thar lear
Long
Ag snorcláil
Maighdean mhara
Siorc
Ochtapas

Caisleáin
ghainimh
Tonnta
Uachtar gréine
Uachtar reoite
Gardaí tarrthála
Locháin charraige
Ag sú na gréine
Spéaclaí gréine
Ag surfáil

Liostaí Saineolais
Déan múnlóireacht ar liosta saineolais a chruthú. Is liosta é de thopaicí, d’áiteanna, de dhaoine, srl. a bhfuil a
lán eolais agat orthu, agus dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbainfeá taitneamh as a bheith ag scríobh fúthu.
Déan múnlóireacht ar do liosta féin a dhéanamh do na páistí;
“Uaireanta, ní bhíonn a fhios ag scríbhneoirí maithe cad faoi a scríobhfaidh
siad. Cabhraíonn sé leo má dhéanann siad amach liosta topaicí. Rud amháin
a d’fhéadfadh cabhrú le scríbhneoirí is ea smaoineamh ar rudaí ar a bhfuil
saineolas acu. An bhfuil a fhios agat cad atá i gceist leis sin? Tá mé chun
liosta saineolais a dhéanamh anois. Liosta a bheidh ann de rudaí, de
dhaoine, nó d’áiteanna a bhfuil a lán eolais agam orthu. Hmmm…”
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Féadfaidh páistí a liosta féin a chruthú lena úsáid nuair a bhíonn siad ag lorg rud éigin le scríobh faoi. Is féidir
leo cur leis le himeacht ama. (Geiger, 2013)
Smaointe samplacha:
Tarraing ceithre íomhá ar leathanach

1. duine a thaitníonn leat
2. áit speisialta a thaitníonn leat
3. bia a thaitníonn leat
4. rud éigin eile a thaitníonn leat a dhéanamh
Scríobh na litreacha i d’ainm i gcolún. I gcás gach litreach, scríobh rud amháin a bhfuil eolas agat air nó rud
éigin a bhfuil a fhios agat conas é a dhéanamh a thosaíonn leis an litir sin.
Mar shampla: Léamh
Iascaireacht
Aibítir
Mím
Liostaigh 5 rud a thaitníonn leat agus 5 rud nach dtaitníonn leat.

Smaointe a tharraingt as téacs

Is féidir le múinteoirí múnlóireacht a dhéanamh ar smaointe a tharraingt ó théacsanna a bhfuil taithí ag páistí
orthu. D’fhéadfadh an múinteoir rud mar seo a leanas a rá;
Ba mhaith liom go gcabhródh sibh liom inniu le mo chuid scríbhneoireachta. Nuair
a léamar “Léiní i bPáras”, thug sé smaoineamh iontach dom le haghaidh téacs a
theastaíonn uaim a scríobh. Uaireanta déanann leabhair é sin. Tugann siad
smaoineamh dúinn gur féidir linn a úsáid mar scríbhneoirí. Sa leabhar sin, fuair
Áine cuireadh dul ar laethanta saoire go Páras. Ba mhaith liom scríobh faoi mo
laethanta saoire féin, an chéad uair a chuaigh mé ar saoire. Bhí mé sé bliana d’aois
agus ba í sin an chéad uair riamh a chuaigh mo theaghlach chuig an trá. Smaoinigh
mé air go leor aréir agus seo an méid a theastaigh uaim a scríobh. B’eispéireas
an-speisialta é.
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nó
Nuair a léamar “Ag Siopadóireacht le Mamaí”, thug sé smaoineamh iontach dom
le haghaidh píosa a theastaíonn uaim a scríobh. Uaireanta déanann leabhair é sin.
Tugann siad smaoineamh dúinn gur féidir linn a úsáid mar scríbhneoirí. Sa leabhar
sin, chuaigh Róisín ag siopadóireacht le Mamaí. Ba mhaith liom scríobh faoi lá a
chuaigh mé ag siopadóireacht le mo Mhamaí. Bhí orm an liosta siopadóireachta a
scríobh. Smaoinigh mé air na rudaí a bhí ag teastáil ó Mhamaí an lá sin.

Cairt ranga d’eispéiris choiteanna
Bíonn fonn ar pháistí scríobh fúthu féin agus faoina bhfuil ar eolas acu.
Bealach amháin le tacú leis an bpróiseas sin is ea cairt ranga d’eispéiris
choiteanna a chruthú a d’fhéadfaí a iompú ina phíosaí scríbhneoireachta.
Gach uair a dhéanann an rang staidéar ar théama nua, a théann siad ar
thuras, a phléann siad ceist thábhachtach, a cheiliúrann siad imeacht, is
féidir linn na rudaí sin a liostáil ar an gcairt sin “Rudaí le scríobh fúthu”.
Nuair a bhíonn an chairt lán, is féidir í a ghearradh ina línte aonair agus
iad a fhágáil i limistéar scríbhneoireachta, nó i ‘Mála Smaointe’ ar féidir le
páistí tarraingt as má tá smaoineamh ag teastáil uathu. De réir mar a

Rudaí le scríobh fúthu

•
•
•
•
•
•
•

thugtar seánraí isteach is féidir linn teidil na cairte a athrú, mar shampla,

Fíricí ar
mhionainmhithe
Cad is cúis le bolcán?
Ag bogadh go teach nua
An leabhar is fearr liom
Turas chuig an Iodáil
An brat glas a bhaint
amach
An tábhacht a bhaineann
le bheith gníomhach

“Rudaí is féidir linn a dhéanamh”, “Rudaí a bhfuil eolas againn orthu”, srl.
(Jamison, 2007)

Crann Topaicí
Uaireanta roghnaíonn páistí topaicí atá róleathan
Seachtain
Gníomhach
Turgnaimh
Eolaíochta

le haghaidh scríbhneoireachta.
D’fhéadfadh sé go gcabhródh crann topaicí (nó

Turais
Scoile

Muinteoirí

Sosanna

eagraí grafach den chineál céanna) le páistí topaic
Lá
Spóirt

Ceachtanna

amháin a roinnt ina sraith d’fhothopaicí atá níos lú

Mo Chéad
Lá ar Scoil

Mo
Chairde

agus níos dírithe. Ansin is féidir linn ceann de na

Obair
bhaile

Lá Domhanda
na Leabhar

fothopaicí

Cluichí a
imrímid

Leabhar
a léígh
mé

An t-ábhar
is fearr liom

sin

a

roghnú,

agus

muid

ag

cuimhneamh ar an lucht léitheoireachta atá

Imeachtaí

beartaithe againn. (Jamison, 2007)

Scoil
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Plé réamhscríbhneoireachta
Nuair a bhíonn ar scríbhneoirí éiritheacha agus luath-scríbhneoirí labhairt roimh ré faoina scríobhfaidh siad,
cabhraíonn sé leo a smaointe a chleachtadh agus cuireann sé ar a gcumas níos mó airde a dhíriú ar iad a
chur síos ar pháipéar. Fiú i gcás scríbhneoirí inniúla, d’fhéadfadh sé go gcabhródh sé leo smaointe a eagrú
dá n-inseoidís scéal os ard. D’fhéadfadh sé go gcabhródh plé réamhscríbhneoireachta leis an scríbhneoir
drogallach inspioráid a fháil ó pháiste eile. Mar shampla, má tá páiste chun scríobh faoi mhadra nua a fháil,
d’fhéadfadh sé go spreagfaí páiste eile chun scríobh faoina chat.

Is féidir le múinteoirí múnlóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas sin do pháistí;

Is maith liom smaoineamh Sheáin maidir le píosa a scríobh faoina laethanta saoire sa
Spáinn. Chuaigh mé ar saoire go dtí an Fhrainc anuraidh... b’fhéidir go bhféadfainn
scríobh faoi sin.
(Jamison, 2007)

Ábhar léitheoireachta a roghnú
Is minic a dhéanann léitheoirí atá ag streachailt drochroghanna faoi
théacsanna le léamh ar mhaithe le pléisiúr agus is minic a roghnaíonn
siad leabhair atá ródheacair. Teastaíonn cabhair ó na páistí sin chun
foghlaim conas ábhar oiriúnach léitheoireachta a roghnú. Tugtar
tacaíocht don neamhspleáchas nuair a fhoghlaimíonn páistí straitéisí
chun leabhair is féidir leo a léamh a roghnú, chun leabhair spéisiúla a
aimsiú agus chun leabhair a fháil don úinéireacht phearsanta (Gambrell
2011).
Seo a leanas roinnt moltaí chun cabhrú le gníomhú a éascú i measc
pháistí agus iad ag roghnú ábhar léitheoireachta.
Léigh agus Spreag

Má léitear scéal os ard do pháistí sa rang, is minic gurb é sin an scéal a bheidh
páistí ag iarraidh a léamh sa bhaile, nó ag iarraidh a léamh astu féin nuair
nach mbeidh sé á léamh sa rang a thuilleadh. Ní bhíonn léitheoirí drogallacha
chomh drogallach céanna roimh an léitheoireacht má léitear an chéad nó an
chéad dá chaibidil os ard dóibh. Má stoptar an léitheoireacht ag pointe
suimiúil, d’fhéadfadh sé go spreagfaí páistí chun leanúint leis an léitheoireacht
astu féin. Ar an gcaoi chéanna, má bhíonn “cainteanna leabhair” ann go rialta
sa rang, d’fhéadfadh sé go meallfaí na páistí chun leabhair a léamh a shíleann
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tú a thaitneoidh leo. Is fógra ó bhéal le haghaidh leabhair é caint leabhair
seachas achoimre.

Cruthaigh Clár Fógraí le
haghaidh Clúdaigh
Leabhair

Cuir cóipeanna de chlúdaigh leabhair ar chlár fógraí. Tabhair am do na páistí
lena scrúdú agus chun tuar a scríobh faoina dtarlóidh sa leabhar ar nótaí
greamaitheacha atá greamaithe timpeall an chlúdaigh leabhair. Tar éis
tamaill, léigh na tuartha agus pléigh leis an rang iad.

Tabhair na páistí chuig
an leabharlann
scoile/áitiúil

Léiríonn turais chuig an leabharlann an luach a chuirimid ar an léitheoireacht.
Tugann siad deis do gach páiste réimse leathan de théacsanna a fhiosrú agus
gníomhú a chleachtadh ina bhforbairt mar léitheoirí.

Cruthaigh ‘Bosca

Go dtí go mbíonn tú compordach le húdair, seánraí agus spéiseanna,

Leabhar Maith’

d’fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair leabhar ‘maith’ a fháil. D’fhéadfadh sé
go mbeadh an leibhéal roghanna atá ar fáil i leabharlann iomarcach do roinnt
páistí agus d’fhéadfadh sé go mbeadh orainn an rogha sin a chúngú. ‘Rogha
faoi theorainn’ atá ann agus is féidir é a bhaint amach ar go leor bealaí éagsúla.
Mar shampla, má chuirtear bosca leabhar maith de litríocht ardchaighdeáin a
bhraitheann tú a thaitneodh leis na páistí ar fáil, d’fhéadfaí leibhéal inléite
rogha a chruthú do pháistí.

Bíodh tuiscint agat ar
spéiseanna na bpáistí

Is féidir le comhráite gasta le páistí faoina spéiseanna, caitheamh aimsire agus
roghanna léitheoireachta cabhrú le múinteoirí a fháil amach cad iad na
leabhair, na húdair nó na seánraí is fearr chun suim sa phróiseas
léitheoireachta a chothú iontu. D’fhéadfadh sé go dtabharfaí eolas don
mhúinteoir freisin faoin mbealach is fearr le rogha oiriúnach faoi theorainn a
sholáthar do léitheoirí drogallacha.

Labhair faoi na húdair

Labhair leis na páistí faoi údair éagsúla. Ach faisnéis spéisiúil faoi údar a
thabhairt dóibh, is féidir tuilleadh spéise a spreagadh ina leabhair agus na
páistí a spreagadh chun tuilleadh saothar le húdair áirithe a lorg.

Leabhar a Mholadh

Is minic a chuireann páistí ardluach ar mholtaí a bpiaraí. Ach fóram a sholáthar
inar féidir le páistí insint do dhaoine eile faoi na leabhair is fearr leo agus iad a
mholadh nó a fhógairt dá bpiaraí, tugtar rogha fhiúntach eile do pháistí.
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Riail na 5 mhéar

Is féidir le múinteoirí múnlóireach a dhéanamh do pháistí ar conas is féidir a
fháil amach an bhfuil leabhar ar leibhéal deacrachta iomchuí dóibh, agus riail
na 5 mhéar á úsáid. Déanann an múinteoir múlú ar an gcéad dá leathanach
de leabhar an-deacair a léamh agus comhaireann sé méar gach uair a thagann
sé ar fhocal/frása nach dtuigeann sé nó a chuireann mearbhall air. Má
chomhairimid 5 mhéar, ansin, ar sé “Ní féidir liom an leabhar seo a léamh gan
chabhair fós, mar sin táim chun leabhar difriúil a roghnú”. Is féidir an cur chuige
seo a mhúnlú do pháistí agus cabhrú leo leabhair iomchuí a roghnú.

Bealaí chun leabhar a Spreag na páistí sa rang le ceannteidil éagsúla a úsáid mar threoir dá gcinntí
aimsiú lena léamh
ar an gcéad leabhar eile ba mhaith leo a léamh. D’fhéadfaidís seo a leanas a
úsáid mar sheicliosta:

●
●
●
●

Ó shraith
A bhuaigh duaiseanna
Moladh ó chara
Ón Liosta le Léamh
Lig do na páistí cinneadh a dhéanamh ar mholtaí eile ach plé a dhéanamh.
(Miller and Sharp, 2018; Beers, 2003)

Físeán Leabhar na Seachtaine
https://vimeo.com/433589059

Leabharlann an ranga
Déanann Coghlan (2008) cur síos ar leabharlanna i scoileanna mar “Luaithríona an chórais oideachais: lán
deannaigh, brónach agus gan aon mheas orthu.” Mar sin féin, nuair a bhaintear leas ceart aisti, is féidir leis
an leabharlann seomra ranga a bheith ina hacmhainn luachmhar chun grá a chothú don litríocht. Seo a leanas
roinnt moltaí maidir leis an mbealach is fearr chun an leabharlann a úsáid.

Guth an pháiste
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Fiafraigh de na páistí cad ba mhaith leo a fheiceáil sa leabharlann, fiafraigh díobh cén chaoi ar mhaith leo an
leabharlann a eagrú, cén troscán ar cheart a bheith ann, iarr ar pháistí leabhair a thabhairt isteach don
leabharlann a shíleann siad a thaitneodh le daoine eile, leag am agus spás amach do mholtaí páistí,
babhtálacha leabhar, díolachán leabhar, srl.

Éagsúlacht
Is féidir ficsean, leabhair faisnéise, leabhair phictiúr, gearrscéalta, leabhair ghrinn, úrscéalta grafacha, leabhair
puzail, irisí, filíocht agus greannáin a chur sa leabharlann. Is féidir le páistí rochtain a fháil ar raon seánraí chun
freastal ar réimse spéiseanna agus ar chumais éagsúla, agus raon seánraí ina bhfuil carachtair agus ábhar
lena léirítear daoine, cultúir, inscne agus eispéiris éagsúla.

Ag síorfhorbairt
Is féidir leis an leabharlann ranga a bheith ag síorfhorbairt agus ag síorathrú. Is féidir leabhair nua a chur léi
go rialta, agus is féidir leis an múinteoir sin a úsáid mar dheis chun spéis agus spleodar a mhúscailt i dtaca
leis an leabharlann. Ach sliocht as leabhar nua a léamh, léirmheas a dhéanamh ar leabhar nua nó éisteacht
le léirmheas páiste ar leabhar, is féidir aird na bpáistí a dhíriú ar an leabharlann síorfhorbartha seo.

Cuma dheas
Is féidir an leabharlann a bheith ina spás cairdiúil, fáilteach agus mealltach le cuairt a thabhairt uirthi, do phaistí
agus do mhúinteoirí araon. Féadfaidh múinteoirí iarracht a dhéanamh spás compordach a chruthú chun
téacsanna a bhrabhsáil, léitheoireacht a dhéanamh ar mhaithe le pléisiúr nó léitheoireacht a dhéanamh chun
faisnéis nó cúnamh a fháil. Is féidir go gcabhródh an suíomh, an troscán, an leagan amach agus na
taispeántais go léir le leabharlann atá taitneamhach ó thaobh na haeistéitice de a chruthú.

Luach
Taispeánann na gníomhartha ar fad a dhéanaimid maidir leis an leabharlann seomra ranga an luach a
chuirimid léi agus ar an léitheoireacht.

An Leabharlann Áitiúil
Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil saor in aisce in go leor leabharlanna áitiúla ar fud na tíre:

•

cuairteanna ranga ar bhrainse leabharlainne – a eagraítear go háitiúil roimh ré

•

féadfaidh múinteoirí leas a bhaint as “iasachtaí bloic” (oiread agus 40 rud ar thréimhse fhadaithe
iasachta) ar a gcárta leabharlainne múinteora.

•

cur i láthair do mhúinteoirí, do pháistí agus do thuismitheoirí
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•

réimse d’acmhainní ábhartha lena n-áirítear tacair d’úrscéalta ranga, ábhair acmhainne, ábhair
tacaíochta curaclaim agus acmhainní foghlama ar líne

•

cláir agus tionscnaimh leabharlainne lena n-áirítear cláir léitheoireachta samhraidh agus imeachtaí mar
a dtugann údar cuairt ar an leabharlann

•

is féidir leis an roinn staidéir áitiúla sa tseirbhís leabharlainne rochtain a sholáthar ar raon leathan
d’ábhair stairiúla faoi do cheantar áitiúil, lena n-áirítear léarscáileanna, grianghraif, cáipéisí agus
faisnéis.

•

soláthraíonn na haipeanna Borrow Box agus RB Digital rochtain ar chlosleabhair agus ar irisí don
táibléad agus /nó d’fhón cliste.

Téigh chuig https://www.librariesireland.ie/ chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Fiseán maidir le leabharlanna na hÉireann
https://vimeo.com/433589808

Rogha a thabhairt
Tá sé tábhachtach do mhúinteoirí smaoineamh ar na cineálacha roghanna is féidir le páistí a dhéanamh
maidir lena gcuid léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha. Is féidir na roghanna sin a leathnú chun
níos mó ná rogha a dhéanamh faoi na rudaí atá le léamh, le scríobh nó le labhairt fúthu a chuimsiú. Seo a
leanas sampla de roghanna a d’fhéadfaí a thabhairt do pháistí chun cabhrú leo úinéireacht ar an bpróiseas
a fhorbairt;

•

Cad atá le léamh/le scríobh/le labhairt faoi?

•

Cá fhad a chaithfidh mé ag léamh/ag scríobh/ag labhairt?

•

Cá mhéad a léifidh/a scríobhfaidh mé inniu?

•

Cá léifidh/scríobhfaidh/labhróidh mé inniu?

•

Conas a fhreagróidh mé don léitheoireacht/scríbhneoireacht/labhairt? (ó bhéal, i scríbhinn,
pictiúr a tharraingt, dhá réalta agus mian…)

•

An léifidh mé os ard don rang, an léifidh mé go ciúin, an léifidh mé le comhpháirtí?

•

Cad a úsáidfidh mé chun scríobh?

•

Conas a chuirfidh mé an scríbhneoireacht in iúl

•

An roinnfidh mé mo chuid scríbhneoireachta?
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•

Conas a roinnfidh mé mo chuid scríbhneoireachta? (e.g. Cathaoir an Údair, a fhoilsiú ar líne,
a chrochadh ar an mballa…)

•

Cén cineál gutha, gothaí nó prapaí a d’fhéadfainn a úsáid agus mé ag labhairt?

Príomhthéacs

Game Changer!
Book Access for All
Kids
le Donalyn Miller agus
Colby Sharp

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

•

Fiafraigh den rang cad a d’fhéadfaimis a dhéanamh
leis an leabharlann chun í a dhéanamh níos fearr fós.

•

Bain triail as léamh os ard, léigh agus spreag, clár
fógraí le haghaidh clúdaigh leabhair nó leabhar a
mholadh chun spéis a chruthú i leabhar.

•

Roinn straitéis úsáideach leis na páistí agus ábhar
scríbhneoireachta á roghnú agat.

•

An chéad uair eile a bheidh tú i mbun gníomhaíocht
léitheoireachta, tabhair rogha do na páistí léamh os
ard, léamh go ciúin nó léamh i mbeirteanna.
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Réimse téacsanna
Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas

•

Cé na cineálacha téacsanna a fhiosraím leis na páistí
i mo sheomra ranga?

•

An dtugaim deiseanna do na páistí téacsanna a bhfuil
spéis phearsanta acu iontu a thabhairt isteach sa

?

timpeallacht foghlama

•

An mbíonn deiseanna ann do pháistí i mo sh.eomra
ranga chun téacsanna éagsúla a chruthú?

•

Cé chomh minic agus a bhainim úsáid as téacsanna
digiteacht i mo sheomra ranga?

•

Cé chomh minic agus a úsáideann páistí raon
téacsanna chun faisnéis a fháil agus a bhainistiú,
chun critíc a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus chun
machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama?
(Curtha in oiriúint ón gCreat Foghlama Digití, 2016)

Sainmhínítear téacs i gCuraclam Teanga na Bunscoile mar seo a leanas;

Cuimsíonn ‘téacs’ gach toradh ar úsáid teanga: ó bhéal, geáitsíocht, comharthaí,
scríofa, Braille, físiúil, tadhlach, leictreonach agus digiteach.

D’fhonn tacú le rogha an pháiste, leas a bhaint as inspreagadh agus timpeallacht a chruthú ina dtacaítear le
páistí chun dul i mbun comhráite saibhre agus scríobh faoi eispéiris shaibhre teanga, caithfidh rochtain agus
taithí a bheith acu ar raon téacsanna (Shanahan, 2019).
Is é atá i gceist leis an litearthacht ná an cumas le bheith in ann na cineálacha éagsúla den
chumarsáid a léamh, a thuiscint agus léirthuiscint chriticiúil a bheith againn dóibh, an teanga
labhartha, téacs clóite, na meáin chraolta, agus na meáin dhigiteacha ina measc.
(ROS, 2011, lch 8)
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Is é ceann de na haidhmeanna atá le Curaclam Teanga na Bunscoile páistí a spreagadh le bheith
rannpháirteach go pearsanta i réimse leathan de théacsanna labhartha, geáitsíochta, scríofa agus ilmhódacha,
agus smaoineamh go criticiúil orthu .

Téacs Ilmhódach

I dtéacsanna ilmhódacha bíonn meascán de chineálacha éagsúla cumarsáide, m.sh. téacs
clóite, téacs digiteach, íomhánna amhairc, fuaim (m.sh. cur i láthair nó imeacht)
agus an focal labhartha. Sa sainmhíniú seo, ní hionann “ilmhodach” agus “digiteach”.

Mar shampla:

•

Is sampla é físeán de théacs ilmhódach mar is féidir faisnéis a chur in iúl trí phlé, ceol agus íomhánna.

•

Is sampla é leathanach gréasáin de théacs ilmhódach mar is féidir faisnéis a chur in iúl trí íomhánna,
físeáin, fuaim agus téacs clóite.

•

Is sampla é dráma de théacs ilmhódach mar is féidir faisnéis a chur in iúl trí phlé, tuin, gothaí gnúise,
gothaí, prapaí, srl.

•

Is sampla é léarscáil de théacs ilmhódach mar is féidir faisnéis a chur in iúl trí théacs clóite, siombailí,
uimhir nó dathanna.

Nuair a bhítear ag plé le téacsanna ilmhódacha, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar pháistí tarraingt ar raon níos
leithne d’eolas, scileanna agus straitéisí d’fhonn brí a bhaint as an téacs. Ach raon leathan de théacsanna
ilmhódacha a úsáid, tugtar deis dúinn na páistí a theagasc agus a threorú chun na téacsanna seo a úsáid.
Tá réimse leathan téacsanna ann a d’fhéadfaimis a sholáthar do pháistí chun dul i ngleic leo agus smaoineamh
go criticiúil fúthu. Mar shampla;

Úrscéalta

Filíocht

Suíomhanna Gréasáin

Leabhair phictiúr

Podchraoltaí

Físeáin

Irisleabhair

Grianghraif

Mím

Tugann gach cineál téacs thuas deis ar leith dúinn le haghaidh fiosrúchán a dhéanamh leis na páistí a
d’fhéadfadh dul níos faide ná na deiseanna a thugann téacs scríofa. Mar shampla, nuair a éistear le
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podchraoladh, tugtar deis dúinn mothú sa ghuth agus tuin chainte a fhiosrú. Nuair a léitear filíocht, tugtar deis
dúinn dul i ngleic le brí níos doimhne atá i dtéacs agus teicnící filíochta a fhiosrú freisin.

Féidearthachtaí an téacs a fhiosrú
Mar mhúinteoir, tá sé ríthábhachtach go mbeadh cur amach agat ar na téacsanna atá á n-úsáid (Tennent et
al. 2017). Mar mhúinteoirí, ní mór dúinn an téacs a léamh, eolas a chur ar an téacs agus a chinntiú go
soláthróidh sé deiseanna teagaisc agus foghlama atá dúshlánach go leor. Nuair a bhíonn eolas againn ar an
téacs agus ar na féidearthachtaí a bhaineann leis, is féidir linn cinntí a dhéanamh maidir leis an gcur chuige
léitheoireachta a oireann don téacs sin. Agus na féidearthachtaí a bhaineann le téacs á meas, tá sé
tábhachtach machnamh a dhéanamh ar Thorthaí Foghlama Churaclam Teanga na Bunscoile. Gheobhaidh tú
thíos treoir leid chun féidearthachtaí a bhaineann le téacs a leagan amach agus tá go leor de na lipéid sa treoir
sin le fáil i dTorthaí Foghlama Churaclam Teanga na Bunscoile. Ba cheart an léaráid seo a úsáid mar chabhair
nuair atá an teagasc á phleanáil; ní seicliosta é. Ní gá rud a scríobh i ngach bosca. Is treoir thacúil í chun
cabhrú leat a dhéanamh amach cibé acu a thugann an téacs atá roghnaithe deiseanna do na páistí sa rang
nó nach dtugann.
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Curtha in oiriúint ó “Guiding Readers-Layers of Meaning” le Tennent et al (2016)
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Curtha in oiriúint ó “Guiding Readers-Layers of Meaning” le Tennent et al. (2016)
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Éagsúlacht Leathan de Théacsanna
Maidir le múinteoirí atá ag cuardach cineálacha éagsúla téacsanna chun na páistí a mhealladh, soláthraíonn
an tábla seo a leanas rogha nasc le fiosrú.

Ainm

Nasc

Moltaí leabhar
Leabhair Pháistí
Éireann

www.childrensbooksireland.com/

Leabhair an Dalta,
Leabhairíní &
Úrscéalta Ranga
(Séideán Sí)

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/seidean-si-leabhairini-urscealtaranga/

Céim ar Chéim

https://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/CarCh/

Cleite

https://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/CLL/

LoveReading4Kids

http://www.lovereading4kids.co.uk

haischlibeanna
éagsúla lena
n-áirítear;

www.twitter.com

#kidslit
#childrensnovels
#mgfiction

Leabhairíní –
Séideán Sí

https://padlet.com/maire8/3iyk97sx3v3wx82z

Buaiteoirí Bhonn
Newbery

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/
newberymedal/newberyhonors/newberymedal

Buaiteoirí Bhonn
Caldecott

Leabhar do Pháistí

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedi a/
caldecottmedal/caldecottwinners/caldecottmedal
https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i
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Cianfhoghlaim

https://padlet.com/CLIL2019/Cianfhoghlaim

Scéalta Béaloidis

http://www.askaboutireland.ie/reading-room/digital-book-collection/talkingebooks/scealta/

Time.com 100 Best
Children’s Books

http://time.com/100-best-childrens-books/

Notable children’s
books

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/n cb

Filíocht

Éigse Éireann

https://www.poetryireland.ie/education/

Fonn le Filíocht

https://ccea.org.uk/learning-resources/fonn-le-filiocht

Rainn, Dánta &
https://padlet.com/maire8/dkq9f7jlawlksvhs
Amhráin do Pháistí Óga
Féasta Filíochta

https://www.forasnagaeilge.ie/wpcontent/uploads/2020/04/d0ccc98dadfb79818068373a225d7550.pdf

Léigh Leat

https://www.leighleat.com/d%C3%A1nta

Poetry Class

www.poetryclass.net

Fun with Words

http://www.fun-withwords.com/tong_example.html

Shakespeare Online

www.shakespeare-online.com

Físeán
Físeáin gan Focail

https://padlet.com/ailbheniloingsigh/vgs78y5iv3vl3l04

Scéalta do Pháistí Gearrthóga físe

https://padlet.com/maire8/fv5mg5v9m27j

Féile Scannán Fís

http://fisfilmproject.ie/

Literacy Shed

https://www.literacyshed.com/

Great Big Story

https://www.greatbigstory.com

YouTube

www.youtube.com
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News2day

https://www.rte.ie/news/player/news2day/

Podchraoltaí
Leabhair do Pháistí Podchraoltaí

https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i

Story Pirates, Le
Gimlet (Ar fáil saor in
aisce ar iTunes)

https://www.gimletmedia.com/story-pirates

Nuacht Mall

https://open.spotify.com/show/3TmMHhtD0j4HxAHcpDb2Wp

Bedtime FM Storytime

https://bedtime.fm/storytime

Science Podcast for
Kids

http://www.sciencepodcastforkids.com/

Stories Podcast

http://storiespodcast.com/

Irisleabhair
Líon an Dúlra

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-andulra/?fbclid=IwAR32SUv9szOYE1zwtt2Et0nQKHyAKIkpaBaKPZeMrHFDPQTuy5TZMJIXX8

Eipic!

https://www.cogg.ie/eipic%21-ar-f%C3%A1il-ar-l%C3%ADne/

Eleathanach

https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-earlychildhood-education/eleathanach

Eureka

https://www.cogg.ie/eureka/

Nuachtáin
áitiúla/náisiúnta

rbdigital.com
(Ar fáil saor in aisce tríd
an leabharlann áitiúil)

https://www.firstnews.co.uk/
https://rbdigital.com/
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National Geographic

https://kids.nationalgeographic.com/

Pictiúir
Póstaeir Ghaeilge

https://www.cogg.ie/postaeir-ar-na-botuin-is-coitianta/
https://www.cogg.ie/sraith-postaer/

Íomhánna
Pixabay Images

Pobble365.com
https://pixabay.com

Google Images
https://images.google.com/
Creative Commons
https://creativecommons.org/
Léitheoireacht/Scéalta ar Líne
Beatha le Bua
(ó CCEA.org)

https://padlet.com/maire8/mzovv3mt0tc0

Storynory

https://www.storynory.com

Storyline Online

www.storylineonline.net

Magic Keys

http://www.magickeys.com/books/

Leabhair ar líne
Scéal an Lae

https://www.cula4.com/en/cula4-na-nog/shows/scealanlae/

EPIC books

https://www.getepic.com

Oxford Owl

https://www.oxfordowl.co.uk

World Book Online

https://www.scoilnet.ie/scoilnet-services/worldbook/
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Téacs ilmhódach a chruthú
Is minic a cheapann páistí gurb í an scríbhneoireacht an rud a dhéanann siad ar scoil agus gur rud eile é na
cineálacha eile de chumadóireacht agus cumarsáid dhigiteach a mbíonn siad ag gabháil dóibh lasmuigh den
scoil (Purcell, Buchanan, & Friedrich, 2013). Is é fírinne an scéil gach uair a dhéanann páistí teachtaireacht
téacs a chruthú, GIF a sheoladh ar WhatsApp, snapchat a chruthú, nó blag a scríobh, bíonn siad ag gabháil
don phróiseas scríbhneoireachta agus ag cruthú téacs agus is téacs ilmhódacha é go minic.
Nuair a dhéanann páistí saothar digiteach a dhearadh, bíonn orthu smaoineamh ar mhodhanna léirithe lenar
féidir téacs, chomh maith le híomhánna, fuaimeanna agus ceol a áireamh ar bhealaí a théann níos faide ná
táirgí páipéir agus peann luaidhe (Harrison and Dwyer, 2014). Is féidir linn gach modh cumarsáide i dtéacs
ilmhódach a mheas mar ‘shraith’ bhreise. D’fhéadfadh sé go mbeadh ar pháistí dul i ngleic le sraitheanna
éagsúla chun an táirge deiridh a chruthú mar shampla, agus iad ag dul i ngleic le hábhar an téacs, tabharfar
aird freisin ar mhodhanna cumarsáide eile, mar shampla;

•

An úsáidfidh mé íomhánna, agus má úsáidim, cé na híomhánna a úsáidfidh mé, cá mhéad

•

a úsáidfidh mé agus cá mbeidh siad?

•

An úsáidfidh mé fuaim, mar shampla reacaireacht, ceol cúlra nó éifeachtaí aonuaire?

•

An gcruthóidh mé físeán nó an úsáidfidh mé físeán atá ann cheana chun pointe a léiriú?

•

Cad iad na huirlisí a úsáidfidh mé chun téacs ilmhódach /digiteach a chruthú? An úsáidfidh mé
Powerpoint, Adobe Spark, Book Creator, iMovie nó meascán díobh? (Godhe & Lindström 2014)

Nódanna chun téacs ilmhódach a chruthú sa seomra ranga
•

Cuir an luach a bhaineann le saothar ilmhódach a scríobh agus a dhearadh in iúl do na páistí. Déan
iarracht spás dialóige a chruthú ina bhfuilimid uile inár ndearthóirí ilmhódacha agus ina
bhfoghlaimeoimid óna chéile agus ina bhforbróimid lena chéile agus muid ag cumadh ach úsáid a
bhaint as uirlisí digiteacha agus na meáin.

•

I gceardlann scríbhneoirí, spreagaimid na páistí chun smaoineamh orthu féin mar scríbhneoirí. Agus
muid ag tabhairt faoi théacsanna ilmhódacha a chumadh, féadfaimid páistí a spreagadh chun
smaoineamh orthu féin mar dhearthóirí. Beidh modhanna ann ar fearr leis na páistí iad agus beidh
buanna éagsúla acu ar féidir díriú orthu i gcomhthéacs téacsanna ilmhódacha a chruthú.

•

Agus sibh ag tosú ar théacsanna ilmhódacha a chumadh, déan machnamh ar na modhanna
cumarsáide a úsáidfear. D’fhéadfadh sé go gcabhróidh sé libh tosú le meascán de dhá nó trí
mhodh, mar shampla téacs, íomhánna nó fuaim. D’fhéadfaí modhanna eile, mar shampla
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físeán, nó reacaireacht fuaime a fhiosrú nuair a bheidh tuiscint ag na páistí ar mhodhanna eile.
Coinnigh simplí é ag an tús agus lig don saothar éirí níos casta go nádúrtha.
•

Ag tús na oibre ar shaothar ilmhódach, bain úsáid as topaic a bhfuil na páistí ag foghlaim fúithi
cheana agus a bhfuil spéis acu inti. Mar sin, is féidir aird a dhíriú ar cheird na cumadóireachta
ilmhódaí. Mar shampla, má fhéachtar ar dhearadh dáin a ndearnadh staidéar air cheana,
féadfar plé a dhéanamh ar dhearadh agus ar chur i láthair an dáin, mar shampla, an íomhá a
ghabhann leis, an áit a bhfuil an íomhá, stíl chló, dath agus méid, reacaireacht fuaime.

•

Leathnaigh mioncheachtanna faoi cheird an údair chun ceird na cumadóireachta ilmhódaí a
chuimsiú. Mar shampla, bunaithe ar bhreathnuithe, b’fhéidir go ndéanfadh an múinteoir
cinneadh mioncheacht a mhúineadh ar conas íomhánna a chuardach go sábháilte agus a
shábháil.

•

Smaoinigh ar conas is féidir linn scafláil a dhéanamh do pháistí ar scil nua a fhoghlaim. Nuair
a thugtar scil nua cumadóireachta nó uirlis nua theicniúil isteach, smaoinigh ar conas srian a
chur leis an tasc cumadóireachta atá níos mó ionas go mbeidh páistí in ann aird a dhíriú ar an
rud nua atá le dul i dtaithí air agus foghlaim a dhéanamh. Mar shampla, má thugtar táirge nach
bhfuil críochnaithe go hiomlán do pháistí, gur féidir a fheabhsú ag úsáid na meán, cuirtear ar
a gcumas díriú ar an gcaoi a shaibhríonn an modh nua an píosa atá ann cheana.

•

Tugann grúpaí beaga cumadóireachta faoi threoir an deis don mhúinteoir oiliúint a chur ar
na páistí sna scileanna litearthachta digití a theastaíonn uathu chun an saothar a chríochnú
de réir mar is gá. Féadfaidh an múinteoir treoir a thabhairt do na páistí nó gníomhú mar
chomhfhoghlaimeoir agus iad ag oibriú i gcomhar agus ag úsáid na scileanna digiteacha atá
riachtanach chun cur lena saothar ilmhódach. Mar shampla, foghlaim conas aithris fuaime a
thaifeadadh in aip áirithe.

•

De réir mar a fhoghlaimíonn páistí scileanna digiteacha breise mar chuid de shaothar
ilmhódach, is féidir leo gníomhú mar shaineolaithe agus cabhrú le páistí eile na scileanna sin
a úsáid agus a fhoghlaim de réir mar is gá. Mar shampla, is féidir le páiste a d’fhoghlaim
cheana conas íomhá a chur isteach i saothar cabhrú le páistí eile a dteastaíonn an scil áirithe
sin uathu anois le haghaidh saothair.
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•

Smaoinigh ar athmheascadh. Nuair atá píosaí a bpiaraí á n-úsáid acu mar théacsanna
meantóireachta, is féidir le páistí dréachtaí nua a athmheascadh, agus iad ag tógáil ar obair
dhaoine eile agus ag foghlaim. Mar shampla, páistí ag comhoibriú ar Google Docs, páistí ag
cur téacs nó fuaim le cur i láthair atá ann cheana nó le híomhá. Ach úsáid a bhaint as an
mbogearra códaithe ‘Scratch’, is féidir le páistí tionscadail daoine eile a íoslódáil ón bpobal
scratch ar líne agus iad a athmheascadh chun rud éigin difriúil a chruthú.

•

Tabhair deiseanna do na páistí a saothar a roinnt agus a fhoilsiú. Is iomaí bealach ar féidir é
sin a bhaint amach mar shampla, suíomhanna gréasáin scoile, blaganna ranga, agus
‘cathaoir an dearthóra’ fiú. Tá sé sin cosúil le cathaoir an údair, áit ar féidir le páistí a gcuid
oibre a roinnt le piaraí agus aiseolas nó comhairle a iarraidh ar a saothar.

•

Seachain a bheith ag brath ar an scríbhneoireacht ar dtús agus na hilmheáin ina dhiaidh
sin. D’fhéadfadh sé gurbh fhearr le páistí áirithe téacs nó script píosa a scríobh amach ar dtús,
ach d’fhéadfadh sé gurbh fhearr le páistí eile tosú le híomhá nó le físeán agus tógáil air sin.
Níl aon bhealach amháin ann chun téacs ilmheáin a chumadh agus d’fhéadfadh a rogha
bealaigh dhifriúil a bheith ag gach duine.

•

Cé go bhfuil sé tábhachtach tuiscint a fháil ar bhunús na n-uirlisí a úsáidfidh páistí chun an
saothar ilmhódach a chruthú, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé dodhéanta a bheith i do shaineolaí
ar gach gné den uirlis. Ná fan le bheith i do shaineolaí sula dtosaíonn tú, ina ionad sin
déan iarracht cultúr a chothú sa seomra ranga lena roinneann gach duine a gcuid saineolais
agus iad ag iarraidh a fháil amach conas uirlisí éagsúla a úsáid chun aidhmeanna a bhaint
amach.

•

Fiosraigh téacs ilmhódach a chruthú le huirlisí éagsúla (mar shampla, Powerpoint, Book
Creator, iMovie, Adobe Spark, srl.). Cuireann gach uirlis bealaí agus roghanna éagsúla ar fáil
chun téacs ilmhódach a chumadh. Is féidir roinnt saothar a bheith ag tarraingt ar uirlisí éagsúla,
mar shampla, scannán nó íomhá a chruthú lena chur i ríomhleabhar nó in Powerpoint.

(Curtha in oiriúint ó Dalton 2012, Dalton 2014 & Harrison et al. 2010)
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Príomhthéacs

Using Technology to
Improve Reading and
Learning
le Colin
Harrison, Bernadette
Dwyer & Jill Costek

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

•

Déan iniúchadh ar fhíseán (mar shampla, ó Literacy
Shed) le do rang. Cad iad na gnéithe atá ann ar féidir
leat aird an ranga a tharraingt orthu?

•

Fiosraigh téacs ilmhódach leis an rang (mar shampla
irisleabhar nó leabhar pictiúr) agus treoraigh plé maidir
leis na modhanna cumarsáide a úsáideann an t-údar
chun teachtaireacht a chur in iúl. An bhfuil grianghraif,
pictiúir, léaráidí, clónna éagsúla ann?

•

Lig do na páistí téacs ilmhódach a chruthú ar thopaic,
mar shampla, trí úsáid a bhaint as Powerpoint, Scratch,
Book Creator nó póstaer a chruthú.
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Am
Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas
•

Cá mhéad ama a thugaim do na páistí i mo rang chun
léitheoireacht a dhéanamh?

•

Cá mhéad ama a thugaim do na páistí i mo rang chun
scríbhneoireacht a dhéanamh?

?

•

Cá mhéad ama a thugaim do na páistí chun labhairt
faoi théacsanna?

•

Cá mhéad ama a thugaim do na páistí chun
smaoineamh faoi fhreagraí ar cheisteanna?

•

Cé chomh minic agus a spreagaim na páistí chun a
gceisteanna féin a chumadh?

(Curtha in oiriúint ó Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016)

Cuireann an sliocht seo a leanas, as alt Richard Allington, béim ar thábhacht an ama a chaitear ag
léamh agus ag scríobh maidir le scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a fhorbairt. Tugann
sé foláireamh faoi na contúirtí a bhaineann le páistí a bheith ag gabháil do rudaí eile agus iarrann sé
orainn machnamh a dhéanamh ar chéatadán an lae a thugaimid do pháistí chun dul i mbun na
léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
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These teachers maintained a “reading and writing versus stuff” ratio that was far better
balanced than is typically found in elementary classrooms. In other words, these teachers
routinely had children actually reading and writing for as much as half of the school day
— around a 50/50 ratio of reading and writing to stuff (stuff is all the other things teachers
have children do instead of reading and writing). In typical classrooms it is not unusual to
find that children read and write for as little as 10% of the day (30 minutes of reading and
writing activity in a 300-minute — five-hour — school day). In many classrooms, a 90minute “reading block” produces only 10 to 15 minutes of actual reading — that is, less
than 20% of the allocated reading time is spent reading. Worse, many classrooms devote
only 20 minutes of the entire school day — less than 10% — to actual reading (including
reading in science, social studies, math, and other subjects). When stuff dominates
instructional time, warning flags should go up. This is true even when the activity, in some
form, has been shown to be useful. For example, research supports activating students’
background knowledge before reading and holding discussions after reading. But
spending most of a 90-minute reading block on building background knowledge seems
an unlikely strategy for improving reading proficiencies. Three to five minutes of this
activity would be sufficient. There is also a lot of stuff going on in less effective classrooms
that is not supported by reliable evidence for any amount of use (e.g., going through testpreparation workbooks, copying vocabulary definitions from a dictionary, completing
after-reading comprehension worksheets). Extensive reading is critical to the
development of reading proficiency. Extensive practice provides the opportunity for
students to consolidate the skills and strategies teachers often work so hard to
develop. The exemplary elementary teachers we studied recognized this critical aspect
of instructional planning. Their students did more guided reading, more independent
reading, more social studies and science reading than students in less effective
classrooms. But the teachers’ instructional planning involved much more than simply
allocating lots of time for reading and writing.
(Sliocht ó Allington, R. 2002. What I’ve Learned about Effective Reading Instruction)
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Cearta an Pháiste chun Léamh (ILA, 2018)
Aithnítear am freisin mar cheann de na cearta bunúsacha (uimhir 7) i ‘gCearta an Pháiste chun Léamh’ de
chuid an Chumainn Idirnáisiúnta Litearthachta. Is fíor freisin go bhféadfaí a áitiú go bhfuil sé i gcroílár na gceart
eile go léir freisin.
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Forógra na Scríbhneoireachta ar mhaithe le Pléisiúr
The Writing for Pleasure Manifesto
D’oibrigh Young (2018) i gcomhar le hoideoirí eile chun an forógra seo a leanas a tháirgeadh. Tá súil
aige obair a dhéanamh chun cúinsí a chruthú i seomraí ranga lena gcuirtear an scríbhneoireacht chun
cinn mar eispéireas taitneamhach. Is é is aidhm don fhorógra seo grá na scríbhneoireachta a chur
chun cinn i scoileanna a leanfaidh ar aghaidh i saol pearsanta agus i saol oibre an pháiste i bhfad tar
éis dó an scolaíocht a chríochú. Thíos, tá deich gcinn de na príomh-mholtaí a rinneadh.

1. Pobal scríbhneoirí a fhorbairt
2. Féachaint ar gach páiste mar scríbhneoir
3. Scríbhneoireacht a léamh agus a roinnt
4. Tionscadail fhiúntacha dhílse scríbhneoireachta
5. Na próisis scríbhneoireachta a theagasc go follasach
6. Foghlaim nua a scafláil agus spriocanna a leagadh síos
7. Deiseanna scríbhneoireachta a thabhairt gach lá
8. A bheith i do “scríbhneoir-múinteoir”
9. Comhdháiliú scoláirí a spreagadh
10. Cultúr léitheoireachta agus scríbhneoireachta a chothú
chun taitneamh a spreagadh
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Am smaointeoireachta
Agus tú i dteagmháil leis na páistí sa seomra ranga, tá sé ríthábhachtach am a thabhairt dóibh chun
smaoineamh, smaointe a shoiléiriú agus freagraí a chumadh. Ar an meán, ní fhanann múinteoirí ach idir 0.7
agus 1.4 soicind tar éis dóibh ceist a chur (Stahl, 1994). Ba cheart go mbeadh fad an ama smaointeoireachta
ag brath ar chastacht na ceiste. Ach 3 shoicind nó níos mó ama feithimh a thabhairt, (Rowe, 1972) fuarthas
na nithe seo a leanas amach:

•

méadaítear ar fhad agus ar chirte fhreagraí na bpáistí

•

laghdaítear líon na bpáistí a deir “níl a fhios agam" agus nach dtugann aon fhreagra

•

méadaítear líon na bhfreagraí deonacha oiriúnacha a chuireann páistí ar fáil

•

is gnách go méadaítear scór na bpáistí i dtástálacha gnóthachtála acadúla

Taispeántar leis an taighde freisin go dtéann am feithimh/smaointeoireachta chun tairbhe do mhúinteoirí ar na
bealaí seo a leanas:

•

is gnách go mbíonn na straitéisí ceistiúcháin níos éagsúla agus níos solúbtha

•

laghdaítear líon na gceisteanna agus feabhsaítear cáilíocht agus éagsúlacht na gceisteanna

•

cuirtear ceisteanna breise lena n-éilítear próiseáil níos casta faisnéise agus smaointeoireacht ardoird
ar na páistí

Príomhthéacs

Reading Instruction That
Works: The Case for
Balanced Teaching
le
Michael Pressley &
Richard L. Allington
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Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

•

Lig do na páistí léamh chun pléisiúr a bhaint as ar feadh
deich nóiméad tar éis an tsosa.

•

D’fhéadfadh sé go bhféadfaidís bogadh agus áit
chompordach a fháil ar siúl ón deasc?

•

Téigh i gcomhar le múinteoir eile agus tabhair leat do
rang le léamh leis na páistí ina sheomra.

•

Scríobh rud éigin nuair atá na páistí ag scríobh agus
roinn do shaothar leo.

•

Fan trí shoicind tar éis ceist a chur, sula lorgóidh tú
freagra.

•

Cuir tús le tionscadal scríbhneoireachta atá fiúntach
agus dílis (m.sh. litir a scríobh chuig an údar is fearr leat).
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Teagasc Follasach

Machnamh a dhéanamh ar mo chleachtas

•

Cé

chomh

hard

is

atá

na

leibhéil

spéise

agus

rannpháirtíochta le linn ceachtanna léitheoireachta agus
scríbhneoireachta?

•

Cé chomh toilteanach is atá páistí dul sa seans ina gcuid
léitheoireachta agus scríbhneoireachta?

?

•

An nglacann na páistí i mo rang úinéireacht ar a gcuid oibre,
an bhfuil siad bródúil aisti, agus an nglacann siad freagracht
as an obair a fheabhsú?

•

Mar mhúinteoir, an ndéanaim an nasc idir an léitheoireacht
agus an scríbhneoireacht soiléir do pháistí? An úsáidim
téacsanna a léamar chun aird na bpáistí a tharraingt ar an
gcaoi a ndéanann scríbhneoir píosa scríbhneoireachta a
shaothrú?

•

Cé chomh minic agus a fheiceann na páistí i mo rang mise
ag léamh agus ag scríobh, agus cad iad na comhthéacsanna
ina dtarlaíonn sin?
(Curtha in oiriúint ó:
Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016)

Caithfidh teagasc ardchaighdeáin sa litearthacht léiriú a dhéanamh ar cé chomh casta is atá forbairt na
litearthachta. D’fhéadfadh sé go dtabharfadh teagasc follasach sa litearthacht na scileanna agus na straitéisí
bunaidh d’fhoghlaimeoirí le go n-éireoidh leo sa Teanga Ó Bhéal, sa Léitheoireacht agus sa Scríbhneoireacht.
D’fhéadfadh sé eascairt as breathnóireacht an mhúinteora agus na páistí ag dul i ngleic le teanga ó bhéal, le
léitheoireacht agus leis an scríbhneoireacht. D’fhéadfaí sonraí measúnaithe a úsáid chun réimsí ratha agus
réimsí riachtanais a thagann chun cinn i ngrúpa foghlaimeoirí ar leith a thabhairt faoi deara. Éilíonn an teagasc
cur chuige tomhaiste, struchtúrtha, dírithe agus cothrom chun scileanna litearthachta a fheabhsú mar fhreagairt
ar riachtanais na bpáistí.
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Áirítear na réimsí seo a leanas leis na réimsí a mbíonn léirtheagasc de dhíth ina dtaobh:
Stór focal

Feasacht Fhóineolaíoch

Fónaic

Tuiscint

Líofacht

Gnásanna cló

Litriú agus staidéar ar fhocail

Peannaireacht

Seánraí

Struchtúr abairte agus

Gnásanna sóisialta

Éisteacht agus aird

gramadach

Féach suíomh gréasáin Litearthachta SFGM le haghaidh foilseacháin eile a thugann aghaidh ar chuid de na
réimsí sin. Chun críocha an lámhleabhair seo féachfaimid ar an teagasc follasach i roinnt réimsí léitheoireachta
agus scríbhneoireachta.
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Scaoileadh Céimseach na Freagrachta
Is samhail teagaisc í Scaoileadh Céimseach na Freagrachta, (Pearson & Gallagher, 1983) chun straitéisí
léitheoireachta, scríbhneoireachta agus teanga o bhéal a fhorbairt. ‘’During each stage of the model, teachers
should be explicit in their instruction and feedback. For example, during the first phase, teachers should provide
clear explanations and modelling for a specific skill or strategy. As responsibility is gradually released, feedback
to children should be specific and understandable’’
(Morrow & Gambrell, 2019)

Múnlóireacht

Cleachtas a roinnt

Cleachtas faoi
theoir

Léiríonn an múinteoir an straitéis ag
múnlú an úsáid cheart do pháistí. Is
éard atá i gceist leis sin ná go
stopann an múinteoir chun
‘smaoineamh os ard’ faoin bhfáth a
bhfuil an straitéis á húsáid, cathain
ba cheart í a úsáid, conas is féidir í
a úsáid. Déanann an múinteoir na
próisis oiriúnacha teanga agus
smaointeoireachta a bhaineann leis
an straitéis a mhúnlú.

Leanann an múinteoir
de bheith ag léiriú na
straitéise atá á
teagasc, ach tugann
sé cuireadh anois do
na páistí a gcuid
smaointe agus moltaí
a chur in iúl de réir
mar a úsáidtear an
straitéis.

Tugann an
múinteoir scafláil
agus aiseolas do
na páistí agus iad
ag úsáid na
straitéise.

Cleachtas
neamhspleách
Cuireann an
múinteoir tacaíocht
agus spreagadh ar
fáil de réir mar a
úsáideann páistí an
straitéis go
neamhspleách.

Bogann sé go solúbtha idir céimeanna éagsúla de réir mar is gá.

Tá freagracht iomlán ar an
múinteoir as an straitéis a úsáid.

Roinneann an
múinteoir an
fhreagracht as an
straitéis a úsáid leis
na páistí.

Tosaíonn na páistí Glacann na páistí
ag glacadh
freagracht as an
freagrachta as an straitéis a úsáid.
straitéis a úsáid
agus tugann an
múinteoir scafláil.

Tá na páistí gafa agus ag breathnú
ar an múinteoir ag déanamh
múnlóireacht ar an straitéis.

Glacann na páistí páirt
ghníomhach sa
phróiseas ach a gcuid
smaointe a thabhairt
agus iad ag tosú ar an
straitéis a
chleachtadh.

Oibríonn na páistí
leis an straitéis in
úsáid acu agus
déanann an
múinteoir scafláil
nuair is gá.
Féadfaidh na páistí
aiseolas a fháil
freisin ar an úsáid a
bhaineann siad as
an straitéis ón
múinteoir nó óna
bpiaraí.
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Oibríonn na páistí go
neamhspleách chun
an straitéis a chur i
bhfeidhm i
gcomhthéacs ar fud
an churaclaim.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh nach próiseas líneach é seo de ghnáth, agus roghnóidh múinteoirí cén chéim
atá oiriúnach bunaithe ar na breathnuithe a dhéanann siad ar pháistí agus iad ag cur scil nó straitéis áirithe i
bhfeidhm. Cuimsíonn teagasc agus foghlaim éifeachtach sa litearthacht cineálacha éagsúla eispéireas le
haghaidh cleachtadh treoraithe agus neamhspleách ar féidir le múinteoirí roghnú astu, ag brath ar riachtanais
agus céimeanna forbartha na bpáistí.

Eispéiris shaibhre éagsúla léitheoireachta
Seo a leanas rogha d’eispéiris shaibhre éagsúla léitheoireachta ar féidir leo tacú le forbairt na léitheoireachta
i roinnt de na réimsí a bhfuil cuntas orthu ag tús na caibidle seo.

Léitheoireacht os Ard
Luann an Cumann Idirnáisiúnta Litearthachta (2018) léamh os ard mar cheann de na gníomhaíochtaí teagaisc
is cumhachtaí chun cabhrú le páistí forbairt mar léitheoirí ag gach leibhéal ranga. Áirítear leis na buntáistí
teagaisc a ghabhann leis forbairt teanga o bhéal, stór focal, cluastuiscint, scéimre scéalta agus cumas
cognaíoch. Cuireann an Léitheoireacht os Ard grá don léitheoireacht chun cinn agus forbraíonn sí
idirghníomhaíochtaí sóisialta. Bíonn níos mó ná léitheoireacht i gceist nuair a bhíonn Léitheoireacht os Ard á
déanamh go héifeachtach; ní mór don mhúinteoir ullmhúchán cúramach a dhéanamh agus ba cheart go
mbeadh sé eolach ar an téacs agus go mbeadh tuiscint dhomhain aige air chun é a léamh le mothú, spleodar
agus muinín. D’fhéadfadh an Léitheoireacht os Ard a bheith idirghníomhach má stopann an múinteoir chun
a smaointeoireacht a mhúnlú, má iarrtar ar na foghlaimeoirí a bheith rannpháirteach agus má chuirtear brú
orthu freagraí níos doimhne a thabhairt ar théacs. Téann an téacs a roghnaítear go mór i bhfeidhm ar an gcaoi
a n-éiríonn leis an léitheoireacht agus ba cheart machnamh a dhéanamh ar chothromaíocht a bhaint amach
idir ficsean agus neamhfhicsean, faid agus formáidí éagsúla (m.sh. úrscéalta, filíocht, ailt nuachtáin srl.). Níos
tábhachtaí fós, ba cheart go mbeadh na téacsanna ina scátháin, ina bhfuinneoga agus ina ndoirse dar le
Rudine Sims Bishop (1990) ionas go bhfeiceann páistí iad féin mar aon le daoine eile atá difriúil uathu féin sna
scéalta.
Is féidir leis an Léitheoireacht os Ard roinnt aidhmeanna a shásamh, lena n-áirítear an taitneamh a chur chun
cinn, teanga a fhorbairt, eolas ábhair a fhorbairt agus scileanna sonracha léitheoireachta a fhorbairt.
(McCaffrey & Hisrich, 2017).

Múinteoirí mar Léitheoirí
Dar le Bowers agus Davis (2013) má dhéanann múinteoirí múnlóireacht ar leabhair pháistí a léamh agus má
roinneann siad an spéis sin le páistí, is féidir leo an taitneamh a bhaintear as an léitheoireacht i seomraí ranga
a fheabhsú. Mar sin féin, is minic gurb í an easpa eolais atá ag na múinteoirí féin ar fhicsean do pháistí ceann
de na rudaí is mó a chuireann bac ar ghrá a chothú don léitheoireacht i scoileanna agus a chuireann bac ar
leabharlann fhairsing a fhorbairt do pháistí.
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Dá bhrí sin, is moladh tábhachtach é gurb é an bealach is fearr chun timpeallacht shaibhir leabhar a chruthú i
do sheomra ranga ná leabhar do pháistí a phiocadh suas agus tú féin a thumadh i saol iontach litríocht na
bpáistí. Mar léitheoir, d’fhéadfaí a áitiú gur cheart dul idir leabhair do dhaoine fásta agus leabhair do pháistí
agus mar sin, ní bheidh aon deacracht agat riamh moladh a dhéanamh do pháiste atá ag streachailt chun
leabhar a roghnú.

Leideanna don Léitheoireacht os Ard
An Tús agus an Deireadh

An guth

Ba cheart go mbeadh an chaoi a léimid an chéad
líne áibhéalach. Is é an aidhm atá againn ná aird an
lucht éisteachta a ghabháil láithreach agus a
choinneáil orthu.
Déan iarracht an líne dheireanach a l-é-a-m-h go
m-a-l-l. Is eispéireas an-taitneamhach í críoch mhall.
Cuirtear aoibhneas ar an léitheoir agus ar na
héisteoirí.

Is féidir linn mórán a dhéanamh lenár nguth chun
dul i bhfeidhm ar éisteoirí.
Is féidir linn labhairt os ard nó go séimh.
Is féidir linn labhairt go tapa nó go mall.
Is féidir linn labhairt go hard nó go híseal.
Agus is féidir linn... sos a thógáil.

Na súile

Tabhair aird ar na focail

Is fuinneog isteach chuig an anam iad na súile.
Bíonn súil ag údair go gcuirfimid an scéal in iúl go
Is féidir linn iad a leathnú, iad a chúngú, iad a úsáid
dílis ach an treoir atá sna focail a leanúint.
chun “smaoineamh” leo, chun ionadh a léiriú, chun
Insíonn focail nó frásaí simplí, mar
scanradh a léiriú, chun “éisteacht” leo, chun sástacht a shampla, ‘labhair sí i gcogar’, ‘léim’, ’rinne sé
léiriú, chun eagla a léiriú, agus mar sin de.
gáire’, dúinn cad ba cheart dúinn a dhéanamh
lenár nguth agus muid ag léamh abairtí áirithe.
An Téacs

An Corp

Bí eolach ar an téacs a bheidh á léamh agat os ard.
Bain taitneamh as an téacs a bheidh á léamh os ard
agat.

Bí aireach ar a bhfuil á rá ag do sheasamh, ag do
ghothaí gnúise agus ag do ghothaí leis an lucht
éisteachta.

Bain sult as!
Curtha in oiriúint ó https://memfox.com/

Físeán maidir leis an Léitheoireacht os Ard https://vimeo.com/433588030
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An Smaointeoireacht Chriticiúil agus Caint ar Leabhair (SC&CL)

Spreagann SC&CL páistí le bheith ina smaointeoirí criticiúla. Leis an gcur chuige seo cothaítear smaointeoirí,
cainteoirí agus léitheoirí a dtaitníonn léitheoireacht agus plé agus comhrá faoi leabhair leo. Roimh sheisiún, ba
cheart don mhúinteoir an leabhar a léamh go cúramach agus nóta a dhéanamh den réamheolas a d’fhéadfadh
na páistí a úsáid, na téamaí, an stór focal, an cineál téacs (fíor, ficsean, finscéal, insint srl.), gnéithe
scríbhneoireachta agus an chaoi a gcuireann na pictiúir cuid de bhrí an scéil in iúl (trí úsáid a bhaint as dath,
frámáil srl.). Ba cheart do mhúinteoirí roinnt ráiteas nó tuairimí a ullmhú a d’fhéadfaidís a úsáid mar bhall de
ghrúpa nó chun smaointeoireacht pháistí a bhrú ar aghaidh.

An Próiseas SC&CL:
•

Reáchtáil seisiún uair sa tseachtain nuair nach dócha go gcuirfear isteach air mórán.

•

D’fhéadfá an seisiún a thaifeadadh.

•

Iarr ar na páistí suí i gciorcal in áit chiúin agus an múinteoir ina suí leo.

•

Inis dóibh faoin leabhar (teideal, clúdaigh an leabhair, blurba).

•

Léigh an scéal go mall agus cinntigh go bhfuil na páistí in ann na pictiúir a fheiceáil go soiléir.

•

Dún an leabhar agus tabhair an t-am atá ag teastáil do na páistí chun an méid a chuala siad agus a
chonaic siad a phróiseáil.

•

Caith súil siar ar na rialacha maidir le labhairt agus éisteacht.

•

D’fhéadfaí ceist a chur: Cad atá an t-údar ag iarraidh a rá linn? FAN! Nó mar rogha air sin, is féidir
duine a roghnú láithreach chun labhairt. Cinneann an cainteoir sin cén treo ar cheart don phlé bogadh.

•

Cuirtear micreafón nó earra cainte ar aghaidh mar bhealach chun an cainteoir a aithint. Mar mhúinteoir,
glac páirt sa phlé nuair a thagann an micreafón nó an t-earra cainte chugat. Ag an bpointe sin, d’fhéadfá
freagra a thabhairt ar an méid a dúirt páiste nó ceist spreagúil ardoird a chur.

•

Tar éis dul timpeall an chiorcail ina iomláine agus an chéad chainteoir a shroicheadh arís, is féidir dul
timpeall an chiorcail arís nó d’fhéadfadh an múinteoir freagraí a fháil ón ngrúpa ach a iarraidh ar na
páistí a lámha a chur suas más mian leo labhairt.

•

Tabhair faoi deara go bhfuil an ceart ag na páistí gan labhairt.

•

Ag deireadh an tseisiúin, mol na páistí trí na smaointe iontacha a bhí acu a thabhairt chun chuimhne.
Ina theannta sin, mol na cáilíochtaí is mian leat a threisiú – éisteacht go maith, smaoineamh sula
labhraíonn tú, labhairt go soiléir agus mar sin de.

•

Mar chuid den mheasúnú leanúnach ar SC&CL d’fhéadfaí nóta a dhéanamh thar roinnt seisiún de na
páistí a labhair agus nár labhair, cáilíocht an mhéid a dúirt siad (má thug siad freagraí a bhí úrnua nó
smaointeach, má rinne siad athrá ar an méid a dúirt duine eile nó má dúirt siad rud nár bhain leis an
ábhar) agus an teanga a d’úsáid na páistí chun a smaointe a chur in iúl.
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Tabhair faoi deara freisin na leabhair ar chuir na páistí spéis iontu agus na cinn nár chuir. Cabhróidh
na nótaí seo le cinneadh a dhéanamh ar na tacaí nó an teagasc follasach atá de dhíth chun cáilíocht
na seisiún a fhorbairt de réir mar a théann siad ar aghaidh. D’fhéadfaí seisiúin a thaifeadadh agus
d’fhéadfaí anailís a dhéanamh orthu freisin.
Ag Dul ar Aghaidh le Smaointeoireacht Chriticiúil agus Caint ar Leabhair

Ábhar Tacaíochta
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an próiseas thuas curtha in oiriúint ó Ábhar Tacaíochta
SC&CL Churaclam Teanga na Bunscoile (lgh. 4-14) atá ar fáil ag an nasc thíos:
https://curriculumonline.ie/getmedia/6d96e2e8-e230-4c9c-b729e0a61a6d7ff0/OLTOB-PLC-SupportMaterials.pdf
Leabhair Phictiúr a Mholtar
Tugann an Dr Mary Roche liostaí de leabhair phictiúr ardchaighdeáin ina leabhar dar teideal, Developing
Children's Critical Thinking Through Picturebooks: A guide for primary and early year children and teachers.
Anuas air sin, tá roinnt moltaí ar fáil ar na suíomhanna gréasáin thíos:


Uirlisí Úsáide Churaclam Teanga na Bunscoile CNCM, moltaí leis an Dr Mary Roche
https://curriculumonline.ie/getmedia/b124cf04-457c-4360-80ab-e1371b1ad1f9/SM_CriticalThinking-Book-Talk2.pdf?ext=.pdf



Scileanna tuisceanna - áistriú dhá theanga
https://curriculumonline.ie/getmedia/3f285757-5ff2-4c9b-98cc-5f3542e01281/Critical-ThinkingBook-Talk.pdf

https://curriculumonline.ie/getmedia/4ae07d5d-3153-429a-b212fedad74071a0/SuggestedPicturebooks.pdf

https://padlet.com/maire8/b61aucjravki


Uirlisí Úsáide Churaclam Teanga na Bunscoile CNCM

https://curriculumonline.ie/getmedia/6f67b6a8-20cc-4b44-8653-e90eb5ec433c/WordlessBooks.pdf#page=8
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https://vimeo.com/148627573

https://vimeo.com/148627871

https://vimeopro.com/user8605896/primary-literacy/video/344576957

https://vimeopro.com/ncca/critical-thinking-and-book-talk-using-picturebooks/video/148627954

https://vimeopro.com/ncca/critical-thinking-and-book-talk-using-picturebooks/video/148628032


Center for Philosophy for Childrenhttps://depts.washington.edu/nwcenter/resources/questions-library/



Teaching Children Philosophyhttp://www.teachingchildrenphilosophy.org/BookModule/BookModule



High quality picturebooks for cross-curricular planninghttps://padlet.com/p0077346/PictureBookPlan

Acmhainní Leabhar Phictiúr

Leabhair Phictiúr gan

https://www.readingrockets.org/booklists/our-favorite-wordless-

Focal

picture-books

Leabhair Phictiúr

https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i

https://padlet.com/maire8/3iyk97sx3v3wx82z

https://www.leighanois.com/leabhair2.php?banda=1


Useful resources for picturebook enthusiasts
https://padlet.com/marygtroche/usefulresources - bosca #1
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http://www.books.ie/books/an-ghaeilge-irish-language-andculture/leabhair-paisti-children-s-books-in-irish/leabhair-phictiurpicture-books
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/seidean-sileabhairini-urscealta-ranga/


Why picturebooks matter
http://mattobin.blogspot.ie/2015/06/why-picturebooks-matter.html bosca #1

Físeán ar an Smaointeoireacht Chriticiúil agus Caint ar leabhair
https://vimeo.com/344576957

Grinnléitheoireacht
Ciallaíonn grinnléitheoireacht anailís smaointeach, chriticiúil a dhéanamh ar théacs. Nuair a dhéantar
athléamh, díríonn an léitheoir ar shonraí suntasacha sa téacs chun tuiscint dhomhain, bheacht a fhorbairt ar
struchtúr, stíl agus bríonna an téacs. Ba cheart go mbeadh cuspóir ar leith le gach athléamh ar an téacs, agus
go dtabharfadh an múinteoir ceist threorach do na páistí le freagairt lena chéile i ngrúpaí. Díríonn gach léamh
ar bhrí an téacs. Chun go n-éireoidh le cur chuige grinnléitheoireachta, ní mór do mhúinteoirí téacsanna
ardchaighdeáin ar fiú iad a léamh agus a athléamh a roghnú.

Léitheoireacht

Cuspóir

Ceisteanna

An Chéad Léamh

Lig don léitheoir a chinneadh
céard atá á rá ag téacs.

Cad atá ag tarlú sa téacs?
Cad é scéal an téacs?
Cad é ábhar an téacs?
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An Dara Léamh

Lig don léitheoir cinneadh a
dhéanamh faoin gcaoi a noibríonn téacs agus faoi céard a
bhí ar siúl ag an údar
(ceardaíocht agus struchtúr).
Má tá aon rud éiginnte nó
míshoiléir ann, d’fhéadfaí
ceisteanna a úsáid chun é a
shoiléiriú freisin.

Cad atá míshoiléír faoin téacs seo?
An bhfuil aon fhocail nó nathanna
nach bhfuilimid cinnte fúthu?
Cad a rinne an t-údar chun...a bhaint
amach?
Cén chaoi ar eagraigh an t-údar an
téacs?
Cad iad na teicnicí liteartha a
úsáideadh, agus cé chomh
héifeachtach is a bhí siad?

An Tríú Léamh

Lig don léitheoir caighdeán agus Cad í teachtaireacht an téacs trí
luach an téacs a mheas (agus an chéile?
téacs a nascadh le téacsanna eile
agus le saol an léitheora féin).
An bhfuil an t-údar ag iarraidh
ceacht a mhúineadh nó comhairle a
thabhairt dúinn?
Cad a chiallaíonn an téacs seo?
Cad a deir an téacs seo liom faoi mo
shaol agus mo dhomhan féin?

(Leagan leasaithe ó Tennent et al., 2016)

Leideanna don Ghrinnléitheoireacht
Gearrshleachta

Téacsanna Casta

Nuair atáthar ag tabhairt faoi chur chuige
grinnléitheoireachta, ní gá téacs an-fhada a úsáid.
Is minic is fearr a oireann téacs gearr, nó sliocht
as téacs, dán,
srl. do
chur chuige
grinnléitheoireachta.

Is cuid ríthábhachtach den phróiseas é go n-úsáidfí
téacsanna casta, atá oiriúnach lena léamh cúpla uair.
Is minic a bheidh na téacsanna ag leibhéal níos airde
ná leibhéal léitheoireachta neamhspleáiche na bpáistí.
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Tús-ualú Teoranta

Anótáil

Tá an ghrinnléitheoireacht oiriúnach do thús-ualú
agus réamhtheagasc teoranta. Cé go leagann
múinteoirí cuspóir léitheoireachta amach i
gcónaí, ní ghlacann siad páirt i gcomhráite fada
ar bhrí théacs ná ar na rudaí ar cheart do pháistí
a bheith ag súil leo sa téacs sula léitear é. Cé go
bhféadfadh sé go mbeadh roinnt tús-ualaithe á
dhéanamh (m.sh. focail áirithe sa téacs a bheidh
de dhíth ar pháistí chun an bhrí níos doimhne a
tuiscint), tá feidhm ag dhá phrionsabal;
(1) ní bhaineann tús-ualú den ghá leis an téacs a
léamh;
(2) ní thugann an tús-ualú léitheoirí ar siúl ón
téacs go dtí a dtaithí féin róluath.

Le linn na grinnléitheoireachta, ba cheart a mholadh
do pháistí a téacs a anótáil chun cabhrú lena
dtuiscint. D’fhéadfadh páistí líne a chur faoi rudaí,
ciorcal a chur timpeall rudaí agus nótaí a scríobh san
imeall, chun focail nó nathanna tábhachtacha,
ceisteanna, údair mhearbhaill a shainaithint, srl. Is
féidir nótaí páistí a úsáid go foirmitheach (e.g. má
thugann múinteoir faoi deara go bhfuil an chuid/an
focal céanna á mharcáil ag páistí mar rud atá ina
údar mearbhaill, is féidir leis sin an múinteoir a chur
ar an eolas faoi rud atá le múnlóireacht nó le
haghaidh a thabhairt air mar chuid de sheisiún
smaointeoireachta os ard amach anseo). Ar an
gcaoi sin, is féidir le múinteoirí múnlóireacht a fhí
isteach sa cheacht grinnléitheoireachta.

Athléamha

Ceisteanna atá ag brath ar an Téacs

Léifidh agus athléifidh páistí an téacs cúpla uair.
Nuair a athléann páistí an téacs, d’fhéadfadh níos
mó eolas cúlra a bheith acu ó na léamha roimhe
sin agus óna gcomhráite. Dá bhrí sin, tuigeann
siad níos mó de gach uair. Tá tábhacht ag baint le
cé chomh domhain is a smaoiníonn na páistí faoi
na smaointe sa téacs.

Ba chóir go spreagfadh na ceisteanna a chuir na
múinteoirí ar na páistí iad chun fianaise a aimsiú san
téacs agus í a úsáid. Cé go n-úsáidfidh páistí a gcuid
eolas cúlra agus scéimre chun cabhrú leo ciall a
bhaint as an téacs, tá sé tábhachtach go mbíonn an
téacs féin lárnach i gcónaí.

(Curtha in oiriúint ó Fisher & Frey, 2012)

Físeán ar an nGrinnléitheoireacht
https://vimeo.com/344576957
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An Cur Chuige Sé Chéim maidir leis an Léitheoireacht faoi Threoir

Sa Léitheoireacht faoi Threoir, tá ról follasach léitheoireachta ag an múinteoir, chun aird a dhíriú ar na
gnéithe ábhartha sa téacs agus a chinntiú go mbíonn na straitéisí ag na páistí chun déileáil leo.
Sa Léitheoireacht faoi Threoir, is féidir leis an múinteoir treoir a thabhairt chun riachtanais an
ghrúpa iomláin a chomhlíonadh.
(Guided Reading, Key Stage 2. Hobsbaum, A, Gamble, N & Reedy, D, 2002, lch 4)
De ghnáth, bíonn siad seo a leanas follasach i seisiúin Léitheoireachta faoi Threoir:

•

Oibríonn an múinteoir le 4-6 páistí i ngach grúpa.

•

Cuirtear páistí i ngrúpaí de réir cosúlachtaí i bhforbairt na léitheoireachta agus i leibhéil
teagaisc na léitheoireachta.

•

Tugann an múinteoir isteach straitéisí agus coincheapa chun tacú leis an léitheoireacht
neamhspleách.

•

Léann gach páiste go neamhspleách agus tacaíonn an múinteoir leo ar bhonn aonair.

•

Is ar an bhfadhbréiteach straitéiseach a chuirtear an bhéim.
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Fócas Féideartha
Am

Céimeanna i
Léitheoireacht
faoi Threoir

1. Réamhrá leis
an Téacs

3-5

• Inis do na páistí céard é fócas an cheachta.

Nóiméad

• Dírigh aird na bpáistí ar an téacs tríd an teideal a léamh agus
achoimre ghairid a thabhairt, agus béim ar leith á leagan ar ghnéithe
a bhaineann leis an bhfócas foghlama agus ar aon phictiúir nó
léaráidí atá ann.

• Más téacs níos faide atá ann, ar leanúint ó cheacht roimhe seo,
d’fhéadfaí a iarraidh ar na páistí an méid a chuimhníonn siad ón
léamh roimhe seo a phlé ina mbeirteanna.

• Déan an téacs a chíoradh. Aithin struchtúir teanga, stór focal nó
fuaimniú a d’fhéadfadh deacrachtaí a chruthú don léitheoir agus
téigh i ngleic leo go gonta (tá sé tábhachtach go bhfágfaí go leor
dúshlán chun gur féidir leis na léitheoirí dul i ngleic leo iad féin agus
dá bhrí sin, níor cheart gach rud a mhíniú).

• Féadfar tacú le páistí ceisteanna atá acu a cheapadh.
2. Seiceáil
Straitéise

• Tabhair na straitéisí i bhfócas chun cuimhne agus neartaigh iad
(m.sh. aon tranglaim a ghlanadh nó athléamh – focail a bhriseadh
ina gcodanna).. D’fhéadfaí an fócas céanna a bheith ann ar feadh
roinnt ceachtanna.

• Spreag na páistí chun na straitéisí a bheidh in úsáid acu má bhíonn
siad i bponc i mbun léitheoireachta a chur in iúl.
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3. Léitheoireacht 5-7
Neamhspleách
Nóiméad

• Léann na páistí an téacs agus béim ar leith á cur ar na straitéisí a
pléadh.

• Léann na páistí go neamhspleách (go ciúin nó i gcogar) ar a luas féin
• ‘Éisteann’ an múinteoir le gach páiste, páiste ar pháiste, agus iarrann
sé air léamh os ard ón áit a bhfuil sé sa téacs. Déanann an múinteoir
monatóireacht agus tugann sé tacaíocht más gá.

• Le páistí níos óige agus ag leibhéil níos ísle, tá sé tábhachtach
‘éisteacht’ le gach páiste i ngach seisiún. Ag leibhéil níos airde,
b’fhéidir nach ndíreodh an múinteoir ach ar pháiste nó beirt i ngach
seisiún.

• Agus

na

páistí

ag

léamh,

déanann

an

múinteoir

nótaí

breathnóireachta ar an gcaoi a lorg an páiste faisnéis nó ar an gcaoi
ar bhain sé úsáid as straitéisí chun dul i ngleic leis an téacs agus ciall
a bhaint as.
4. Filleadh ar
Téacs

5-7
nóiméad

• Tarraing aird ar réiteach maith fadhbanna (m.sh. Thaitin sé liom an
chaoi ar bhris Máire an focal “cantalach” síos tríd an “-ach” a bhaint
de agus ansin dul ar ais lena fháil amach go raibh baint aige leis an
mháthair a bheith crosta. Gabhaimís siar agus breathnaímís ar an
bhfocal sin ar lch. 68).

• Téigh siar ar na straitéisí (agus tarraing aird ar shamplaí dá n-úsáid)
agus ar stór focal.

• Bain úsáid as ceisteanna chun an tuiscint a chinntiú (féach
tacsanomaíocht ceisteanna Bloom) D’fhéadfadh na páistí tuilleadh
ceisteanna a chur ar a chéile.

• Tabhair na páistí ar ais go codanna sonracha den téacs chun
tuilleadh béime a chur ar ghné ar leith a d’fhéadfadh a bheith deacair
dóibh.

5. Freagairt ar an
Téacs

6. An Téacs a
Athléamh

Tugann na páistí freagra ar an téacs:

•

cuireann siad tuairimí in iúl

•

cuireann siad ceisteanna

•

tugann siad faoi ghníomhaíocht leantach

•

Is féidir é seo a dhéanamh sa rang nó sa bhaile.

(Curtha in oiriúint ó Bodman agus Franklin, 2014)
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Léitheoireacht faoi Threoir le Físeán Téacs Ilmhódaigh
https://vimeo.com/314352579

Líofacht Léitheoireachta
Is éard is líofacht ann ná an cumas léamh os ard le mothú, agus tuiscint ar theachtaireacht an údair á léiriú
(First Steps Reading Resource Book, 2004). Tá líofacht ina gné thábhachtach den léitheoireacht rathúil agus
tá sí riachtanach don tuiscint. Sainmhíníonn Rasinski (2006) Líofacht Léitheoireachta mar an cumas chun na
focail i dtéacs a léamh le cruinneas, uathléamh, agus rithim agus tuin chainte leordhóthanach chun tuiscint
mhaith a bheith ann.
Tagraíonn cruinneas in aithint focal do chumas an léitheora na focail i dtéacs a léamh gan botúin san
fhuaimniú.
Tagraíonn uathléamh do chumas léitheoirí cumasacha na focail i dtéacs a léamh i gceart agus gan stró ionas
go bhféadfaidís a n-acmhainní teoranta cognaíocha a úsáid chun díriú ar an mbrí agus iad i mbun
léitheoireachta.
Tagraíonn rithim agus tuin chainte do chumas léitheoirí frásáil chuí agus mothú cuí a úsáid le téacs chun
ábhar séimeantach agus comhréireach an tsleachta a léiriú. Ba cheart go mbeadh an léitheoireacht líofa ó
bhéal cosúil leis gcaint nádúrtha (Young & Rasinski, 2009).
Is cuid riachtanach de theagasc na léitheoireachta é teagasc follasach na líofachta. Áirítear ar chúig ghné a
aithnítear mar chuid de theagasc éifeachtach na líofachta:

1. Múnlóireacht na léitheoireachta líofa
2. Forbairt amharcfhocail
3. Deiseanna chun na scileanna a bhaineann le focail a aithint a chur i bhfeidhm
4. Cur leis an méid léitheoireachta de réir a chéile trí neart deiseanna cleachtaidh a chur ar fáil
5. Díriú ar an léitheoireacht mhothúchánach agus an fhrásáil chuí.
(Doherty, 2012)
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Amharclann na Léitheoirí
Tugann Amharclann na Léitheoirí deis cleachtaidh do pháistí. Is gníomhaíocht dhílis agus shiamsúil í a
chabhraíonn le páistí a n-aithint focal, a líofacht agus a dtuiscint a fheabhsú. Ní bhíonn gá le frapaí, feisteas,
ná radharcra, seachas má theastaíonn ón múinteoir agus na páistí iad a úsáid. Is gníomhaíocht ó bhéal í
Amharclann na Léitheoirí ina léann páistí scripteanna nó scéalta (i ndiaidh dóibh cleachtadh a dhéanamh ar a
bpáirt ar leith a léamh agus cabhair a fháil, más gá, le stór focal, frásáil agus mothú srl.) Glacann gach páiste
le ról carachtair éigin nó le ról an scéalaí. Ní gá dráma a léiriú go hiomlán. Is í sprioc na straitéise seo ná
cabhrú le páistí a gcuid líofachta agus tuisceana a fhorbairt trí am a thabhairt dóibh léamh le mothú agus rithim
agus tuin chainte a chleachtadh, an deis a fháil léamh agus athléamh chun ciall a aimsiú, agus díriú ar chiall
focal (Rasinski, 2006).

Nós Imeachta Amharclann na Léitheoirí
In Focus on Fluency, Doherty (2012), tugtar forléargas ar an gcaoi le hAmharclann na Léitheoirí a thabhairt
isteach i seomra ranga.

1.Roghnaítear nó
scríobhtar script

6. Déanann na
páistí léiriú ar an
script

2. Léann an
múinteoir an
script chun an
léitheoireacht
líofa a mhúnlú

5. Cleachtann na
páistíí an script

3. Léann na páistí
an script cúpla
uair go ciúin nó
ina mbeirteanna

4. Tugtar róil
labhartha amach

72

Scripteanna le haghaidh Amharclann na Léitheoirí
Tá roinnt stórtha ar líne de scripteanna do pháistí agus faisnéis ar Amharclann na Léitheoirí:

● http://www.readwritethink.org/resources/resource-print.html?id=172 (nasc le plean treorach
Amharclann na Léitheoirí)

● http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html
● http://www.fictionteachers.com/classroomtheater/theater.html
● https://coachlottes.weebly.com/uploads/9/9/1/3/9913501/readtheatr_selfeval.doc (nasc le
cáipéis féinmheasúnaithe is féidir a chur in oiriúint lena húsáid ag páistí)

● http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/30698_rubric.pdf (nasc le rúibric shamplach
Amharclann na Léitheoirí)

● https://ccea.org.uk/learning-resources/draíocht-le-dramaíocht
● https://www.scoildramaiocht.ie/scripteanna/

Físeán Amharclann na Léitheoirí
https://vimeo.com/60095622

73

Léitheoireacht Neamhspleách
Is gá dúinn rogha téacsanna a chur ar fáil do pháistí ar féidir leo iad a léamh ag leibhéal neamhspleách agus
am a thabhairt dóibh léamh ar feadh tréimhsí fadaithe (Kennedy et al. 2012). Tá sé feicthe againn cheana go
gcothaítear spreagadh agus rannpháirtíocht sa léitheoireacht má thugtar rogha do pháistí ó thaobh a n-ábhar
léitheoireachta de. Tá sé feicthe againn freisin gur gá dúinn am léitheoireachta a thabhairt do pháistí má tá
siad le bheith ina léitheoirí. Trí am laethúil a thabhairt don léitheoireacht neamhspleách inár ngnáthaimh sa
seomra ranga, tugaimid deis do na páistí cleachtadh a dhéanamh ar a bheith ina léitheoirí. Cuirimid an luach
agus an cuspóir a cheanglaímid leis an léitheoireacht in iúl chomh maith. Ba cheart do mhúinteoirí agus daoine
fásta eile sa seomra ranga léamh go neamhspleách ag an am seo freisin toisc go dtugann sé eiseamláir
chumhachtach do na páistí maidir leis an tábhacht a bhaineann leis an léitheoireacht mar chleachtas laethúil.

AM SAOL
Stop
Agus
Oscail
Leabhar

Eispéiris Shaibhre agus Éagsúla Scríbhneoireachta
Tá na moltaí seo a leanas maidir le teagasc na scríbhneoireachta curtha in oiriúint ó Calkins (2013) agus
Kennedy agus Shiel (2019):

Déan an scríbhneoireacht a theagasc go follasach
Teastaíonn teagasc follasach agus neart deiseanna cleachtaidh sa scríbhneoireacht. Tá an teagasc
tábhachtach—agus áirítear leis sin teagasc an litrithe agus na ngnásanna chomh maith le teagasc na
gcáilíochtaí agus na straitéisí a bhaineann leis an dea-scríbhneoireacht. Mar mhúinteoirí, is gá dúinn nádúr
forbartha agus castacht na scríbhneoireachta a aithint. Tógann sé am an aibíocht, an doimhneacht agus an
tsofaisticiúlacht a fhorbairt agus a bhaint amach sa scríbhneoireacht. Aimsigh an chéim forbartha ag a bhfuil
gach páiste chun pointe tosaigh leis an teagasc a shainaithint.
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Aithin na naisc ar fud Churaclam Teanga na Bunscoile agus réimsí eile curaclaim
Cuir teagasc na bhfoirmeacha teanga - an teanga ó bhéal, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht - le
chéile, in ionad iad a mhúineadh ina n-aonar nó ar leithligh. Is próisis chómhalartacha iad agus is féidir leo
tacú lena chéile agus a chéile a neartú. Mar shampla, d’fhéadfadh páistí teacht ar na seánraí céanna sa teanga
ó bhéal, sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht.
Bain leas as deiseanna chun an teanga ó bhéal, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht a nascadh laistigh
de na disciplíní (e.g. Stair, Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas). Ar na gnéithe teanga is féidir a
mhúineadh sna comhthéacsanna sin, tá stór focal agus rogha na bhfocal, scileanna tuisceana, eolas ar
sheánra, agus próisis scríbhneoireachta.

Spreag páistí le scríobh
Forbair na gnéithe spreagúla den scríbhneoireacht in éineacht leis na gnéithe cognaíocha agus
meiteachognaíocha. Tá an spreagadh tábhachtach ag gach céim den phróiseas scríbhneoireachta (pleanáil,
dréachtú, athbhreithniú, srl.). Cruthaigh na coinníollacha cearta chun cur leis an spreagadh chun scríobh agus
an neamhspleáchas trí dheiseanna a chur ar fáil ina ligtear do na páistí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

•

a dtopaicí féin a roghnú

•

tabhairt faoin scríbhneoireacht ar fud réimse seánraí agus disciplíní ar ábhair a bhfuil spéis acu
féin iontu agus a bhfuil siad fiosrach fúthu

•

comhoibriú ag céimeanna éagsúla den phróiseas

•

cur leis an muinín agus leis an mbraistint den fhéinéifeachtúlacht ionas go mbeidh feabhas ar an
leibhéal iarrachta agus rannpháirtíochta sa scríbhneoireacht

•

spriocanna a shocrú agus a bhaint amach ag an leibhéal optamach dúshláin

Bí i d’eiseamláir scríbhneoireachta
Trí bheith ag scríobh in éineacht leis na páistí, nó ag an am céanna leo, agus tríd an scríbhneoireacht a
dhéanann tú i do shaol taobh amuigh den scoil a roinnt, cuirtear teachtaireachtaí cumhachtacha in iúl:

•

Tá an scríbhneoireacht tábhachtach dom.

•

Táim ag iarraidh mo chuid scríbhneoireachta a fheabhsú freisin.

•

Táim chun a bheith ag scríobh go fadtéarmach.

•

Is gníomhaíocht dhúshlánach dom í an scríbhneoireacht, ach táim sásta a bheith ag obair go dian
uirthi toisc go gceapaim go bhfuil sí fiúntach.

•

Taitníonn sé liom a bheith ag scríobh – tá an-spraoi ag baint leis!
Fletcher (2017)
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Páistí a chur i gcroílár fhorbairt na scríbhneoireachta
Tarraingíonn Calkins (1994) aird ar an tábhacht a bhaineann le páistí a
chur i gcroílár fhorbairt na scríbhneoireachta. Maíonn sí go bhfuil roinnt
gnéithe ríthábhachtacha ann nuair atá sé mar sprioc ag múinteoirí
teagasc éifeachtach sa scríbhneoireacht a chinntiú agus tacú le páistí barr
a gcumais mar scríbhneoirí a bhaint amach.

Ní mór do scríbhneoirí...
Am a
chaitheamh ag
scríobh

Beagnach gach lá, bíonn idir caoga agus seasca nóiméad de theagasc sa
scríbhneoireacht agus den scríbhneoireacht féin de dhíth ar gach páiste sa
bhunscoil. Cuir am ar fáil gach lá chun gur féidir le páistí a bheith rannpháirteach
i dtéacs a chumadh. Mura mbíonn am acu chun scríobh gach lá, ní dócha go
bhforbróidh páistí an leibhéal scríbhneoireachta a bheidh de dhíth chun go néireoidh leo ar scoil agus sa saol. Nuair a chuirtear go leor ama ar fáil, tacaítear
le páistí a ‘nguth’ féin agus a mbealach uathúil féin le focal a chur ar pháipéar a
aimsiú.

Scríobh don
fhíorshaol

Ba chóir go mbeadh scríbhneoirí in ann scríobh don fhíorshaol, na cineálacha
téacsanna a fheiceann siad amuigh sa domhan mór—leabhair chaibidle
neamhfhicsin, litreacha áititheacha, scéalta, tuarascálacha saotharlainne,
léirmheasanna, dánta—a scríobh, agus iad a scríobh do lucht léitheoireachta, ní
hamháin do pheann dearg an mhúinteora. Is gá do scríbhneoirí óga a bheith
tumtha i gcultúir éisteachta agus scéalaíochta, go mbíonn meas ar a nguthanna
agus ina mbítear ag éisteacht leo. Beidh páistí ina gcomhpháirtithe
scríbhneoireachta níos fearr má spreagtar dóibh a gcuid scéalta, tuairimí, cuimhní
agus smaointe a roinnt le pobal scríbhneoirí. Spreag páistí lena gcuid saothair a
fhoilsiú i gcló agus i bhformáidí digiteacha agus ilmhódacha agus a gcuid
scríbhneoireachta a roinnt le páistí agus daoine fásta araon.

Roghnaigh

Scríobhann scríbhneoirí chun brí a chur in iúl ar an leathanach. Déanfaidh daoine
óga iarracht ar leith lena gcuid scríbhneoireachta má scríobhann siad faoi ábhair atá
tábhachtach dóibh. An bealach is éasca chun tacú leis an infheistíocht sin sa
scríbhneoireacht ná a mhúineadh do pháistí a gcuid topaicí féin a roghnú formhór an
ama (Féach an rannóg ar Rogha thuas).
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Léigh

Chun go scríobhfaidh páistí go maith, teastaíonn deiseanna uathu téacsanna a
léamh, éisteacht le téacsanna á léamh agus staidéar a dhéanamh ar cad atá déanta
ag údair eile a d`fhéadfaidís féin triail a bhaint as chomh maith. Mar mhúinteoirí, is
féidir linn litríocht ar ardchaighdeáin a úsáid chun bonn eolais a chur faoi
cheachtanna agus chun tacú leo. Nuair a fhiosraítear réimse de théacsanna
meantóireachta, cabhraíonn sé sin le páistí stíl uathúil gach údair agus an úsáid a
bhaineann sé/sí as seánra a shainaithint, agus aithris a dhéanamh ar na teicnící sin
ina gcuid scríbhneoireachta féin.

Roinn

Tabhair freagra ar scríbhneoireacht pháistí go minic. Féadfaidh an freagra sin a
bheith i bhfoirm seisiún laethúil roinnte. Tugann lucht éisteachta an-spreagadh do
pháistí. Leag amach an ton agus bunaigh atmaisféar measa do gach scríbhneoir. Ba
cheart don mhúinteoir an próiseas ina dtugtar freagra ar scríbhneoirí a mhúnlú. Má
théitear i gcomhdháil le páistí gach lá, cruthaítear deis úsáideach chun freagra a
thabhairt ar scríbhneoirí agus iad i mbun na scríbhneoireachta.

Spriocanna soiléire Is gá do pháistí na bealaí ina mbíonn feabhas ag teacht ar a gcuid scríbhneoireachta
a leagan amach

a chloisteáil agus a bheith ar an eolas faoi na chéad chéimeanna eile a d’fhéadfaidís

agus aiseolas a

a ghlacadh. Bain úsáid as réimse de chleachtais um measúnú suimitheach agus

fháil go minic

foirmitheach chun bonn eolais a chur faoi aiseolas do pháistí. Cuir an bhéim ar ábhar
agus ar fhoirm na scríbhneoireachta. Cuir in iúl gur féidir aghaidh a thabhairt ar an
litriú, ar an ngramadach agus ar an bponcaíocht nuair atá an phrofáil ar siúl.
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An Próiseas Scríbhneoireachta
Bíonn an deis agus an teagasc de dhith ar gach páiste chun dul tríd an bpróiseas scríbhneoireachta agus iad
ag scríobh. Do gach scríbhneoir, idir óg agus aosta, is próiseas casta í an scríbhneoireacht. Mar chuid den
phróiseas, bíonn tascanna/céimeanna ann ag a roghnaíonn an scríbhneoir ábhair le scríobh fúthu. Ansin
pleanálann siad smaointe, aistríonn smaointe ina gcéad dréacht, agus athbhreithníonn an méid atá scríofa. Le
50 bliain anuas (Murray, 1968), tá sé soiléir ón taighde go bhfuil rannpháirtíocht scríbhneoirí sa phróiseas
scríbhneoireachta chomh tábhachtach do scríbhneoirí is atá an modh eolaíoch d’eolaithe. Déanann
scríbhneoirí ábhar a bhailiú, a eagrú, a dhréachtú, a chur in eagar agus a athbhreithniú sula bhfoilsíonn siad
píosa téacs. Uaireanta, téann blagálaithe tríd an bpróiseas iomlán scríbhneoireachta in aon lá amháin. Nuair
a scríobhaimid tvuít, maireann an próiseas aon nóiméad amháin. D’fhéadfadh úrscéalaithe roinnt blianta a
chaitheamh ar an bpróiseas (Calkins & Ehrenworth, 2016). Is fiú a thabhairt faoi deara nach mbíonn an
próiseas scríbhneoireachta ina phróiseas líneach i gcónaí agus scríbhneoirí ag dul siar is aniar trí na
céimeanna chun píosa téacs a fhoilsiú agus ní bhainfidh gach téacs an chéim foilsitheoireachta amach.

Réamhscríbhneoireacht

Ábhar a roghnú
Pleanáil

An Chéad Dréacht

Bí oscailte do gach smaoineadh
Tá an teachtaireacht rí-thabhachtach

Profáil

Athbhreithniú

Foilsiú

Meicnic na scríbhneoireachta
– litriú, gramadach, poncaíocht

Roghnú na bhfocal
Plota, suíomh, mothú, téama
An dtagann an méid ar an leathanach le rúin an scríbhneora?

Ní rachaidh an téacs ar fad ar aghaidh go dtí an chéim foilsitheoireachta
Fíorlucht léitheoireachta
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Ceardlann na Scríbhneoirí
Toisc go mbíonn scríbhneoirí de shíor ag pleanáil agus ag athbhreithniú agus iad i mbun pinn, molann
taighdeoirí cur chuige próiseasbhunaithe i leith theagasc na scríbhneoireachta. Faoin gcur chuige sin,
smaoinítear faoin scríbhneoireacht mar shraith iompraíochtaí is féidir a mhúineadh, a fhoghlaim, a phlé agus
a fhorbairt. Cuireann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le smaoineamh, fiafraí, samhlú, cruthú, cur in iúl
agus leis an teanga a fhiosrú. Tugann sé an méid céanna airde ar phróisis na scríbhneoireachta agus ar an
táirge scríofa. Tá an cur chuige próiseasbhunaithe seo mar bhunús le Ceardlann Scríbhneoirí. Úsáideann go
leor múinteoirí Ceardlann Scríbhneoirí mar chur chuige teagaisc maidir leis an scríbhneoireacht a mhúineadh
toisc go mbraitear sa taighde go gcuimsítear gach cuid bhunriachtanach de theagasc éifeachtach na
scríbhneoireachta ann. Ba cheart í a reáchtáil gach lá taobh istigh de chreat cothrom litearthachta.
Tá trí chuid shoiléire leis an gceardlann scríbhneoireachta; an mioncheacht ranga uile, scríbhneoireacht
neamhspleách, agus an seisiún roinnte.

Seisiúin
Roinnte/Cathaoir
an Údair

Tugtar breac-chuntas gairid ar gach cuid de Cheardlann na Scríbhneoirí thíos.
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Físeán faoi Cheardlann na Scríbhneoirí
https://vimeo.com/381176155

An tÁbhar Tacaíochta don
Cheardlann
Scríbhneoireachta in
Uirlisí Úsáide
Churaclam Teanga na
Bunscoile
(curriculumonline.ie)
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An Mioncheacht Ranga Uile

Tosaíonn Ceardlann na Scríbhneoirí le mioncheacht an ranga uile. Ba cheart go mbeadh an clár le haghaidh
mioncheachtanna an ranga uile agus i ngrúpaí beaga á stiúradh ag na páistí féin (Kissel et al, 2013). Tá siad
bunaithe ar mhianta agus/nó riachtanais na bpáistí. Féadfar mianta agus riachtanais páistí a aimsiú trí
anailís a dhéanamh ar théacs na bpáistí agus/nó dul i gcomhairle leo. Is é ról an mhúinteora na réimsí a
shainaithint agus a aimsiú cibé acu mioncheacht ranga uile nó grúpa beaga is fearr a oireann.
Mar a fheicfidh sibh thuas, is iomaí cineál mioncheachta atá ann:

•

Bainistíocht agus eagrúchán (nuair is gá): Gnáthamh Cheardlann na Scríbhneoirí a mhúineadh (e.g.
struchtúr Cheardlann na Scríbhneoirí, conas fillteáin scríbhneoireachta a úsáid, rialacha le haghaidh
plé agus conas freagra a thabhairt le linn seisiún roinnte).

•

Próiseas (nuair is gá): Na céimeanna sa phróiseas scríbhneoireachta a mhúineadh (m.sh. ábhar a
roghnú, dréachtú, athbhreithniú, eagarthóireacht agus foilsiú).

•

Gnásanna (1-2 uair sa tseachtain): Scileanna chun soléiteacht agus líofacht píosa scríbhneoireachta
a fheabhsú a mhúineadh (m.sh. gramadach, litriú, poncaíocht agus struchtúr na habairte).

•

Ceardaíocht (3-4 uair sa tseachtain): Teicníc chun cáilíocht/stíl na scríbhneoireachta a fheabhsú a
mhúineadh (m.sh. sonraí a úsáid, réamhrá láidir agus teideal éifeachtach a cheapadh). Is féidir cairt
daingnithe ar a ndéantar taifead de smaointe tábhachtacha a chur ar taispeáint sa seomra ranga chun
meabhrúchán amhairc a thabhairt do na páistí.

D’fhéadfaí úsáid a bhaint as Samhail Scaoileadh Céimseach na Freagrachta i mioncheachtanna:

•

Roinneann an múinteoir fócas na foghlama leis na páistí agus míníonn sé í. Is féidir leis an múinteoir
samplaí a thabhairt ó théacsanna ar thángthas orthu nó a léadh cheana.

•

Smaoiníonn an múinteoir os ard/léiríonn an múinteoir (múnlóireacht).

•

Cleachtadh faoi stiúir i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga

•

Cleachtadh neamhspleách (m.sh. Má tá tú ag tús do scéil, b’fhéidir go smaoineofá faoi bhealach
éifeachtach chun tús a chur leis.)

Is gá do scríbhneoirí óga a bheith ar an eolas go bhfuil na leabhair a léann siad scríofa ag daoine. Tá siad
scríofa ag údair a thug faoi phróiseas de chineál éigin, chun an saothar atá á léamh ag na páistí a fhoilsiú sa
chaoi chéanna a bhfuil siadsan ag tabhairt faoi phróiseas chomh maith.
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Ní mór do pháistí a bheith ar an eolas freisin go gcuireann údair ceisteanna cosúil leis na cinn seo a leanas
mar chuid den phróiseas chun a gcuid saothar a chruthú:

● Cén lucht léitheoireachta atá agam?
● Cén t-ábhar atá agam?
● Conas a mhothaím nuair a léim é seo? Cén mothúchán atá mé ag iarraidh a spreagadh i mo
léitheoirí nuair a léifidh siad píosa ar leith de mo chuid scríbhneoireachta?

● Conas ba cheart dom tús a chur leis an saothar?
● Conas ba cheart dom deireadh a chur leis an saothar?
● Cad is ceart do léitheoirí a fhoghlaim uaidh seo?
Scríbhneoireacht Neamhspleách
An dara céim de Cheardlann na Scríbhneoirí ná Scríbhneoireacht Neamhspleách. Tá an rogha ag croílár na
céime seo agus teastaíonn tacaíocht ó pháistí chun roghanna a dhéanamh (féach ar an gcaibidil ar rogha).
Bíonn ról ilchineálach ag an múinteoir le linn na scríbhneoireachta neamhspleáiche, idir dul i gcomhdháil le
páistí agus mioncheachtanna a thabhairt do ghrúpaí beaga.

•

Cuid lárnach de cheardlanna na scríbhneoirí is ea an chomhdháil toisc gurb í ceann de na
príomhbhealaí ina bhfaigheann páistí aiseolas ar a gcuid scríbhneoireachta. Tá aiseolas éifeachtach
ríthábhachtach (féach an chaibidil ar Aiseolas). Ní mhaireann na comhdhálacha ach ar feadh tréimhse
ghairid (thart ar 5 nóiméad) agus ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag múinteoirí dul i gcomhdháil le
3-4 páistí gach lá. Le linn comhdhála maithe, labhraíonn an páiste 80% den am agus labhraíonn an
múinteoir 20% den am. Is é ról an mhúinteora sonraí a tharraingt ón scríbhneoir, chun tuiscint a fháil
ar an méid atá an scríbhneoir ag iarraidh a dhéanamh agus chun leanúint ag spreagadh na bpáistí mar
scríbhneoirí. Go bunúsach, is comhrá idir beirt scríbhneoirí atá ann. Le linn comhdhála, baineann
múinteoirí úsáid freisin as an am aonair seo chun na hábhair imní nó réimsí saineolais ar leith atá ag
páistí aonair a thabhairt faoi deara. Cuirfidh sé seo ar chumas an mhúinteora teagasc idirdhealaithe a
chur ar fáil le linn comhdhála sa todhchaí agus ábhar a phleanáil le haghaidh mioncheachtanna do
ghrúpaí beaga. Ar an mbealach seo, cuireann an múinteoir tacaíocht ar fáil mar fhreagairt ar na
riachtanais ar leith atá ag páistí. Ag deireadh an ama don scríbhneoireacht neamhspleách, tá sé
tábhachtach go dtabharfaí cúpla nóiméad do na páistí le léamh siar ar an méid atá scríofa acu agus go
spreagfaí iad aon bhotúin a fheiceann siad a cheartú. Tugann sé sin léargas do mhúinteoirí ar leibhéal
feasachta na bpáistí ar bhotúin agus ar a gcumas iad féin a cheartú. Féadfaidh sé cur le
mioncheachtanna sa todhchaí freisin.
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•

Is cineál teagaisc idirdhealaithe a thacaíonn le riachtanais na bpáistí iad mioncheachtanna i ngrúpaí
beaga. Dá bhrí sin, cuirtear na páistí i ngrúpaí de réir na riachtanas atá acu. Go ginearálta, baintear
úsáid as Samhail an Scaoileadh Céimseach na Freagrachta, sa cheacht agus ba cheart go mbeadh
sé gairid, dírithe agus follasach ionas go mbeidh na páistí iomlán ar an eolas faoi intinn foghlama an
mhioncheachta.

Seisiúin Roinnte
Le linn an tseisiúin roinnte, suíonn páiste amháin ar chathaoir an údair nó i gceantar ainmnithe sa seomra
ranga, míníonn sé/sí cuspóir na roinnte leis an rang agus léann sé/sí an scríbhneoireacht aige/aici os ard leis
an rang. Is deis nádúrtha é seo do pháistí scileanna líofachta a foghlaimíodh sa cheardlann léitheoireachta a
aistriú trí bheith ag léamh dá lucht éisteachta leis an luas, tuinairde agus mothú cuí. Éisteann na páistí sa rang
le haghaidh sonraí, cuireann siad ceisteanna agus sonraíonn siad na rudaí a thaitníonn leo faoin bpíosa
scríbhneoireachta. Cruthaíonn an seisiún deiseanna do mhúinteoirí struchtúir chuí teanga a mhúnlú lena núsáid mar fhreagairt ar an scríbhneoireacht, agus deiseanna do na páistí a stór focal agus teanga ó bhéal a
fhorbairt. Tugann an seisiún roinnte aiseolas dearfach ó fhíorlucht éisteachta atá airdeallach agus
léirthuisceanach don scríbhneoir. Cuireann sé seo le muinín na bpáistí chomh maith agus lena spreagadh
chun scríobh. Nuair a shuíonn an t-údar i gcathaoir an údair, caithfidh sé/sí an cineál freagra is fearr leis/léi nó
a dteastaíonn uaidh/uaithi a insint do na húdair eile sa seomra. Tá an-ról ag an lucht éisteachta. Sa tábla thíos,
tugtar roinnt samplaí de na seisiúin fhéideartha roinnte.

Seisiúin Roinnte Scríbhneoireachta

Cineál Roinnte

Cén chomhairle a lorgaíonn an t-údar óna chomhscríbhneoirí?

Ábhar a Roinnt

Smaointe nó moltaí maidir leis an gcaoi ar féidir an t-ábhar a leasú nó
a shoiléiriú nó ar féidir cur leis.

Ceardaíocht a
Roinnt

Teicnící ceardaíochta a d’fhéadfaí a úsáid chun dréacht a fheabhsú
nó teachtaireacht a chur in iúl ar bhealach níos fearr.

Próiseas a
Roinnt

Moltaí chun tacú leis an údar ag céimeanna éagsúla den phróiseas
scríbhneoireachta, agus smaointe faoin gcaoi le dul ar aghaidh.

Dul Chun Cinn a
Roinnt

D’fhéadfadh an t-údar machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn atá
déanta aige mar scríbhneoir, agus comhairle a fháil maidir le
spriocanna nua a shocrú.

Leagan leasaithe ó Kissel et al. (2013)
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Chun an cheardlann a thabhairt chun deiridh, féadfaidh an múinteoir agus na páistí machnamh a dhéanamh
ar an mioncheacht agus spriocanna a shocrú don chéad cheardlann eile.

Ag scríobh faoi Théacs

Pléann Shanahan (2019) an caidreamh idir an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht, ag tarraingt aird ar an
ról tábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag an scríbhneoireacht faoi théacsanna ar fhorbairt na tuisceana
léitheoireachta. Mar roghanna féideartha eile ar phíosa téacs a léamh agus ceisteanna sannta a fhreagairt,
molann sé na rudaí seo a leanas:

•

Léigh téacsanna, déan staidéar ar phríomhghnéithe an tseánra agus lig do na páistí iarracht a dhéanamh
agus aithris a dhéanamh orthu iad féin.

•

Scríobh achoimrí ar théacsanna, agus smaointe agus sonraí tábhachtacha á aimsiú.

•

Scríobh anailís nó léirmheas ar an téacs agus déan cáilíocht nó luach an téacs a mheas.

•

Scríobh sintéis de chúpla téacs, agus an phríomhfhaisnéis á sainaithint agus á comhtháthú.

84

Príomhthéacsanna

Guiding ReadersLayers of
Meaning
le
Wayne Tennent,
David Reedy,
Angela
Hobsbaum &
Nikki Gamble

The Writing
Teacher’s
Companion:
Embracing
Choice, Voice,
Purpose & Play
le
Ralph Fletcher

Developing
Children’s
Critical Thinking
through
Picturebooks: A
Guide for
Primary & Early
Years Students
and Teachers
le
Mary Roche

Focus on
Fluency
le
hAonad
Forbartha
Curaclaim,
Coláiste Mhuire
gan Smál

Cad is féidir liom a dhéanamh amárach?

•

Léigh leabhar pictiúir nó caibidil ó úrscéal agus leag amach na
féidearthachta le haghaidh theagasc na léitheoireachta nó na
scríbhneoireachta.

•

Pioc suas leabhar do pháistí agus tosaigh á léamh mar
chaitheamh aimsire.

•

Léigh os ard ó na leabhair pháistí is fearr leat.

•

Bain triail as seisiún Grinnléitheoireachta i do rang.

•

Glac páirt sa cheacht céanna scríbhneoireachta is a ghlacann na
páistí agus roinn do chuid smaointe leis an seomra ranga. Lorg
aiseolas!
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Smaointe Deiridh
Dearadh an lámhleabhar seo chun cabhrú le múinteoirí cur lena dtuiscint ar an teoiric reatha maidir leis an
dea-chleachtas i leith theagasc na litearthachta agus chun tacú leis an tuiscint sin le moltaí praiticiúla maidir
leis an gcuma a bheadh air sin sa seomra ranga. Táthar ag súil go gcuirfidh sé sin ar chumas múinteoirí a
bheith muiníneach a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid chun an taithí foghlama is oiriúnaí a roghnú dá
gcomhthéacsanna uathúla féin.
Nuair a leantar dea-chleachtais, cuirtear an páiste i gcroílár na foghlama sa seomra ranga. Mar sin de, in ionad
ábhar a ‘sheachadadh’ nó a ‘chlúdach’, tosaímid leis an méid atá ar eolas ag na páistí agus na rudaí is féidir
leo a dhéanamh anois. I gcomhar leo agus trí aiseolas a fháil, cinnimid ar na chéad chéimeanna eile atá le
glacadh acu. Déanaimid iad a stiúradh trí na céimeanna sin trí theagmháil a dhéanamh lena gcuid spéiseanna,
a mbraistint neamhspleáchais a fhorbairt, muinín a bheith againn astu agus cultúr daonlathach agus
idirghníomhach a chothú sa seomra ranga ina gcuirtear luach ar bhotúin agus ina n-éistear le gach guth. Bíonn
an teagasc follasach thar raon leathan réimsí agus an teagasc idirdhealaithe mar fhreagairt ar riachtanais na
bpáistí mar chuid de freisin. Agus muid inár múinteoirí, ní ‘ag múineadh na scríbhneoireachta’ ná ‘ag múineadh
na léitheoireachta’ atáimid, ach ag forbairt cumarsáidithe, smaointeoirí, léitheoirí agus scríbhneoirí. Go gonta,
táimid ag iarraidh páistí a mhealladh agus a spreagadh ar a n-aistear litearthachta a mhairfidh fad a saoil.
Tugadh breac-chuntas ar sé phríomhghné bhunriachtanacha de dhea-chleachtas theagasc na litearthachta.

1. Aiseolas
2. Idirghníomhaíocht Shóisialta
3. Rogha
4. Réimse Téacsanna
5. Am
6. Teagasc Follasach
Tá súil ag an tSFGM go spreagfaidh an lámhleabhar seo múinteoirí chun fiosrú domhain a dhéanamh ar na
sé phríomhghné bhunriachtanach de theagasc na litearthachta agus chun úsáid a bhaint astu chun forbairt na
n-eispéireas foghlama fiúntach, dílis agus saibhir a threorú. I ndeireadh na dála, nuair a úsáidtear an
lámhleabhar seo chun an oideolaíocht a fhiosrú, is féidir leis cabhrú le múinteoirí fís a fhorbairt den chaoi a
mbreathnaíonn, a mhothaíonn agus a bhfuaimníonn forbairt na litearthachta ina seomra ranga. Tá fís seo an
mhúinteora ríthábhachtach lena chinntiú go dtiocfaidh feabhas leanúnach ar litearthacht gach páiste. (Morrow
& Gambrell, 2019).
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Is fútsa atá sé!
1. Scríobh do ráiteas pearsanta físe mar mhúinteoir litearthachta. Céard iad na rudaí a bhfuil tú ag
iarraidh a bheith ar eolas ag do chuid páistí, go gcreidfidh siad, go mothóidh siad, agus go mbeidh siad
in ann a dhéanamh? Cén chuma a bheadh ar do sheomra ranga idéalach?

2. Ón teagmháil a bhí agat leis an lámhleabhar seo, cibé acu i d’aonar nó in éineacht le
comhghleacaithe, smaoinigh faoi na rudaí seo a leanas:

•

Cad a dhearbhaíonn na phríomhgnéithe de do chleachtas reatha?

•

Cén chuid is mó ar chuir tú spéis inti?

•

Ar tháinig an méid a cuireadh i láthair anseo le do thuiscint reatha ar theagasc na litearthachta? Cén
chaoi ar tháinig/nár tháinig?

•

Cé chomh maith is atá spéiseanna, buanna agus láidreachtaí na bpáistí ar eolas agat? Cé chomh maith
is atá spéiseanna, buanna agus láidreachtaí a chéile ar eolas acu?

•

Cad a chuir ag smaoineamh thú?

•

Cén chuid is mó a chuaigh i bhfeidhm ort i do chomhthéacs múinteoireachta féin?

•

Céard a chruthaigh fadhb duit nó a chuir mearbhall ort?

•

Cén t-ábhar léitheoireachta ar mhaith leat tosú leo?

•

Cad is féidir a bhaint amach láithreach i do chomhthéacs?

•

Cad iad na rudaí a dteastaíonn tuilleadh tacaíochtaí nó acmhainní ina leith chun iad a bhaint amach?

•

Cé na ceisteanna atá agat?

3. Na chéad chéimeanna eile do do rang nó do scoil ag baint úsáid as “Samhail na gCúig Chúig”:

•

Cúig nóiméad - Cé na céimeanna tosaigh is féidir leat a ghlacadh láithreach?

•

Cúig lá - Cé na gníomhartha gearrthéarmacha is féidir leat a ghlacadh sa chéad seachtain eile chun
athrú a thosú nó a phleanáil?

•

Cúig seachtaine - Cé na gníomhartha nó cruinnithe/comhráite leantacha is féidir leat pleanáil ina leith
sa chéad leath eile den téarma?

•

Cúig mhí - Cé na gníomhartha agus gníomhaíochtaí leantacha is gá duit a phleanáil lena chinntiú go
leanfar den athrú?

•

Cúig bliana - Cén chuma a bheadh ar an athrú i gceann cúig bliana?

(Rees, 2018)
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Best Practices in
Literacy Instruction
ar chur in eagar ag Lesley
Mandel Morrow & Linda
B. Gambrell

88

Tagairtí
Albers, P. (2007) Finding the artist within. Newark, DE: The International Reading Association.

Absolum, M. (2006). Clarity in the classroom. Auckland: Hodder Education.

Alexander, R, via Ubuntu. (2014) Dialogic teaching table. [ar líne] [Arna rochtain ar an 20 Márta
2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
http://www.ubuntu.ie/our-work/ipps/dialogic-teaching/dialogic-teaching-index.html
Allington, R. (2002). What I’ve Learned About Effective Reading Instruction. Focus on Reading.
Beers, K. (2003). When Kids Can’t Read: What Teachers Can Do. Portsmouth: Heinemann.

Bishop, R.S. (1990). Mirrors, windows, and sliding glass doors. Perspectives, 1(3), ix-xi.

Bodman, S. & Franklin, G. (2014). Which Book and Why? U.K: Institute of Education Press.
Bowers, J. & Davis, S. (2013). Why teachers should read more children’s books. [ar líne] [Arna
rochtain ar an 20 Márta 2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jul/25/teachers-read-morechildrensbooks

Calkins, L. (1994). The art of teaching writing. Portsmouth, NK: Heinemann.

Calkins, L. & Ehrenworth, M. (2016). Growing Extraordinary Writers: Leadership Decisions to Raise
the Level of Writing Across a School and a District. The Reading Teacher, 70(1), lgh 7-18

Clarke, S. & Muncaster, K. (2017). Growth Mindset Lessons: Every Child a Learner. UK: Rising
Stars UK Ltd.

Coghlan, V. (2008) Success in your school library. [ar líne] [Arna rochtain ar an 11 Márta 2016] Ar
fáil ón nGréasán Domhanda: https://www.obrien.ie/documents/231/SchoolLibrary.pdf

89

Dalton, B. (2012). Multimodal composition and the Common Core State Standards. The Reading
Teacher,66 (4), 333 – 339.

Dalton, Bridget (2014). Level Up With Multimodal Composition in Social Studies. The Reading
Teacher, 68(4), 296–302.

An Roinn Oideachas agus Scileanna (ROS), (2016) Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat
Cáilíochta do Bhunscoileanna

An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), (2016) Creat Foghlama Digití do Bhunscoileanna

An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) (2011). Litearthacht agus uimhearthacht don fhoghlaim
agus don saol: An Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i
measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020. Baile Átha Cliath: Foilseacháin an Rialtais.

An Roinn Oideachais agus Oiliúna in Iarthar na hAstráile (2004). First Steps Reading Resource Book.
Oxen: Steps Professional Development

Doherty, U. (2012). Focus on Fluency, Aonad Forbartha Curaclaim, Coláiste Mhuire gan Smál.

Dweck, Carol (2017). Mindset (Eagrán Leasaithe). UK: Robinson.

Ferguson, P. & Young, R. (2017). A Writing for Pleasure Manifesto [Ar líne] [Arna rochtain ar an 5
Meitheamh 2018] Ar fáil ó https://literacyforpleasure.files.wordpress.com/2017/10/a-writingfor
pleasure-manifesto.pdf

Fisher, D. & Frey, N. (2012). Making time for feedback. Educational Leadership, Meán Fómhair.

Fisher, D. & Frey, N. (2012). Close Reading in Elementary Schools. The Reading Teacher, 66(3),
179-188.
Flsrl.her, R., (2017) The Writing Teacher’s Companion. Nua-Eabhrac: Scholastic

Fountas, I.C., & Pinnell, G.S. (1996) Guided Reading: Good first teaching for all children. Portsmouth,
NH:Heinemann.
90

Fox, M. (2013). Writing, teaching, learning, loving, living. [ar líne] [Arna rochtain ar an 20 Márta
2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda: http://memfox.com/

Gambrell, L. B. (2011) Seven Rules Of Engagement: What's Most Important to Know About Motivation
to Read. The Reading Teacher, 65(3), 172-178.

Geiger, A., (2013) Make an expert list: a pre-writing strategy for kids [ar líne] [arna rochtain ar an 10
Meán Fómhair 2018] https://www.themeasuredmom.com/make-an-expert-list-a-prewriting-strategy
for-kids/

Godhe, A.-L., & Lindström, B. (2014). Creating multimodal text in language education.
Negotiations at the boundary. Research & Practice in Technology Enhanced Learning, 9(1), 165–
188.

Graves, D. (1983) Writing: Teachers & children at work. Portsmouth, NH: Heinemann.

Guthrie, J. T., McRae, A. & Lutz Klauda, S. (2007). Contributions of concept-oriented reading
instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. Educational Psychologist,
42(4), 237–250.

Harrison, D. & Edmondson, L. (2013). Making writing exciting, tips for student success, International
reading association, E-ssentials.

Harrison, C. & Dwyer, B. 2014. Using Technology to Improve Reading and Learning. UK: UKLA.

Hattie, J. & Clarke, (2018). Visible Learning Feedback. Oxford, UK: Routledge

Hattie, J. (2016). Do they hear you? Educational Leadership, Aibreán.

Hattie, J. (2012). Visible Learning for teachers: Maximising impact on achievement. Oxford, UK:
Routledge.

Hattie, J. (2008.) Know thy impact. Educational Leadership, Meán Fómhair.

91

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, 77(1), lgh
5-13.

Hobsbaum, A., Gamble, N. & Reedy, D. (2002). Guiding Reading: 2nd Edition. Londain: University of
London.
International Literacy Association. (2018). The case for children’s rights to read. Newark, DE: Údar

International Literacy Association (2018). The Power agus Promise of Read-Alouds and Independent
Reading

Jamison Rog, J. (2007), Marvellous Minilessons for Teaching Beginning Writing K-3, Ontario:
Pembroke Publishers.

Johnston, P. H. (2004). Choice words: How our language affects children's learning, Stenhouse
Publishers: Portland.

Johnston, P. & Costello, P. (2005). Principles for literacy assessment. Reading Research Quarterly,
40(2), lgh 256-267.
Kennedy, E., Dunphy, E., Dwyer, B., Hayes, G., McPhillips, T., Marsh, J., O’Connor, M. & Shiel, G.
(2012).

Litearthacht sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana). CNCM: Tuarascáil
Taighde Uimh. 15.

Kennedy, E., & Shiel, G. (2019) Writing Pedagogy in the Senior Primary Classes. CNCM ar fáil ag
https://www.ncca.ie/en/resources/writing-pedagogy-in-the-senior-primary-classes
Kissel, B., Miller, E., Hansen, J., (2013). Writers’ Workshop, Using Retro Ideas to Re-envision
Student-Led Agendas, International Reading Association E-ssentials.
Lomas., J.D., Koedinger, K., Patel, N., Shodhan, S., Poonwaia, N. & Forizzi, J.L. (2017). ‘Is difficulty
overrated? The effects of choice, novelty and suspense on intrinsic motivation in educational games’,
Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems, lgh 1028-1039.
92

Maiers, A. (2008). Critically literate (léiriú Powerpoint). [ar líne] [Arna rochtain ar an 20 Máta 2018] Ar
fáil ón nGréasán Domhanda: http://www.slideshare.net/angelamaiers/critical-literacypresentation
McCaffrey, M., & Hisrich, K. E. (2017). Read-Alouds in the Classroom: A Pilot Study of Teachers’
Self-Reporting Practices. Reading Improvement, 54(3), 93–100.

Miller, D., & Sharp, C. (2018). Game Changer: Book Access for All Kids. USA: Scholastic Inc.

Morretta, T.M., & Ambrosini, M. (2000). Practical Approaches for Teaching Reading and Writing in
Middle Schools. USA: International Reading Association.

Morrow, L., & Gambrell, L. eds (2019) Best Practices in Literacy Instruction. Nua-Eabhrac: The
Guilford Press

Murray, D.M. (1968). A Writer Teaches Writing. Boston: Houghton Mifflin.
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. (2015). Curaclam Teanga na Bunscoile. Ar
fáil ag http://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Juniorinfants-2nd
class
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. (2008) What’s HOT? [ar líne] [Arna rochtain
ar an 20 Márta 2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/newsletter/Newsletter_Issue_10.pdf

Ontario Ministry of Education. (2011) Capacity building series: Asking effective questions. [ar líne]
[Arna rochtain ar an 20 Márta 2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
https://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/CBS_AskingEffectiveQuestions.
pdf

Ontario Ministry of Education. (2009). Capacity building series: Critical literacy. [ar líne] [Arna rochtain
ar an 20 Márta 2018] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
https://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/Critical_Literacy.pdf
Pearson, P. D. agus M. C. Gallagher, “The Instruction of Reading Comprehension,” Contemporary
Educational Psychology, 8, 1983, lgh 317-344.
93

Perkins, R., Moran, G., Shiel, G., agus Cosgrove, J. (2011). Reading Literacy in PISA 2009: A Guide
for Teachers. (Ar líne, arna rochtain ar an 14 Nollaig 2011). Ar fáil ó: www.erc.ie/documents/
p09teachersguide.pdf.

Presentermedia, [Ar líne] [Arna rochtain ar an 15 Feabhra 2020] Ar fáil ón nGréasán Domhanda:
https://www.presentermedia.com/

Pressely, M agus Allington, R (2014) Reading Instruction that Works: The Case for BalancedTeaching
Guilford Press

Purcell, K., Buchanan, J., & Friedrich, L. (2013). The impact of digital tools on student writing and how
writing is taught in schools. Washington, DC: Pew Research Center’ s Internet & American Life
Project.
Ar fáil ón nGréasán Domhanda: www.pewinternet.org/Reports/2013/Teachers-technology-andwriting

Rasinski, T.V. (2004). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and
Learning.

Rasinski, T.V. (2006). Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and
prosody.

Rees, T. (2018) Wholesome Leadership: The Heart, Head, Hands & Health of School Leaders. John
Catt Educational Ltd

Reznitskaya, A. (2012). Dialogic teaching: Rethinking language use during literature discussions.
The Reading Teacher, 65(7), lgh 446-456.
Roche, M. (2015). Developing Children’s Critical Thinking through Picturebooks. Londain: Routledge.

Routman, R. (2005). Writing Essentials. NH: Heinemann.

Rowe, Mary Budd. (1972). Wait-time and rewards as instructional variables, their influence in
language, logic and fate control. Paper presented at the National Association for Research in Science
Teaching, Chicago, IL.

94

Sadler, R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems, Instructional
Science, 18, lgh 119-144.

Schiefele, U. (1991). Interest, learning and motivation. Educational Psycologist, 26, 299-323.

Shanahan, T. (2019). Improving Reading Comprehension in the Primary Classes. Arna rochtain ag:
https://www.ncca.ie/media/4018/improving-reading-comprehension-in-the-primary-classesprofessortimothy-shanahan-university-of-illinois-at-chicago.pdf

Stobart, G. (2014). The Expert Learner; Challenging the myth of ability, Maidenhead:
McGrawHill/Open University Press.
Teachthought. (2017). 25 Question Stems Framed Around Bloom’s Taxonomy. Arna rochtain ag:
https://www.teachthought.com/learning-models/25-question-stems-framed-aroundbloomstaxonomy/

Tennent, W., Reedy, D., Hobsbaum, A. & Gamble, N., (2016) Guiding Readers - Layers of meaning
London:UCL

Turner, J. & Paris, S. (1995). How literacy tasks influence children's motivation for literacy, The
Reading Teacher; 48(8), lch 662

Wiliam, D. (2012). Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree.

Young, C & Rasinski, T.V. (2009). Implementing Readers Theatre as an Approach to Classroom
Fluency Instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4-13. Arna rochtain ag:
http://www.swprsc.org/pages/uploaded_files/RT.Fluency.Readers_Theater.Young.Rasinski.
9.09.pdf

95

