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The key, for the teacher as well as for the student, is
hard work. When hard work is combined with love,

humor and a recognition of … the desire to learn, the
ability to sacrifice, the wish to get ahead that burns in
our young people, the stereotypes and the barriers begin

to crumble.

Jaime Escalante
(In 1974, [he] was hired as a basic Mathematics teacher at Garfield High School, a troubled inner-city school in

East Los Angeles. He attracted national attention with his spectacular success teaching advanced Mathematics to

gang members and other students who had been considered ‘unteachable’.)

Ó ‘Jaime Escalante Maths Program’ Jaime Escalante agus Jack Dirmann, lgh. 407–424, Journal of
Negro Education, 1990, Eagrán an tSamhraidh 

Nuair a thagann neamhord iompair (NI) chun cinn ar dtús, seans go gcreidfidh an múinteoir gur
neamhord greannach freasúraíoch (NGF) atá i gceist; ach tá sé níos tromchúisí agus baineann tréithe
leis atá níos toirmeascaí agus níos suaití go sóisialta. I ndaltaí a bhfuil NI orthu agus i ndaltaí a bhfuil
NGF orthu tá tréithe na neamhord cosúil le chéile, ach i gcás NGF bíonn na daltaí níos ionsaithí agus
níos bagraí, agus an chuma orthu nach féidir leo bheith báúil in aon chor. Sáraíonn an t-iompar cearta
daoine agus ní chloíonn sé le noirm shocaíocha atá cuí don aois: bíonn an t-iompar seo leanúnach
agus tarlaíonn sé arís is arís. Tá NI ar cheann de na riochtaí is toirmeascaí agus is deacra a mbíonn
tionchar aige ar iompraíocht daltaí. Bíonn deacrachtaí móra acu siúd a bhfuil NI orthu rialacha a
leanúint agus iad féin a iompar ar bhealach atá inghlactha don tsochaí. Go hiondúil, ní dhéantar NI
a dhiagnóisiú go dtí go mbíonn an dalta ag leibhéal iarbhunscoile. 

Daltaí a bhfuil NI orthu, seans go mbeidh siad bagrach i leith daoine agus/nó ainmhithe. Seans go
léireoidh na daltaí a leithéid sna slite seo: déanfaidh siad bulaíocht ar dhaoine eile nó cuirfidh siad
imeagla orthu, cuirfidh siad tús le troideanna fisiceacha, bainfidh siad úsáid as arm contúirteach,
beidh siad cruálach i leith daoine agus/nó ainmhithe, tabharfaidh siad faoi dhaoine agus goidfidh
siad uathu (mugáil, sparán a sciobadh, sracaireacht) agus/nó cuirfidh siad iallach ar dhuine dul i
mbun gníomhaíocht gnéasaach. I ndaltaí a bhfuil NI orthu, seans go gcuirfidh siad rudaí trí thine agus
go scriosfaidh siad maoin d'aon ghnó. Tréithe de NI is ea fealltacht, bréagadóireacht agus/nó goid.
Seans go mbeidh na tréithe sin le feiceáil sna daltaí sna slite seo: brisfidh siad isteach i dteach/carr,
inseoidh siad bréaga agus rachaidh siad i mbun gníomhaíochtaí gadaíochta, mar shampla, gadaíocht
as siopa. Seans go mbainfidh sárú tromchúiseach ar rialacha le NI freisin agus seans go mbeidh
neamhfhreastal ar scoil san áireamh.

Neamhord Iompair (NI)
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f Bí báúil leis an dalta agus tuig nach tusa cúis na heasumhlaíochta. 

f Tá sé tábhachtach fanacht oibiachtúil agus tú ag obair leis an dalta.

f Aithin na scileanna nó tréithe is féidir leat a atreisiú. 

f Bí dearfach; tabhair moladh agus atreisiú deimhneach nuair a léiríonn an dalta solúbthacht
agus/nó comhoibriú. 

f Bí ar fáil do dhaltaí agus bí i do rólchuspa deimhneach. 

f Taispeáin rialacha an tseomra ranga agus sceideal laethúil do na daltaí le go mbeidh a fhios
ag acu cad atá ag tarlú. Cur leideanna amhairc leis na rialacha chun cabhrú le daltaí a
bhféadfadh deacrachtaí litearthachta a bheith acu. Is cabhair freisin do na daltaí é na rialacha
a chur in ord tosaíochta. 

f Is gá do na páirtithe leasmhara uile sa scoil rialacha comhaontaithe a chur i bhfeidhm go
comhsheasmhach i gcás daltaí a bhfuil NI orthu. Caithfidh rialacha a bheith réalaíoch, sainiúil,
comhsheasmhach, réamhghníomhach. 

f Cuir an teagasc in oiriúint don mhianach foghlama agus do na modhanna foghlama atá sna
daltaí éagsúla.

f Tá cláir ann a bhaineann le bainistíocht feirge agus a chothaíonn intleacht mhothúchánach:
seans go rachaidh a leithéid chun tairbhe do na daltaí seo. 

f Tá sé tábhachtach a bheith ag obair i gcomhpháirt le tuismitheoirí agus/nó le cúramóirí

f Cuir córas duaiseanna i bhfeidhm ina leagann an dalta luach ar an toradh. 

f Leag amach spriocanna i gcomhair iompair agus foghlama, spriocanna atá sainiúil, inmheasta,
insroichte, ábhartha agus laistigh d'amscála.  

f Cruthaigh stáisiúin oibre, áit ar féidir leis an dalta a bheith ag éisteacht lena rogha ceoil, mar
shampla, agus a bheith ag obair go neamhspleách. Is féidir cluasáin le fuaim rialaithe a úsáid
le nach gcuirfear isteach ar an gcuid eile den rang. 

f Seans go mbeidh meantóireacht piaraí éifeachtach, go háirithe chomh fada agus a bhaineann
sí le rudaí a chur in eagar. 

Is annamh ar fad nach mbíonn ach NI ar dhaltaí. Seans go mbeidh neamhord néarshíciatrach eile
ar na daltaí ar nós neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde (NHEA), dúlagar nó neamhord
dépholach. Seans go mbeidh siondróm Tourette, deacrachtaí foghlama, neamhoird taghaid,
neamhord éigníoch dúghafach (NED) nó riachtanais speisialta oideachais eile ag daltaí a bhfuil
NI orthu.

Leideanna Foghlama agus Teagaisc
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f Bíodh straitéis roghnach i bhfeidhm don dalta chun ‘bheith amuigh/éirí as’(m.sh. tabhair cárta
dearg don dalta le taispeáint má tá sos ag teastáil uaidh/uaithi). 

f Cothaigh caidreamh idir an dalta le NI agus daltaí eile sna gníomhaíochtaí/ceachtanna seo: Am
Ciorcail; Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS); drámaíocht; rólghlacadh; eadraín
piara. 

f Cuimhnigh go n-oibríonn duaiseanna níos fearr ná rialacha a mbíonn pionós leo. 

f Cuir conradh iompair i bhfeidhm leis na daltaí seo agus iarr cabhair orthu maidir leis an tslí is fearr
chun cúrsaí a fheabhsú.

f Laghdaigh líon na nithe a d'fhéadfadh a chur isteach ar na daltaí. 

f Laghdaigh líon na n-idirthréimhsí, agus nuair atá gá leo, déan cinnte go dtabharfaidh tú fógra
soiléir ina leith. Cuimhnigh ar amhrán, ar fhuaim, ar chomhartha nó ar rud éigin mar sin a úsáid
chun comhartha a thabhairt. 

f Faigh amach cad a mhúsclaíonn mí-iompar an dalta: féach ar an réamhghníomh (an rud a tharla
roimh an iompar a bhfuil fadhb leis), ar an iompar, agus ar thorthaí an iompair.  

f Tabhair freagrachtaí breise don dalta. Lig don dalta cleachtadh a fháil maidir le tascanna beaga
réasúnta a dhéanamh. 

f Tabhair rogha don dalta chun cás a réiteach nuair is féidir. 

f Lig don dalta cabhrú le daoine eile sna réimsí ina bhfuil sé/sí láidir. 
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f Forbair clár féinmheasa agus múin scileanna sóisialta go
soiléir. 

f Cuir na daltaí ina suí in aice le rólchuspaí maithe. 

f Tabhair duaiseanna i ndiaidh tréimhsí gearra ratha. 

f Tá an iarracht chomh tábhachtach leis an rud a éiríonn
leis an dalta a chur i gcrích. Aithin an dá rud le
duaiseanna. 

f Bris an tasc síos ina phíosaí beaga indéanta don dalta. 

f Cinntigh, i gcomhairle leis an dalta, na modhanna is
fearr a oireann dó/di chun aird an mhúinteora a fháil. 

f Léirigh go beacht do gach dalta an ról a bheidh acu le
linn grúpoibre.    

f Dírigh d’aire ar an eachtra agus ní ar an dalta agus ná
dírigh ar iompair éagsúla – ach ar cheann amháin
b'fhéidir –  ag aon am amháin.  Socraigh cén t-iompar a
ndéanfaidh tú neamhshuim de agus cén t-iompar nach
nglacfaidh tú leis. Cuir in iúl go soiléir don dalta na
torthaí a bhaineann leis an iompar nach nglacfaidh tú
leis.

f Ná hardaigh do ghuth agus ná léirigh mothúchán ar
bith. Bí neodrach agus labhair go ciúin socair, ag rá rud
éigin mar seo, 'toisc gur bhris tú an riail seo beidh ort é
seo a dhéanamh'. Bí cosúil le réiteoir, nach ndéanann
ach na torthaí a lua agus a leagann freagracht ar an imreoir. 

f Más féidir, ná tabhair deis don dalta a bheith ag argóint. 

f Cuimhnigh ar úsáid a bhaint as tráthchlár/sceideal amhairc do dhaltaí a mbíonn deacrachtaí acu
le hathruithe. D'fhéadfadh sraith de phictiúir/ ghrianghraif de na gníomhaíochtaí/ ceachtanna don
lá a bheith air. Tá samplaí de thráthchláir/sceidil amhairc anseo.
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Acmhainní/Tagairtí Breise


