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Autism is not me. Autism is just an
information processing problem that controls

who I am.

Donna Williams,
údar Nobody, Nowhere & Somebody, Somewhere

Jessica Kingsley: Londain  (1998)

UATHACHAS/NEAMHOIRD

SPEICTRIM UATHAIGH
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Is triad de laigí iad tréithe Neamhoird Speictrim Uathaigh (NSU) agus baineann na laigí seo le
cumarsáid, le caidreamh sóisialta agus le dolúbthacht i smaointe agus in iompraíocht. Téann NSU i
bhfeidhm ar an tuiscint atá ag daltaí ar chumarsáid bhriathartha agus ar chumarsáid
neamhbhriathartha agus ar conas iad a úsáid. Téann NSU i bhfeidhm ar an tuiscint atá acu ar iompar
sóisialta – rud a théann i bhfeidhm ar conas a dhéanann siad caidreamh le daltaí eile agus le daoine
fásta eile. Chomh maith leis sin, téann NSUanna i bhfeidhm ar cé chomh solúbtha agus a smaoiníonn
na daltaí agus a iompraíonn siad iad féin, rud atá le feiceáil sna rudaí a dhéanann siad: déanann siad
gníomhaíocht arís agus arís eile nó bíonn siad dúghafa faoi rud teoranta amháin. Is féidir cur síos a
dhéanamh ar an triad seo mar chnuasach trípháirteach ina bhfuil sain-phátrúin mhínormálta
d'iompraíochtaí sóisialta, cumarsáideacha agus smaointeoireachta. Deirtear gurbh fhéidir gné
bhreise a chur leis an triad, is é sin, gné a bhaineann le deacrachtaí i bpróiseáil eolas céadfach.  

Tagraíonn na laigí i gcumarsáid do chumarsáid bhriathartha agus neamhbhriathartha. Tá seans go
mbeidh na deacrachtaí briathartha seo ag daltaí: moill i bhforbairt teanga, deacrachtaí tuisceana,
litriúlacht, tuin chainte agus labhairt atá modhnaithe go dona, macallachas (macallú ar chaint),
foclaíocht neamhghnách, agus úsáid na bhfocal céanna nó na bhfrásaí céanna arís is arís.  

Tá seans go mbeidh na deacrachtaí  neamhbhriathartha  seo ag daltaí: is deacair dóibh ionbhá a
bheith acu le daoine eile agus is deacair dóibh leidí sóisialta, comharthaíocht choirp, agus gothaí
gnúise a thuiscint. Go minic bíonn a gcuid gothaí teann, craptha nó áibhéalach. 

Léiríonn na daltaí easpa solúbthachta i smaointeoireacht agus in iompar. Tá seans go bhfeicfear go
bhfuil samhlaíocht lag shóisialta ag daltaí, go gcuireann siad i gcoinne athruithe, go ndéanann siad
a gcuid gníomhaíochtaí agus gnáthamh arís agus arís eile, nó go bhfuil teorainn amach is amach leis
na gníomhaíochtaí agus leis na gnáthaimh. Is féidir le daltaí a bheith dúghafa le réimse spéise nó is
féidir leo réimse spéise an-chaol a bheith acu. 

Sna daltaí a bhfuil NSUanna orthu bíonn laige freisin ina n-imirt shiombalach agus ina scileanna aire
nuair a bhíonn siad páirteach le duine aonair nó le grúpa in obair éigin. I ngrúpa ní dhíríonn daltaí
mar seo aire ar an rud céanna agus a dhíríonn daltaí eile agus is deacair dóibh bheith páirteach i
ngníomhaíochtaí daoine eile nó sa sult a bhíonn ar na daoine sin. Dúshláin do mhúinteoir is ea iad
seo toisc go gcuireann siad isteach ar chumas na ndaltaí ábhair spéise a roinnt, ábhair spéise éagsúla
a bheith acu, iompar a chur in oiriúint don chás faoi leith, glacadh le hathruithe ar rialacha agus ar
ghnáthaimh, páirt a ghlacadh in imirt shamhlaíoch le daoine eile, glacadh le tuairimí daoine eile
agus foghlaim a ghinearálú. 

Ina theannta sin, i gcás daltaí a bhfuil NSUanna orthu tá seans go mbeidh siad ag croitheadh a gcuid
lámha san aer, ag luascadh a gcoirp nó ag rothlú a gcoirp timpeall. Is íogaire a bhíonn céadfaí dhaltaí
NSUanna maidir le fuaim, le boladh, le blas, le tadhall nó le spreagthach amhairc. Tá seans go
mbeidh patrúin chodlata chorracha ag na daltaí seo; go mbeidh nósanna ithe neamhghnácha acu;
go mbeidh iompraíocht fhéin-dhíobhálach nó ionsaitheach nó hipirghníomhach acu; go mbeidh
seasamh nó siúl neamhghnách acu. Chomh maith leis sin tá seans go mbeidh siad faiteach gan aon
chúis faoi leith a bheith acu nó go mbeidh fóibí orthu. 

Ó na 1980aidí i leith tá tuiscint tagtha chun cinn faoi speictream a aithníonn tionchar an réimse
míchumais foghlama ginearálta agus leibhéal NSUanna ar chláir foghlama agus teagaisc an dalta. 

Neamhoird Speictrim Uathaigh

(NSU)



31
CUID 2: Uathachas/Neamhoird Speictrim Uathaigh

EOLAS NA SLÍ: Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí  | An tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas Speisialta: http://www.sess.ie/

There is no right type of Asperger’s. People with Asperger’s are as
varied as Norwegians and trombone players. 

Mark Haddon, údar 
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, Vintage: Londain  (2004) 

Ceaptar go bhfuil siondróm Asperger taobh istigh de speictream an uathachais, ach tá an oiread sin
gnéithe dá chuid féin ag baint leis go bhfuil lipéad dá chuid féin aige. Tá laigí caolchúiseacha i dtrí
réimse forbartha: cumarsáid shóisialta, idirghníomhú sóisialta agus samhlaíocht shóisialta.  Níl aon
mhoill shuntasach chliniciúil ann i bhforbairt chognaíoch ná i sealbhú teanga. Ach tá seans go mbeidh
deacrachtaí cumarsáide ag daltaí a bhfuil siondróm Asperger orthu agus go labhróidh siad le tuin
aonréimneach nó áibhéileach, ar feadh tréimhse fada, faoi ábhar a bhfuil suim ar leith acu féin ach
nach bhfuil aon suim ag an éisteoir ann. Bíonn deacracht ag daltaí comharthaí sóisialta a thuiscint
agus is deacair dóibh idirghníomhú le daoine eile. Go minc bíonn siad thar barr ag cur fíricí agus
figiúirí de ghlanmheabhair ach léiríonn siad deacrachtaí ag smaoineamh sna slite teibí atá
riachtanach in ábhair áirithe: an Béarla agus an tOideachas Reiligiúnach, mar shampla. 

Tá seans ann go mbeidh fadhbanna breise ag daltaí a bhfuil siondróm Asperger orthu i
gcomhordaithe luaile agus in eagrúchán sa mhéid go bhfuil claonadh ann a gcuid smaointe a roinnt
i ranna (m.sh. nach bhfeictear  dóibh go bhfuil aon cheangal idir críochnú taisc agus cur i láthair an
taisc). Bíonn deacrachtaí acu le cúrsaí ama agus le críoch a chur lena gcuid oibre. Ní bhíonn siad rialta
ó thaobh ithe, óil agus codlata. Má chuireann rudaí isteach ar a n-achar airde ní bhíonn siad in ann
na rudaí sin a bhlocáil amach, agus ní féidir leo féachaint go cuí sna súile ar dhuine eile. Bíonn
íogaireachtaí céadfacha agus aireachtála acu freisin. Baineann siondróm Asperger le daltaí atá sa
mheánréimse go hardréimse cumais.

Siondróm Asperger
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Cuirtear béim ar chúnamh a thabhairt do dhalta chun caidrimh
a fhorbairt agus páirt a ghlacadh i gcumarsáid chómhalartach
trí chomhthéacsanna nádúraíocha teagmhasacha teagaisc agus
foghlama a chruthú. 

Dírítear go sainiúil ar scileanna cumarsáide daltaí, agus déantar
iad a chur chun cinn agus a fhorbairt trí chur chuige a úsáid atá
cosúil leis an Picture Exchange Communication System (PECS),
an córas comharthaíochta láimhe dar teideal Lámh, agus/nó
úsáid a bhaint as fíor-ábhair, siombailí, pictiúir, grianghraif,
líníochtaí agus focail scríofa.  

I gCóireáil agus Oideachas Leanaí a bhfuil Míchumas
Cumarsáide Uathachais agus Ábhair Ghaolmhara orthu [The
Treatment and Education of Autistic and related
Communication-handicapped CHildren (TEACCH)] tá an cur
chuige bunaithe ar an réasúnaíocht go n-éiríonn níos fearr le
daltaí a bhfuil NSUanna orthu i dtimpeallachtaí struchtúrtha ná
i dtimpeallachtaí neamhstruchtúrtha agus is cuid den chóras iad
eagrú fisiciúil na timpeallachta, sceidil físeacha, córais oibre
agus eagrú tascanna.

Tá Social Stories™ deartha chun go mbeidh na daltaí in ann
déileáil le cásanna sóisialta atá deacair acu a láimhseáil. Tá na
scéalta físeach, díríonn siad ar leideanna cuí, cuireann siad
eolas cruinn ar fáil do na daltaí, eolas a bhfuil an dalta in ann
teacht air go héasca, agus déanann na scéalta cur síos ar
iompraíochtaí a mbeifí ag súil leo. Is féidir rólghlacadh agus
físeáin a úsáid chun an próiseas seo a fheabhsú.

Úsáidtear cuimsiú mar mheán foghlama agus múintear na
daltaí chun páirt a ghlacadh go díreach i ngníomhaíochtaí in
éineacht lena bpiaraí nach bhfuil NSUanna orthu. Úsáidtear
'córais dlúthchairde',  ‘ciorcail cairde’ agus Social Stories™ agus
tá ag éirí go maith leis na rudaí seo chun an próiseas seo a chur
chun cinn. Cuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann le heolas
cruinn, feiliúnach dá n-aois, le feasacht faoi NSU a chur ar fáil
do chomhghleacaithe príomhshrutha i suíomhanna
cuimsitheacha.

Slite atá in úsáid go coitianta le daltaí a bhfuil NSUanna orthu

Cur Chuige
Idirghníomhach 

Cur Chuige
Cumarsáideach 

TEACCH

Social Stories™

Cuimsiú 

Tugann an tábla seo achoimre ar an réimse slite atá forbartha chun freastal ar riachtanais daltaí a
bhfuil Neamhoird Speictrim Uathaigh (NSU) orthu. Ba chóir go mbeadh an cinneadh chun cur chuige
ar leith a úsáid bunaithe ar ghrinn-eolas ar an dalta, an rud atá le múineadh agus an rud is gá don
dalta a fhoghlaim. 
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Is ó shaothar Skinner sna 1950aidí a tháinig an cur chuige
iompraíoch ar dtús, agus díríonn an cur chuige seo ar
iompraíocht dalta a mhodhnú agus a mhúnlú. Tá teicnicí áirithe
iompraíochta ann mar bhuntaca an chláir, agus is iad seo iad:
ag dul siar ar obair i gcónaí, á múnlú, ag tabhairt tacaíochta
agus ansin ag laghdú na tacaíochta de réir a chéile.

Taitníonn gnéithe áirithe de ríomhairí le daltaí a bhfuil NSUanna
orthu. Is féidir Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a úsáid
chun tacú le réimsí uile an churaclaim agus chun freastal ar
riachtanais na ndaltaí a bhaineann leis an triad de laigí. Is féidir
an ríomhaire a chur i bhfolach agus an ríomhaire a chur isteach
i sceideal laethúil oibre na ndaltaí, mar is cuí, agus is straitéisí
éifeachtacha iad seo chun úsáid an ríomhaire a choimeád faoi
smacht. 

Slite atá in úsáid go coitianta le daltaí a bhfuil NSUanna orthu

Teicneolaíocht
Faisnéise agus

Cumarsáide (TFC) 

Laigí in Idirghníomhú Sóisialta

f Is smaointeoirí litriúla iad daltaí a bhfuil NSUanna orthu.

f Na rialacha a bhaineann le hiompraíocht shóisialta cuireann na rialacha seo mearbhall ar na
daltaí.

f Is gá scileanna sóisialta a mhúineadh go díreach do na daltaí.

f Is gá deiseanna a chruthú do dhaltaí chun scileanna sóisialta a úsáid ar ócáidí éagsúla.

Leideanna Foghlama agus Teagaisc

Cur Chuige
Iompraíoch
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f Tabhair faoi deara na deacrachtaí a bhaineann le hócáidí nach bhfuil chomh struchtúrtha do na
daltaí, mar shampla, am sosa, am lóin, nuair a bhíonn na daltaí lasmuigh den seomra ranga
sna pasáistí agus sna tréimhsí idir ranganna.

f Úsáid scéalta chun cumarsáid/idirghníomhú sóisialta a mhúineadh.

f Cuir 'córas dlúthchairde’ ar bun le piaraí príomhshrutha.

f Múin scéalta grinn, imeartais focal agus meafair go díreach. 

Laigí i dTeanga agus i gCumarsáid 

f Teastaíonn tacaíocht ó dhaltaí chun feidhm agus fiúntas na cumarsáide a thuiscint.

f Is gá aird a dhíriú ar ghnéithe sóisialta den teanga agus iad a mhúineadh, mar shampla,
sealaíocht agus uainíocht chuí (i measc na ngníomhaíochtaí sealaíochta tá cluichí clár, bualadh
balún anonn is anall, comhráite gutháin, preabadh liathróide anonn is anall, srl). 

f Múin gothaí, gothaí gnúise, mothúcháin, tuin chainte agus comharthaíocht choirp go díreach. 

f Úsáid ábhar amhairc agus/nó comharthaíocht láimhe chun tacú leis na daltaí agus chun iad a
mhealladh chun tús a chur le cumarsáid agus chun freagairt mar is coir. 

f Tabhair treoracha cruinne do na daltaí.

f Úsáid ainm na ndaltaí i gcónaí, mar tá seans nach dtuigfidh siad go gciallaíonn 'gach duine'
iad féin. 

f Ná bí ag súil go bhféachfaidh na daltaí sna súile ort agus ná cas éadan na ndaltaí i do threo
riamh.

f Coinnigh do threoracha béil gairid agus simplí.
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1. Alberto, P.A. and Troutman, A.C. (1998) Applied Behaviour Analysis for Teachers, Upper Saddle
River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

2. An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (DES) (2006) An Evaluation of Educational Provision for
Children with Autistic Spectrum Disorders: A Report by the Inspectorate of the Department of
Education and Science, Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

3. An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann, Cumann
Uathachais na hÉireann agus PAPA (Parents & Professionals and Autism) Tuaisceart Éireann,
Autistic Spectrum Disorder – A Teacher's Toolkit. (Eisíodh cóipeanna den CD seo chuig gach
scoil.)

4. An Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann (2005) Evaluating Provision for Autistic Spectrum
Disorders in Schools, Béal Feirste: An Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann, íoslódáil ó:
http://www.etini.gov.uk/autistic_spectrum_disorders.pdf

Acmhainní/Tagairtí Breise

Laigí sa tSamhlaíocht le Réimse Teoranta Iompraíochtaí, Gníomhaíochtaí agus Ábhair Suime 

f Caithfidh tú cabhrú le daltaí chun déileáil le gníomhaíochtaí nua nó gníomhaíochtaí
athraitheacha. 

f Tabhair míniú/rabhadh do na daltaí roimh ré faoi chúinsí gan struchtúr nó faoi chúinsí
coimhthíocha chun dul roimh imní na ndaltaí. 

f Cum clár imeartha/fóillíochta struchtúrtha agus cuir i bhfeidhm é.

Leideanna Breise Foghlama agus Teagaisc 

f Tá seans go mbeidh gá le hathruithe a dhéanamh ar an seomra ranga chun plé le ró-
íogaireacht nó easpa íogaireachta an dalta maidir le fuaim, boladh, blas, solas, tadhall nó
gluaiseacht. 

f Smaoinigh ar chláir struchtúrtha chórasacha a chur i bhfeidhm chun scileanna mínluaileacha
agus/nó oll-luaileacha an dalta a fhorbairt. 

f Faigh eolas cuí maidir le mírialtachtaí ithe, óil agus codlata an dalta. 

f Leag amach timpeallacht an tseomra ranga a laghdóidh ábhair seachráin. 

f Faigh aird an dalta sula dtugann tú treoracha nó sula dtosaíonn tú comhrá. 

f Cuir struchtúir ar fáil a chabhraíonn le daltaí chun tuiscint a bheith acu roimh ré ar an tréimhse
ama a ghabhann le tascanna. 

f Léirigh do na daltaí an ceangal atá idir tascanna éagsúla. 

f Úsáid ríomhairí chun cur leis na deiseanna foghlama agus teagaisc. 

f Léirigh do mhíshástacht leis an iompar neamhoiriúnach ach ná cáin an dalta féin. 
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5. An Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann (2002) Report of the Task Group on Autism, íoslódáil i
gcodanna ó: http://www.deni.gov.uk/index/7-
special_educational_needs_pg/special_educational_needs_-_reports_and_publications-
newpage-2/special_educational_needs_-_reports_and_publications-newpage-4.htm

6. ASPEN (Asperger Syndrome Education Network (SAM)), láithreán gréasáin:
http://www.aspennj.org/

7. Autism Working Group (2003) Autistic Spectrum Disorders: A Guide to Classroom Practice, Béal
Feirste: An Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann (i Márta 2004 d'eisigh STOS cóip den leabhrán
seo chuig gach scoil), íoslódáil ó:
http://www.etini.gov.uk/index/documents_published_by_the_inspectorate/support-
materials/special-education-autism.htm

8. Cumann Uathachais na hÉireann Autism Autism – An Introduction (Video), láithreán gréasáin:
http://www.iol.ie/~isa1/

9. Cumine, V., Leach, J. agus Stevenson, G. (1998) Asperger Syndrome: A Practical Guide for
Teachers, Londain: David Fulton Publishers.

10. Cumine, V., Leach, J. agus Stevenson, G. (2000) Autism in the Early Years: A Practical Guide,
Londain: David Fulton Publishers.

11. Gray, S. agus White, A.L. (2002) My Social Stories Book, Londain: Jessica Kingsley.

12. Heflin, J.L. agus Alaimo, D.F. (2006) Students with Autistic Spectrum Disorders: Effective
Instructional Practices, Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

13. Howley, M. agus Arnold, E. (2005) Revealing the Hidden Social Code: Social Stories for People
with Autistic Spectrum Disorders, Londain: Jessica Kingsley.



14. Is féidir Special Education Needs Cross-Border Professional Exchange Programme (2006)
Opening the Spectrum  – Insights into Working with Pupils on the Autistic Spectrum,
Muineachán: An Clár Malartaithe Trasteorainn um Riachtanais Speisialta Oideachais (Special
Education Needs Cross-Border Exchange Programme), a íoslódáil ó: http://www.sess.ie/

15. Is féidir Tuairisc an Tascfhórsa ar Uathachas (Report of the Task Force on Autism), an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta (2001) a íoslódáil ó: http://www.sess.ie/

16. Jackson, L. (2002) Freaks, Geeks and Asperger Syndrome: A User Guide to Adolescence,
Londain: Jessica Kingsley.

17. Jones, G. (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome:
Meeting Their Needs, Londain: David Fulton Publishers. 

18. Jordan, R. (2001) Autism with Severe Learning Difficulties: A Guide for Parents and
Professionals, Londain: Souvenir Press. 

19. Mesibov, G. agus Howley, M. (2003) Accessing the Curriculum for Pupils with Autistic Spectrum
Disorders: Using the TEACCH Programme to Help Inclusion, Londain: David Fulton Publishers.

20. National Autistic Society (RA), láithreán gréasáin: http://www.nas.org.uk/ 

21. Powell, S. agus Jordan, R. (eds.) (1997) Autism and Learning: A Guide to Good Practice,
Londain: David Fulton Publishers.

22. Sandbox Learning: leabhar scileanna sóisialta saor in aisce inar féidir le duine téacs agus
pictiúir a oiriúnú chun cabhrú le daltaí le NSU scileanna sóisialta a fhoghlaim, láithreán
gréasáin: http://www.sandbox-learning.com/

23. Tá eolas ag an Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (LNTO) a bhaineann le
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus NSU, láithreán gréasáin: http://www.ncte.ie/

24. Tá liosta de roinnt suímh ag an tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas Speisialta (STOS) a
bhaineann le NSU, láithreán gréasáin: http://www.sess.ie/ 

25. Wolfberg, P.J. (1999)
Play and Imagination
in Children with
Autism, Nua Eabhrac:
Teachers’ College
Press.
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Notaí


