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Lagú Éisteachta
I truly believe that the only disability out there
today is attitude.
Kathy Buckley (bean ghrinn a bhfuil lagú éisteachta uirthi agus a bhí ainmnithe i gcomhair
duaiseanna coiméide) in alt le D’Agostino, D. ‘Laughing out loud: Turning a deaf ear to comedy’,
Exceptional Parent, iml. 27 Eagrán 3, Márta 1997

Rinne Tuarascáil an Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) (1993) cur síos ar
dhaoine a bhfuil lagú éisteachta orthu mar dhaoine a bhfuil a gcuid éisteachta chomh dona sin is gur
deacair nó dodhéanta dóibh tuiscint a bheith acu ar chaint tríd an gcluas, le háis éisteachta nó gan
í. I gciorcláin a d'eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta déantar cur síos ar lagú éisteachta mar
mhíchumas éisteachta atá chomh tromchúiseach sin go gcuireann sé isteach go suntasach ar chumas
daltaí éisteacht le caint daoine agus í a thuiscint. Dá bharr seo, ní féidir leis na daltaí páirt iomlán a
ghlacadh in idirghníomhú ranga ná buntáiste iomlán a bhaint as teagasc scoile. Chomh maith leis
sin deirtear go mbeidh áis éisteachta ar fáil d'fhormhór na ndaltaí seo agus go mbeidh siad ag baint
úsáide as Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta. Ní chlúdaíonn an chatagóir seo daltaí a bhfuil
caillteanas éadrom éisteachta orthu.
Déanann Cumann Bodhar na hÉireann, ar son bhaill de phobal na mbodhar, sainmhíniú ar Bhodhar
mar staid a shainíonn grúpa daoine a bhfuil comh-léargas acu ar an saol trí bhéim a bheith ar
ionchur amhairc agus ionchur cinéistéiseach. Is chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine atá bodhar óna
mbreith nó óna luath-óige is mó a úsáidtear an téarma bodhar. Sa chomhthéacs seo, déanann bodhar
cur síos ar ghrúpa cultúrtha, sóisialta agus teangeolaíoch, agus go minic úsáidtear an ceannlitir 'B'
chun é sin a chur in iúl. Ní thaitníonn an téarma 'lagú éisteachta' le pobal na mBodhar, ós rud é nach
gcreideann siad gur lagú í bodhaire ach gur rud í a léiríonn go bhfuil cultúr faoi leith acu.
Go hiondúil léirítear caillteanas éisteachta i dtéarmaí deicibeilí (dB), an t-aonad a úsáidtear chun
fuaimdhéine a thomhas. Tomhaistear an leibhéal caillteanais de réir an líon deicibeilí atá riachtanach
chun fuaim a ardú os cionn an ghnáthleibhéil éisteachta sula gcloistear í. Dá bharr sin, dá mhéad an
líon deicibeilí atá riachtanach is amhlaidh is measa an caillteanas éisteachta. Cuireann Tuarascáil an
CAOS achoimre úsáideach (lch. 105) ar fáil a léiríonn na leibhéil i lagú éisteachta. (Féach an tábla ar
an gcéad leathanach eile.)
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An fhuaim is lú is féidir a
chloisteáil

Leibhéal lagaithe

20-30 Deicibeil

Deacracht Éadrom Éisteachta

30-60 Deicibeil

Deacracht Mheasartha Éisteachta

60-89 Deicibeil

Deacracht Throm Éisteachta

90 Deicibeil nó os a chionn

Faoi Ollbhodhaire

Deacracht Éadrom Éisteachta: cloiseann na daltaí beagnach an chaint go léir ach seans nach
gcloisfidh siad i gceart í mura bhfuil siad ag breathnú ar an té atá ag caint nó má tá torann sa chúlra.
Bíonn sé an-deacair an riocht seo a aithint. Seans go mbeidh deacrachtaí ag daltaí le freagra a
thabhairt ar chomhrá go háirithe nuair atá torann sa chúlra.
Deacracht Mheasartha Éisteachta: beidh deacracht ag daltaí le daoine atá in aice leo a chloisteáil
ag caint. Seans go mbeidh daltaí ag léamh beola agus ag úsáid leideanna amhairc i ngan fhios dóibh
féin chun cur lena dtuiscint. Tá sé deacair caillteanas éisteachta na ndaltaí a aithint óna nglór, ach nuair
a dhéantar staidéar géar orthu, fágann na daltaí foircinn focail amach agus fágann siad an t-alt amach.
Deacracht Throm Éisteachta: teastaíonn áis éisteachta ó na daltaí seo agus úsáideann siad léamh
beola agus comharthaíocht choirp chun cur lena dtuiscint. Bíonn abairtí níos giorra le haithint i nglór
na ndaltaí agus iad ag labhairt.
Faoi Ollbhodhaire: seans go mbeidh áis éisteachta á úsáid ag na daltaí ach tá siad ag brath ar
leideanna amhairc agus/nó teanga chomharthaíochta. Is féidir go mbeidh glór an dalta dothuigthe,
ach is féidir le roinnt daltaí scileanna maithe béil a bhaint amach. Is féidir áiseanna raidió a úsáid chun
glór an chainteora a sheoladh chuig an éisteoir.
Is lagú éisteachta éadrom nó measartha a bheidh ar fhormhór na ndaltaí le lagú éisteachta i
scoileanna príomhshrutha agus úsáidfidh na daltaí seo modhanna béil/cluaise mar a bpríomhmhodh cumarsáide. Ach, tá méadú ag teacht ar líon na ndaltaí a bhfuil caillteanas éisteachta trom
orthu nó atá faoi ollbhodhaire atá ag teacht isteach in oideachas príomhshrutha anois, agus
úsáideann cuid de na daltaí seo teanga chomharthaíochta mar rogha chun cumarsáid a dhéanamh.
Seans go mbeidh cuid de na rudaí seo i measc na gcomharthaí a léireoidh caillteanas éisteachta: is
deacair do na daltaí roinnt focal a rá nó roinnt fuaimeanna cainte a dhéanamh; ní thugann daltaí aon
aird ar dhaoine nuair atá na daoine ag caint leo; féachann siad ar a bpiaraí go minic chun a fháil
amach cad atá le déanamh acu; tugann siad freagraí míchearta ar cheisteanna simplí; go minic
iarrann siad go ndéanfaí focail agus abairtí a athrá dóibh; féachann siad go géar ar aghaidh agus/nó
ar bheola cainteoirí; mífhuaimníonn siad roinnt focail/fuaimeanna; cuirfidh siad strus orthu féin chun
féachaint ar chainteoir; go minic labhraíonn siad go hard agus bíonn deacracht acu a nguth a
choimeád ag leibhéal oiriúnach; agus cúlaíonn siad chucu féin.
Is le teanga agus le cumarsáid a bhaineann na deacrachtaí is mó a bhíonn ag daltaí bodhra. Is
sealbhú teanga agus forbairt ar chóras cumarsáide atá lárnach le haghaidh gach gné den fhoghlaim
agus den mhúineadh i gcás na ndaltaí seo. An modh cumarsáide a úsáideann na daltaí tá sé bunaithe
ar riachtanais na ndaltaí féin agus ar rogha na dtuismitheoirí.
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Leideanna Foghlama agus Teagaisc
(Ba chóir do mhúinteoirí a thabhairt faoi deara gurb í Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta do
leanaí agus do dhaoine óga le lagú éisteachta a chuireann tacaíocht ar fáil do
thuismitheoirí/chaomhnóirí, do mhúinteoirí agus do dhaoine gairmiúla eile a bhfuil baint acu leis
an dalta. Tá tuilleadh eolais ar fáil in Aguisín 3.)
Caithfidh
tú
an
timpeallacht
fuaime/fhisiceach
agus
theangeolaíoch/chumarsáide a mhodhnú chun an curaclam a chur ar fáil.

an

timpeallacht

Modhnú a dhéanamh ar an timpeallacht fuaime/fhisiceach.
f

Cinntigh go bhfuil áiseanna éisteachta agus teicneolaíocht oiriúnaitheach á n-úsáid mar is cuí.

f

Bain úsáid as áiseanna teicneolaíochta, mar shampla, díchódóirí fortheidil dúnta, córais FM,
córais réimsí fuaime agus osteilgeoirí ciúine.

f

Cinntigh go bhfuil an áit suite is fearr á húsáid. Cuir daltaí ina suí gar don mhúinteoir ionas go
mbeidh siad ábalta beola a léamh go héifeachtach.

f

Cuir na daltaí seo ina suí in áit nach bhfuil fuaim ó theilgeoirí nó ríomhairí ag cur as dóibh.

f

Ná seas le do dhroim leis an bhfuinneog ós rud é go gcuirfidh an solas isteach ar chumas daltaí
ciall a bhaint as leideanna agus gothaí gnúise.

f

Ná seas le do dhroim leis na daltaí seo.

f

I rith plé sa rang, ná lig ach do dhalta amháin labhairt ag an am agus taispeáin cá bhfuil an
dalta sin ina shuí, ionas go bhfeicfidh an dalta bodhar é.
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f

Má tá ar dhaltaí oibriú le chéile, cuir na cathaoireacha i gciorcal nó i gcruth crú capaill ionas
gur féidir leis na daltaí bodhra gach duine a fheiceáil.

f

Nuair a fhreagraíonn daltaí eile, abair a gcuid freagraí arís.

f

Ná siúil timpeall an tseomra agus tú ag tabhairt treoracha.

f

Tá seomraí ranga torannach agus cruthaíonn an torann deacrachtaí éisteachta do gach dalta,
go háirithe dóibh siúd a bhfuil caillteanas éisteachta orthu. Féach ar athruithe nó breisithe is
féidir a chur i bhfeidhm sa seomra ranga a laghdóidh torann agus a fheabhsóidh an fhuaim
(m.sh. tíleanna fuaimíocha síleála, cairpéad, cuirtíní ar fhuinneoga, fuinneoga dhéghloinithe,
barr rubair ar chosa cathaoireacha, ar chosa boird agus ar chosa deasc, faigh réidh le ceol sa
chúlra, agus seachain seomraí ranga le pleananna oscailte).

Modhnú a dhéanamh ar an timpeallacht theangeolaióch/chumarsáide
f

Ullmhaigh daltaí chun tús a chur le hábhar nua, mar shampla, scríobh teideal ar an gclár.

f

Cuir béim ar leith ar na treoracha tábhachtacha agus ar na focail lárnacha.

f

Bain úsáid as an gclár bán/clár dubh/smeach-chairt mar thaca do threoracha béil.

f

Úsáid leideanna amhairc chun soiléiriú a dhéanamh ar an méid atá á rá.

f

Bain feidhm as acmhainní amhairc, mar shampla, cláir ríomhaire/fístéipeanna/
DVDanna/PowerPoint.

f

Abair focail dheacra arís agus abair ar bhealach eile iad.
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f

Bíodh luas feiliúnach leis na ceachtanna béil.

f

Labhair go soiléir agus ag luas réasúnta.

f

Glac leis go mbeidh deacracht ag na daltaí seo le deachtú - cuir nótaí fótachóipeáilte ar fáil
nuair is féidir.

f

Seachain rófhuaimniú focail agus áibhéil focail.

f

Déan modhnú ar théacs agus simpligh an teanga nuair is gá.

f

Bain feidhm as gothaí beoga mar aon le gothaí gnúise nuair atá tú ag múineadh.

f

Is fusa abairtí gairide a thuiscint ná focail aonair. Cuir eolas i mbloic chun cabhrú le cuimhne
agus ar mhaithe le hathbhreithniú.

f

Bí cúramach faoin gcaoi a gcuireann tú ceisteanna ar an dalta agus abair ainm an dalta roimh
ré i gcónaí.

f

Bí cinnte go bhfeiceann an dalta d’aghaidh i gcónaí. Ná cuir lámh ná leabhar roimh d’aghaidh
riamh.

f

Is deacra do dhalta labhairt le múinteoirí a bhfuil féasóg nó spéaclaí orthu toisc nach
bhfeiceann an dalta gothaí gnúise na múinteoirí.

f

Bí cinnte go bhfuil an seomra ranga ciúin sula dtugann tú treoracha maidir le hobair bhaile.

f

Lig do chara seiceáil go bhfuil na treoracha agus an t-eolas soiléir.

f

Faigh aiseolas ó na daltaí seo go rialta -ach gan an iomarca airde a tharraingt orthu.

f

Smaoinigh ar nótaí a chur ar fáil roimh an rang.

f

Is féidir le ‘córas dlúthchairde’ oibriú go maith, go háirithe ó thaobh nótaí a thógáil agus
tacaíocht a bheith ar fáil ó phiaraí.

f

Seans go mbeidh deacracht ag an dalta cumarsáid béil a dhéanamh leis na daltaí ina rang,
agus b'fhéidir gurbh fhiú ranganna comharthaíochta láimhe a chur ar fáil do na daltaí a bhfuil
éisteacht acu.

f

Úsáid gníomhartha curaclaim agus neamhchuraclaim chun cumarsáid shóisialta a spreagadh
le daltaí eile sa rang.

f

Cuimhnigh gur mó an aird a chaithfidh na daltaí seo a thabhairt sa rang ná a bpiaraí le gnáthéisteacht, agus gur fusa dóibh éirí tuirseach dá bharr. Tá sosanna rialta riachtanach.

f

Daltaí a bhfuil caillteanas éisteachta orthu spreag iad chun a gcuid láidreachtaí agus riachtanas
féin a aithint. Má tá na daltaí seo ábalta cabhair a iarraidh nuair is gá agus teacht ar
chomhréiteach go forghníomhach, is fearr a bheidh siad in ann breathnú amach go maith
dóibh féin ar scoil agus amach anseo.

f

Caithfidh múinteoirí a bheith airdeallach maidir le cé chomh maith is atá na daltaí in ann
breathnú amach dóibh féin agus b’fhéidir go mbeidh orthu ráitis nó straitéis a thabhairt do
dhaltaí le húsáid in amanna strusmhara. (m.sh. ‘Abair an chuid deiridh de na treoracha arís le
do thoil.'; ‘Tá a lán torainn sa halla, dún an doras le do thoil?’; agus, ‘Níor chuala mé an méid
a dúirt Máire ansin. Abair arís é le do thoil?’)
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Acmhainní/Tagairtí Breise
1.

Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, láithreán gréasáin:
http://www.agbell.org/DesktopDefault.aspx

2.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (1993) Tuarascáil an Choiste Athbhreithnithe ar an
Oideachas Speisialta (CAOS), Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

3.

British Association of Teachers of the Deaf (BATOD), láithreán gréasáin: http://www.batod.org.uk/

4.

British Deaf Association (BDA), láithreán gréasáin: http://www.britishdeafassociation.org.uk/

5.

Centre for Deaf Studies agus Irish Deaf Online Directory, láithreán gréasáin:
http://www.irishdeaf.com/

6.

Clár teilifíse do na Bodhair 'Hands On', láithreán gréasáin: http://www.rte.ie/tv/handson/

7.

Cumann Bodhar na hÉireann, láithreán gréasáin: http://www.irishdeafsociety.ie/

8.

Deaf Hear (Cumann Náisiúnta na mBodhar roimhe seo), láithreán gréasáin:
http://deafhear.ie/

9.

Dublin Deaf Association (DDA), 40 Bóthar Dhroim Conrach Íochtarach, Baile Átha Cliath 9. Teil:
01 830 0522 Facs: 01 860 0231.

10. Ear Foundation: carthanacht de chuid na Ríochta Aontaithe a chuireann tacaíocht agus
gníomhartha, cúrsaí agus acmhainní ar fáil do leanaí bodhra, do dhaoine óga agus dhaoine
fásta le hionchlannán cochlear, dá dteaghlaigh agus do na daoine gairmiúla atá ag cur
tacaíochta ar fáil dóibh, láithreán gréasáin: http://www.earfoundation.org.uk/
11. Forest Bookshop: eolas ar leabhair, DVDanna, CD ROManna agus bhogearraí faoi theanga
chomharthaíochta agus faoi shaincheisteanna Bodhair, láithreán gréasáin:
http://www.forestbooks.com/pages/
12. Grogan, M. (2007) Partners in Education: A Handbook on Disability Awareness and Inclusive
Practices for Students with Disabilities (2ú eag.), Uíbh Fhailí: Ionad um Maireachtáil
Neamhspleách Uíbh Fhailí. Ar fáil ó Michael Nestor, IMN Uíbh Fhailí. Teil: 0579322832/24144
ríomhphost oicl@eircom.net
13. National Deaf Children’s Society (2001) Deaf Friendly Schools: A Guide for Teachers and
Governors in England and Wales, Londain: The National Deaf Children’s Society.
14. Ollscoil Gallaudet: forbairt oideachais agus gairm bheatha do dhaltaí bodhra agus dhaltaí le
deacrachtaí éisteachta, láithreán gréasáin: http://www.gallaudet.edu/
15. Royal National Institute for the Deaf (RNID), láithreán gréasáin: http://www.rnid.org.uk/
16. Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta do Bhodhair agus do Dhaoine le Deacrachtaí Éisteachta,
eolas: http://www.education.ie/. Eolas Ginearálta ar fáil in Aguisín 3.
17. Tugann an Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (LNTO) comhairle ar an
mbealach gur féidir Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a úsáid le dalta le lagú
éisteachta, láithreán gréasáin: http://www.ncte.ie/
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