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Thagair Tuarascáil an Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) (1993) do
'mhíchumais ghinearálta foghlama ' mar 'éislinn mheabhrach' agus ghlac an coiste leis an gcóras
rangaithe atá in úsáid ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte chun leibhéil míchumais ar leith a chur
in iúl. Leanann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (ROE) ag glacadh le córais rangaithe na
hEagraíochta Domhanda Sláinte, ach úsáideann an Roinn an téarma 'míchumas ginearálta foghlama'
chun tagairt do riachtanais speisialta oideachais na ndaltaí. 

Tá sé tábhachtach a bheith feasach ar bhrí na ndifríochtaí atá ar na sainmhínithe ar mhíchumais
foghlama go hidirnáisiúnta. Tá deacrachtaí foghlama meánacha sa Ríocht Aontaithe (RA) inchurtha,
den chuid is mó, le míchumais intleachta meánach/éadrom (an Astráil/an Nua-Shéalainn), moilliú
intinne éadrom nó moilliú intinne so-mhúinte (Stáit Aontaithe Mheiriceá (SAM)/Ceanada) agus
míchumais ghinearálta foghlama in Éirinn. Sa RA tá deacrachtaí troma foghlama inchurtha, den chuid
is mó, le míchumais mheánacha intleachta (an Astráil/an Nua-Shéalainn), moilliú meánach/trom
intinne nó moilliú inoilte intinne (SAM/Ceanada) agus míchumais mheánacha/throma ghinearálta
foghlama in Éirinn. Tá deacrachtaí domhain foghlama agus deacrachtaí ilghnéitheacha foghlama sa
RA inchurtha, den chuid is mó, le míchumais throma intleachta (an Astráil/an Nua Shéalainn), moilliú
intinne trom/domhain (SAM/Ceanada) agus míchumais ghinearálta dhoimhne foghlama in Éirinn. 

I ndaltaí a mbíonn míchumais ghinearálta éadroma foghlama orthu bíonn oibriú ginearálta a n-
intleachta go suntasach faoin meáin. Aibíonn na daltaí seo ag ráta mall, ní bhíonn acmhainn mhór
le haghaidh foghlama acu agus bíonn deacrachtaí le hoiriúnú sóisialta acu. Chomh maith leis sin,
seans go gcuirfidh míchumas ginearálta éadrom foghlama moill ar fhorbairt choincheapúil daltaí,
seans go mbeidh deacrachtaí ag daltaí le smaointe agus le mothúcháin a chur in iúl i bhfocail, seans
go mbeidh siad teoranta ina gcumas chun eolas a bhaint as rud a d’fhoghlaim siad agus chun an
t-eolas sin a ghinearálú, seans go mbeidh achar airde acu atá teoranta agus go mbeidh sé deacair
acu eolas a choinneáil, seans go mbeidh moill ar urlabhra agus ar theanga na ndaltaí, agus seans
nach maith a bhfeasacht ar spásúlacht. Seans go mbeidh deacrachtaí ag daltaí le léitheoireacht, le
scríbhneoireacht agus le tuiscint agus nach mbeidh ach tuiscint lag acu ar choincheapa matamaitice.
I ndaltaí a mbíonn míchumas ginearálta éadrom foghlama orthu bíonn deacracht acu go minic le
hábhar agus le cur i láthair a gcuid oibre. 

Seans go léireoidh roinnt daltaí na tréithe seo: iompraíocht lag oiriúnaitheach, iompraíocht
phearsanta atá míchuí nó neamhaibí, féinmheas íseal, suaitheadh mothúchánach, tútachas
ginearálta agus easpa comhordaithe sna scileanna mínluaileacha agus oll-luaileacha. Is féidir
tionchar a bheith ag na rudaí seo ar fhéinmheas na ndaltaí, go háirithe nuair a thosaíonn na daltaí
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f Bunaigh caidreamh tacúil leis an dalta. 

f Dírigh ar na rudaí is féidir leis an dalta a dhéanamh seachas ar na rudaí nach féidir leis/léi a
dhéanamh agus cuir lena c(h)uid láidreachtaí. 

f Mol an dalta agus spreag é/í go minic mar chuid d'eispéireas foghlama agus teagaisc an dalta. 

ag an leibhéal iarbhunscoile, agus seans go léireoidh siad iompraíocht do-ghlactha mar bhealach
chun teip a sheachaint. Chomh fada agus a bhaineann sé le IQ (Sainuimhir Intleachta) a úsáid
mar tháscaire do mhíchumas ginearálta éadrom foghlama, bíonn feidhmeanna cognaíocha na
ndaltaí ag rangú ó IQ 50 go 70 ar thástálacha caighdeánaithe IQ. Cuimhnigh go bhfuil gach dalta
difriúil – ní gá go n-oibreodh an rud céanna le haghaidh gach dalta. 

Leideanna Foghlama agus Teagaisc
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f Simpligh teanga, abair focail arís is arís, agus soiléirigh an chiall atá le focail. 

f Breathnaigh ar stíl foghlama an dalta agus déan idirdhealú ar an bhfoghlaim agus an teagasc
dá réir. 

f Tabhair tascanna don dalta atá laistigh dá c(h)umas. 

f Aithin cuspóirí réalaíocha foghlama le haghaidh gach ceachta chun cabhrú leis an dalta dul i
dtaithí ar obair rathúil. 

f Cinntigh go bhfuil brí shoiléir agus cuspóir soiléir ag tascanna. 

f Smaoinigh ar chur chuige ilchéadfach, maidir le litriú, a thugann deiseanna don dalta an teicníc
seichimh (féach, cóipeáil, rianaigh, samhlaigh, clúdaigh, scríobh, agus seiceáil) a leanúint. 

f Úsáid mapáil shéimeantach/coincheapa chun tógáil ar eolas reatha an dalta. 

f Úsáid céimeanna beaga i ndiaidh a chéile le haghaidh teagaisc. 

f Cruthaigh deiseanna sna ceachtanna maidir le rófhoghlaim agus le hathrá. 

f Déan idirdhealú ar cheistiú agus ar theagasc chomh maith. 

f Tabhair deiseanna don dalta le heolas agus le scileanna a ghinearálú. 

f Cabhraigh le daltaí a thuiscint gur cuid den phróiseas foghlama é botúin a dhéanamh. 

f Cuir ábhair spéise, inniúlachtaí, eispéiris agus scileanna na ndaltaí isteach sa phróiseas
foghlama agus teagaisc. 

f Bain úsáid as foghlaim ghníomhach, as rannpháirtíocht agus as comhoibriú le piaraí. 

f Spreag forbairt na scileanna pearsanta sóisialta trí ghnéithe uile an churaclaim agus glac leis
go mb'fhéidir go mbeidh scileanna sóisialta le múineadh go soiléir chomh maith. 

f Tabhair aird ar leith ar theanga agus ar chumarsáid i ngach réimse den churaclam. 

f Teicnící úsáideacha le húsáid: pioc eochairfhocail/eochairfhíricí amach i bpíosaí eolais scríofa
agus aibhsigh iad, úsáid ábhar-fhoclóirí, gníomhaíochtaí seichimh agus meabhairmhapáil. 

f Bain úsáid as raon leathan d’acmhainní foghlama [m.sh. áiseanna amhairc
(cairteanna/déantáin), rudaí coincréiteacha, bogearraí ríomhaire agus téacsanna so-léite]. 

f Tabhair amach bileoga oibre a laghdaíonn an méid scríbhneoireachta atá riachtanach. 

f Tairg cláir churaclaim do dhaltaí le béim ar scileanna réamhghairme. 

f Tabhair aiseolas láithreach do na daltaí agus deiseanna le haghaidh féinmheasúnaithe. 

f Má tá trealamh ríomhaireachta in úsáid, seans go mbainfidh daltaí tairbhe as teicneolaíocht
oiriúnaitheach (m.sh. méarchláir cháis íochtair, forleaganacha méarchláir, lucha optúla nó
liathróidí rollóra). 

f Tá crua-earraí forimeallacha ann, mar shampla, ceamaraí digiteacha agus scanóirí, a thugann
deis do dhaltaí ceangal díreach a bhunú idir a gcuid oibre agus a n-eispéireas féin agus cabhrú
le cur chuige an eispéiris teanga maidir le cúrsaí foghlama a chur i bhfeidhm. 
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