
   

 

 

Ag Taisteal ar Scoil 

Is féidir le daltaí taisteal chun na scoile ar go leor modhanna. Siúlann roinnt 

daltaí, taistealaíonn roinnt daltaí i gcarr, taistealaíonn roinnt ar rothar, tógann 

cuid acu an bus, téann cuid acu ar scoil ar scútar agus úsáideann roinnt acu 

meascán díobh seo. Le himeacht ama tá athrú tagtha ar an mbealach a 

thaistil daltaí in Éirinn chun na scoile: 

 

Ba mhaith linn go nglacfadh tú le ról an taighdeora agus go n-imscrúdófá 

do thuras chun na scoile i gcomparáid do thuismitheoirí agus do 

sheantuismitheoirí. Is cuid thábhachtach den obair innealtóireachta é an 

taighde. Déanann innealtóirí taighde agus imscrúduithe ag go leor pointí i 

dtionscadal innealtóireachta. Déantar é seo chun na riachtanais a bhfuil 

siad ag dearadh dóibh agus an bhfuil an dearadh innealtóireachta ag 

freastal ar na riachtanais sin a thuiscint. 

Uaireanta déanann innealtóirí comhairliúcháin phoiblí nuair a iarrann siad ar 

gach duine aiseolas a thabhairt ar thionscadal nó ar dhearadh. Déanann 

innealtóirí taighde freisin trí agallaimh nó suirbhéanna a dhéanamh le grúpaí 

áirithe daoine. Sa cheacht seo cuirfidh tú agallamh ar do theaghlach le fáil 

amach conas a tháinig do thuismitheoirí agus do sheantuismitheoirí ar scoil 

(ar shiúil siad, ar thaisteal siad ar rothar, ar thóg siad an bus, ar thaisteal siad i 

gcarr?) agus ar cé chomh fada a thaistil siad (m.sh. 1 km nó 2km). 

Déanfaidh tú é seo a mheas maidir le conas a thaistealaíonn tú chun na 

scoile agus cé chomh fada a thaistealaíonn tú chun na scoile chun 

féachaint an bhfuil aon difríochtaí ann agus má tá difríochtaí ann, cad iad 

na cúiseanna atá leo leat, dar leat. 

Bíodh spraoi agat ag déanamh taighde! 



   
 

1. Conas a thaistil do 

sheantuismitheoirí ar scoil? 
 

 

2. Cá fhad a thaistil do 
sheantuismitheoirí chun dul 

ar scoil? 
 

 

3. Conas a thaistil do 
thuismitheoirí chun na scoile? 

 

 

4. Cá fhad a thaistil do 
thuismitheoirí chun dul ar 
scoil? 

 

 

5. Conas a thaistealaíonn tú ar 
scoil? 
 

 

6. Cá fhad a thaistealaíonn tú 
chun dul ar scoil? 
 

 

7. Cad iad na difríochtaí idir do 

thuras chun na scoile agus 
turas do thuismitheoirí agus 
do sheantuismitheoirí chun 
na scoile? 

 
 
 

 

8. Cad iad na fáthanna leis na 

difríochtaí seo, dar leat? 
 
 
 

 
 

 

 


