
Dearadh
Torthaí Foghlama:

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,1.10

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.11,2.12,2.13

3.7,3.8,3.9

Téamaí na Caibidle

• Fadhbanna dearaidh a fhiosrú

• Príomhphrionsabail an dearaidh agus na 

heirgeamaíochta a thuisicint

• Sceitsí, líníochtaí agus fréamhshamhlacha a 

tháirgeadh

• Cur chuige oiriúinach a léiriú maidir le fadhb a 

réiteach

• Déantáin a chruthú tar éis cúinsí ar nós 

ábhar, acmhainní ama agus scileanna a chur 

san áireamh, Antoine Ó Finneadha



Cén Fáth?

▪ Is próiseas neamhlíneach, atriallach é smaointeoireacht an dearaidh a

úsáidtear chun dúshlán a thabhairt do thuiscintí áirithe agus bítear

ábalta fadhbanna a aithint trí fhréamhshamhla a dhéanamh agus a

thástáil.

▪ Tá 5 threoir ann don dearadh: Oiriúnacht don fheidhm, Cruth, Stíl, 

Ábhar agus Bailchríoch an Dearaidh. Ní mór na gnéithe seo a leanas a 

chur san áireamh agus aon saotharphíosa á dhearadh agat



1. Oiriúnacht don fheidhm

▪ Tá sé tábhachtach na treoracha a
thugtar duit a leanúint ionas go
mbeidh an obair oiriúnach don
fheidhm. Má tá trófaí agat le dearadh,
mar shampla, déan cinnte go mbeidh
sé éadrom, ealaíonta agus beag go
leor le hiompar.



2. Cruth an Dearaidh

▪ Is gá cruth an tsaotharphíosa a chur san 
áireamh mar go mbíonn cruthanna áirithe
níos oiriúnaí d’fheidhmeanna áirithe ná a 
chéile. Bíonn cruth dronuilleogach ar
sheilf leabhar de ghnáth chun go rúnódh
na leabhair ar na seilfeanna, bíonn cruth
dronuilleogach ar bhosca seodra chun na
seodra a choimeád. Bíonn cruth
sorcóireach ar channa nó ar bhuidéal sa
tslí go suífidh sí go deas i do ghlac. Is fiú
cuimhneamh freisin go mbeidh sé níos
éasca ort cruth simplí a dhéanamh. Má
bhíonn go leor cuar ann, mar shampla, 
b’fhéidir go mbeadh níos mó ama nó
uirlisí ar leith ag teastáil uait.



3. Stíl an Dearaidh

Bíonn a stíl féin ag gach duine agus é i
mbun dearaidh. Lean na treoracha a
thugann an múinteoir duit, ach déan
iarracht freisin do chló féin a chur ar an
saotharphíosa.

Má iarrtar ort cupán a dhearadh, mar
shampla, beidh neart saoirse agat maidir
leis an dearadh. B’fhéidir go mbeadh sé
caol agus ard nó leathan agus íseal.Níor
chóir go gcuirfeadh an stíl isteach ar an
bhfeidhm, áfach, is é sin le rá gur féidir ól
as.



4. Ábhar an Dearaidh

Nuair atá na hábhair á roghnú agat le 
haghaidh saotharphíosa, ní mór
smaoineamh ar na rudaí seo a leanas:

▪ An bhfuil an t-ábhar oiriúnach don 
fheidhm?

▪ An bhfuil na hábhair agus an trealamh
ceart ar fáil? 

▪ An bhfuil an meáchan ceart agus an 
toirt cheart san ábhar, gan é a bheith
ró-éadrom, róthrom, róbheag nó
rómhór?



5. Bailchríoch an Dearaidh

Cuirtear bailchríoch ar adhmad chun é a
mhaisiú agus chun é a chosaint ó thaise,
ó scríoba, ón teas, ó fheithidí agus ó
fhungais. Agus bailchríoch á roghnú
agat, ní mór cuimhneamh ar an úsáid a
bhainfear as an adhmad agus ar an
láthair úsáide.

Cuireann an bhailchríoch cuma
tharraingteach ar an adhmad agus is fiú
am a chaitheamh chun an bhailchríoch
cheart a roghnú. Ní mór feidhm an
tsaotharphíosa a chur san áireamh
freisin. Más bosca bláthanna
seachtracha atá á dhéanamh agat, mar
shampla, ní mór a chinntiú go mbeidh an
t-adhmad clúdaithe mar chosaint i
gcoinne drochaimsire.



Antrapaiméadracht

Is é atá san antrapaiméadracht ná
staidéar ar na toisí agus ar an gcomhréir
i gcorp an duine. Úsáidtear an 
antrapaiméadracht go minic chun toisí a 
chur le dearadh. 

Cuireadh cúrsaí antrapaiméadrachta

san áireamh chun a chinntiú nach
mbeadh aon lasc i gcró an phíolóta
rófhada ón bpíolóta féin.



Eirgeanamaíocht
Is é atá i gceist leis an eirgeanamaíocht ná
rud a dhearadh ionas go mbeidh sé
compordach agus sábháilte le húsáid. Tá
an-ghaol idir an eirgeanamaíocht agus an 
antrapaiméadracht, mar ní mór duit na
gnáth-thoisí i gcorp an duine a chur san 
áireamh san eirgeanamaíocht chomh maith.

I gcás deasc sheasaimh, mar shampla, is
minic a úsáidtear meánairde an duine chun
na toisí a roghnú. Ar an gcaoi sin, beidh idir
dhaoine fásta agus pháistí in ann an bord a
úsáid. Déantar cinn ar leith le hardaitheoir
mótair atá oiriúnach do pháistí amháin
chomh maith.

Feicfear san íomha ar dheis sampla inar
cuireadh meánairde an duine san áireamh. 


