
Ó 1 Meitheamh 2021 go 11 Meitheamh 2021, thug ETI cuireadh  do gach dalta ó bhliain 6 go bliain 
14, tuilleadh a insint do gach duine faoi cad é mar a mhothaigh sé bheith i do dhuine óg i mbun 
foghlama ó Eanáir go Márta 2021, agus an dara dianghlasáil ann de bharr COVID-19.   

Chomhlánaigh 28 790 dalta san iomlán  an ceistneoir, ó bhliain 6 go bliain 14, ó bhreis agus 
leathchuid (51%) de na bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna ar fad i dTuaisceart Éireann. 
Déanann an doiciméad seo, a leanann foilseacháin eile ETI1, achoimre ar na freagraí a tháinig ó 
14 256 dalta bunscoile.  

Ceist/ráiteas Roghanna freagraí Líon Céatadán 
freagraí 

Briseadh síos na bhfreagraí Gasúr 6 844 48.0% 
Cailín 6 961 48.8% 
Eile 156 1.1% 
Níor mhaith liom a rá 295 2.1% 

Bliain scoile Bliain 6 6 833 47.9% 
Bliain 7 7 423 52.1% 

Thaitin sé liom bheith ag An t-am ar fad 944 6.6% 
foghlaim, sa bhaile nó ar scoil, An chuid is mó den am 5 191 36.4% 
le linn na dianghlasála: In amanna 6 456 45.3% 

Go fíorannamh/Níor thaitin sé liom in 1 665 11.7% 
am ar bith 

Tháinig feabhas ar mo scileanna Tháinig 12 298 86.3% 
TFC (ICT) le linn na Níor tháinig 1 958 13.7% 
dianghlasála: 

Agus mé ag foghlaim le linn na Ríomhaire glúine/Chromebook 7 929 55.6% 
dianghlasála, d’úsáid mé an Táibléad nó iPad 8 004 56.1% 
gléas/na gléasanna digiteacha a Ríomhaire deisce 2 812 19.7% 
leanas leis an obair s’agam a Fón cliste 5 983 42.0% 
dhéanamh: Consúl cluichí 901 6.3% 

Teilifís chliste 525 3.7% 
Níor úsáid mé gléas digiteach ar bith 248 1.7% 
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Le linn na dianghlasála, chuidigh Bheith ag obair go neamhspleách (liom 6 391 44.8% 
na rudaí a leanas liom agus mé féin) ar thionscadail/ag fiosrú/ag 
ag foghlaim: déanamh taighde 

Pleanóir nó clár ama le cuidiú leis an 7 339 51.5% 
fhoghlaim s’agam 
Bheith cruthaitheach trí cheol agus 5 996 42.1% 
ealaín a dhéanamh 
Bheith gníomhach trí chorpoideachas 7 637 53.6% 
agus gníomhaíochtaí fisiciúla a 
dhéanamh 
Bheith ag foghlaim taobh amuigh 5 135 36.0% 
Tascanna a dhéanamh ar líne ag baint 6 696 47.0% 
úsáide as áiseanna/cláir dhigiteacha 
Tascanna a dhéanamh ag baint 6 486 45.5% 
úsáide as leabhráin, 
bileoga/leathanaigh oibre agus 
leabhair 
Ceachtanna beo (ar líne) le mo 4 697 32.9% 
mhúinteoir nó cúntóir ranga 
Físeáin ó mo mhúinteoir nó cúntóir 7 205 50.5% 
ranga 
Deiseanna bheith ag obair ar líne i 1 896 13.3% 
mbeirteanna/i ngrúpáí le páistí eile 
(mar shampla, grúpaí léitheoireachta) 
Tionóil agus tráth na gceist/quizeanna 4 163 29.2% 
ar líne, a bhí eagraithe ag mo scoil 

D’iarr mé cuidiú ar na daoine a Múinteoir nó cúntóir ranga 6 627 46.5% 
leanas: Cara nó páiste eile ó mo rang 3 384 23.7% 

Tuismitheoir nó cúramóir 11 362 79.7% 
Deartháir nó deirfiúr 4 627 32.5% 
Duine eile ó mo theaghlach 4 205 29.5% 
Níor iarr mé cuidiú ar dhuine ar bith 591 4.1% 

Bhí deacracht agam an obair An t-am ar fad 384 2.7% 
scoile a dhéanamh: An chuid is mó den am 1 752 12.3% 

In amanna 8 415 59.0% 
Go fíorannamh/Ní raibh deacracht 3 705 26.0% 
agam in am ar bith 

EDUCATION AND TRAINING INSPECTORATE 

ETI website 

EDUCATION AND TRAINING INSPECTORATE 

Comhlairliúchán le daltaí bunscoile faoi na heispéiris 
foghlama a bhí acu le linn na dianghlasála ó Eanáir 
go Márta 2021, de bharr COVID-19. 

Samhain 2021 

http://www.etini.gov.uk/


Bhí deacracht agam an obair Ní raibh ríomhaire nó ríomhaire glúine 281 2.0% 
scoile a dhéanamh mar: nó gléas digiteach ar bith eile agam sa 

bhaile 
Bhí orm ríomhaire/ríomhaire 2 606 18.3% 
glúine/fón cliste a roinnt le daoine eile 
sa bhaile 
Ní raibh an trealamh ceart/na 643 4.5% 
háiseanna cearta agam a bhí de dhíth 
orm 
Ní raibh clódóir/printéir agam sa 1 811 12.7% 
bhaile 
Níor oibrigh an nasc/ceangal idirlín 4 193 29.4% 
s’agam i gcónaí 
Ní raibh áit chiúin agam le mo chuid 3 944 27.7% 
oibre a dhéanamh 
Ní raibh mé cinnte faoin dóigh leis an 4 345 30.5% 
obair s’agam a dhéanamh 
Sílim go raibh barraíocht oibre le 3 050 21.4% 
déanamh 

Fuair mé aiseolas ar mo chuid Fuair 13 249 92.9% 
oibre: Ní bhfuair 595 4.2% 

Níor thaispeáin mé obair ar bith do mo 412 2.9% 
mhúinteoir/cúntóir ranga 

Chuidigh an t-aiseolas a leanas Aiseolas/teachtaireacht ar fhíseán 3 057 21.4% 
le mo chuid oibre: Aiseolas/teachtaireacht labhartha/ó 4 178 29.3% 

bhéal 
Aiseolas/teachtaireachtaí scríofa 11 795 82.7% 
Greamáin/Emoji 4 945 34.7% 

Bhí mé ábalta clárú agus logáil Bhí 13 042 91.5% 
isteach mé féin ar na hardáin: Ní raibh 1 214 8.5% 

Le linn ceachtanna/seisiún beo Bhí 7 409 52.0% 
ar líne le linn na dianghlasála, Ní raibh 1 553 10.9% 
bhí rialacha ann maidir le Ní raibh ceachtanna/seisiúin bheo ar 5 294 37.1% 
hiompar: 
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Cé a theagasc duit an dóigh le Múinteoir 12 294 86.2% 
fanacht sábháilte ar líne? Tuismitheoir nó cúramóir 10 531 73.9% 

Duine eile sa teaghlach 4 310 30.2% 
Cara 1 849 13.0% 
Duine fásta eile 3 453 24.2% 
ChildLine nó an NSPCC 3 880 27.2% 
D’fhoghlaim mé ó chaint/chur i láthair 4 566 32.0% 
D’fhoghlaim mé ón Safer Schools App 974 6.8% 
D’fhoghlaim mé ó chláir 4 457 31.3% 
theilifíse/físeáin/idirlíon 
Eile 1 183 8.4% 
Níor theagasc duine ar bith dom an 184 1.3% 
dóigh le fanacht sábháilte ar line 

Thaitin na rudaí a leanas liom Mo chairde a fheiceáil 13 404 94.0% 
nuair a d’fhill gach duine ar ais Bheith ag obair le páistí eile 6 356 44.6% 
ar scoil: Mo mhúinteoir bheith do mo theagasc 9 208 64.6% 

ar scoil 
Daoine fásta a oibríonn sa scoil 4 653 32.6% 
s’agam a fheiceáil 
Bheith ag obair le páistí ó scoileanna 1 195 8.4% 
eile (mar shampla, Shared 
Education/Oideachas Comhroinnte) 
Litearthacht (Béarla) 4 185 29.4% 
Uimhearthacht/mata 5 198 36.5% 
An Domhan Thart Orainn 4 228 29.7% 
Ealaín 8 804 61.8% 
Ceol 3 764 26.4% 
Drámaíocht 2 511 17.6% 
Corpoideachas agus sport 10 745 75.4% 
Forbairt Phearsanta agus 2 563 18.0% 
Comhthuiscint 
Bheith ag foghlaim taobh amuigh 6 295 44.2% 
Dinnéir scoile agus bheith ag ithe lóin 7 271 51.0% 
Am súgartha 11 108 77.9% 

Thaitin na rudaí a leanas liom Gaeilge a chluinstin agus a labhairt 69 50.7% 
fosta agus mé ar ais ar an arís le linn an lae 
bhunscoil/Ghaelscoil: Litearthacht (Gaeilge) 44 32.4% 
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Ba mhaith liom go leanfaidh na Obair bhaile ar líne/gan pháipéar 6 257 43.9% 
rudaí a leanas ar aghaidh amach Naisc chuig gearrthóga físeáin le 5 151 36.1% 
anseo: cuidiú leis an fhoghlaim s’agam 

Bheith ag foghlaim go neamhspleách 4 312 30.2% 
(liom féin) 
Tionscadail agus gníomhaíochtaí 7 052 49.5% 
taighde a dhéanamh 
An t-am a bheith agam 6 330 44.4% 
gníomhaíochtaí a dhéanamh agus 
scileanna nua a fhoghlaim le mo 
theaghlach 
An rogha a bheith agam mo chuid 6 940 48.7% 
oibre a dhéanamh i mo chuid ama féin 
An rogha a bheith agam féin faoin 4 277 30.0% 
dóigh le cuid den obair s’agam a 
roinnt le mo mhúinteoir– mar shampla, 
póstaer nó mionsamhail a dhéanamh 
nó físeán a thaifeadadh 
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