
 

 

HER Outdoors Female Coach Questionnaire 

Name: Aisling Nic Dhonnacha 

Location: An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 

 

 

 

 

Please describe in 150 words, what do you love about open water swimming? 

Ní bhuailfeadh rud ar bith a bheith ag snámh san fharraige – cuireann sé beocht ionaim agus 

airím i bhfad níos sásta agus spreagtha ina dhiaidh chuile uair. Cabhraíonn sé liom briseadh 

a thabhairt do m’intinn ó chúrsaí an tsaoil agus an strus a bhaineann leis ó am go ham. Bím 

níos sásta i gcónaí nuair a bhím in aice na farraige, ar an bhfharraige nó istigh san fharraige!  

State in 150 words, what inspired you to become an open water swimming coach? 

Chaith mé chuile shamhraidh ó bhí mé 12 bhliain déag d’aois ag freastail ar chúrsaí snámha 

agus tarrthála le Cumann Sábháilteacht Uisce na hÉireann. Nuair a chríochnaigh mé, 

shocraigh mé dhul ar aghaidh agus an cúrsa teagascóireachta a dhéanamh, go mbeinn in 

ann na scileanna a d’fhoghlaim mé a mhúnadh don chéad ghlúin eile.  Mar chuid den chúrsa, 

b’éigean dom ranganna snámha a mhúnadh do ghasúir óga agus thaitin sé go mór liom. Bhí 

an oiread sásamh le baint as nuair a d’fheicfeá feabhas ag teacht ar na gasúir agus iad ag 

foghlaim snámh don chéad uair. Chuaigh na mothúcháin seo go mór i bhfeidhm orm agus 

thuig mé go raibh go leor daoine fásta ar an saol freisin – nach bhfuair an deis céanna liomsa 

ar chúis amháin nó ar chúis eile - cé go raibh agus go bhfuil an fharraige fós ar leic an dorais 

acu. Bhí mé ag iarraidh cúnamh agus tacaíocht a chur ar fáil don dream seo chun an deis 



céanna a chur ar fáil dóibh anois agus cabhrú leo misneach a bheith acu le spraoi agus 

tairbhe a bhaint as an nádúr ina gceantar féin.  

Discuss in 150 words, what qualities do you have that help you to be successful as an open 

water coach?  

Tá mé foighdeach agus tuisceanach ..sa ról seo ar aon chaoi.. Tréithe iad sin, a cheapaim a 

chaithfeas a bheith ag chuile theagascóir – is cuma céard atá á mhúnadh. Tá sé fíor 

thábhachtach go mbíonn sé de chumas ag teagascóir éisteacht leis an méid atá le rá ag an 

duine atá ag foghlaim - ionas go dtuigfidh an teagascóir mothúcháin an duine agus na 

láidreachtaí agus na laigeachtaí atá acu agus iad ag foghlaim agus ag forbairt scileanna nua. 

Describe in 200 words, what is your favourite memory from coaching?  

An sásamh is mó a bhainim as chuile rang, is cuma más rang do ghasúir nó do dhaoine fásta 

a bhíonn i gceist – ná nuair a fheiceann tú an lúcháir ar éadan foghlaimeora théis dóibh scil 

éigin nua a fhoghlaim den chéad uair leo féin.. Ní féidir é a chur i bhfocal an ardú croí a 

thagann orm – go mór mór i gcás foghlaimeoirí a bhíonn faiteach roimh an uisce agus an fás 

agus forbairt a thagann ar a gcuid misní le himeacht ama agus le neart cleachtadh. Tá an 

oiread ómós agus meas agam ar an dream seo. Ní mór dúinn cuimhniú nach bhfuil sé ró-

mhall scil nua a fhoghlaim riamh!  

 

 

 


