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Aighneacht ó An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge, i dtaca leis an 

gcomhairliúchán ar dhréachtsonraíochtaí Ghaeilge na hArdteistiméireachta 

T1 agus T2 

 

Réamhrá 

Cuireann An Gréasán fáilte roimh an deis páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin seo 

maidir le dréachtsonraíochtaí Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 agus T2. Beidh 

impleachtaí móra fadtéarmacha ag an bpróiseas seo ar fhoghlaim agus ar mhúineadh na 

Gaeilge amach anseo. Tá sé riachtanach do chur chun cinn agus d’fhorbairt na teanga go 

dtagaimid ar an múnla ceart do mhúineadh na Gaeilge leis an teanga a thabhairt slán do na 

glúine atá le teacht. 

Aithnímid an gá le leasuithe a dhéanamh ar an gcóras reatha le cumas Gaeilge agus 

eispéireas na ndaltaí i dtaca leis an nGaeilge a threisiú. Tá múinteoirí i bhfabhar athruithe a 

threiseoidh cumas Gaeilge an phobail agus a chothóidh grá, meas, muinín, suim agus 

líofacht sa teanga.  

 

Eolas Ginearálta 

Tá imní fhorleathan léirithe ag múinteoirí maidir leis na dréachtsonraíochtaí mar atá siad 

leagtha amach faoi láthair. Ní mór éisteacht leis na buairimh shuntasacha atá léirithe ag 

múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí, pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus na geallsealbhóirí 

eile agus athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí dá réir. 

Creidimid go láidir go bhfuil na sonraíochtaí mar atá leagtha amach sa cháipéis 

chomhairliúcháin easnamhach agus nach bhfuil a dhóthain eolais ar fáil sna cáipéisí. Inár 

dtuairim tá siad ró-scaoilte agus ró-oscailte. Ní mór níos mó eolais a chur ar fáil ar roinnt 

mhaith buncheisteanna lena chinntiú go mbeadh próiseas comhairliúcháin ceart éifeachtach 

ann. 

 

Réasúnaíocht, Aidhm agus Cuspóirí 

 
Athbhreithniú ar Chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí 
 
Creidimid go bhfuil an réasúnaíocht taobh thiar de na dréachtsonraíochtaí lochtach mar 
gheall nach bhfuil athbhreithniú déanta ar dtús ar an tSraith Shóisearach.  
 
Deir an Polasaí Oideachas Gaeltachta ina leith: Táthar ag súil go dtosóidh obair ar 
shonraíochtaí idirdhealaithe T1 agus T2 a fhorbairt do Ghaeilge na sraithe sinsearaí nuair a 
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bheidh na sonraíochtaí idirdhealaithe don Ghaeilge sa tsraith shóisearach forbartha agus 
iad ag obair go maith sna scoileanna. (Polasaí Oideachais Gaeltachta).  
 
Níl aon chruthúnas ann go bhfuil ag éirí go maith leis na sonraíochtaí T1 agus T2 mar gheall 
nach bhfuil athbhreithniú iomlán déanta ar chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí go fóill. Níl 
na cúrsaí, mar a bhí siad leagtha amach, críochnaithe go hiomlán ag aon ghrúpa daltaí ó 
cuireadh tús leis na sonraíochtaí nua - níor thug na daltaí faoi dhá MRB sa Tríú Bliain, níl tasc 
measúnaithe déanta agus níor thug daltaí faoin scrúdú deiridh, scrúdú an Stáit, ach oiread. 
Ní féidir a rá mar sin go bhfuil siad ag obair go maith. Ní mór taighde cuimsitheach a 
dhéanamh air seo agus é a bheith mar chuid d’aon chomhairliúchán i dtaca le sonraíochtaí 
na hArdteistiméireachta. Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 20211 creideann 95% de 
mhúinteoirí gur cheart an comhairliúchán seo a chur siar go dtí go bhfuil athbhreithniú 
déanta ar chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar dtús. Tá liosta de na fadhbanna a 
aithnítear le cur i bhfeidhm cúrsa Gaeilge na sraithe sóisearaí ag deireadh na cáipéise seo. 
 
 
Córas na bpointí agus na sonraíochtaí T1 agus T2 
 
Ní luaitear aon rud sna dréachtsonraíochtaí faoin tslí a meallfar daltaí le cúrsa níos dúshlánaí 
a dhéanamh don Ardteistiméireacht. Caithfear an cheist seo a fhreagairt mar chuid den 
chomhairliúchán, agus ní féidir comhairliúchán ceart a dhéanamh gan an t-eolas seo a 
bheith ar fáil. Beidh aitheantas agus spreagadh ceart ag teastáil le daltaí T1 a mhealladh le 
cúrsa níos dúshlánaí a dhéanamh nó beidh teip i ndán don chúrsa nua. Ní leor scéim 
sparánachtaí nó áiteanna a bheith curtha ar leataobh i gcoláistí oiliúna le mórchuid na 
ndaltaí a mhealladh. 
 
Feictear dúinn go bhfuil 3 rogha ann:  
 
1) Go gcuirfear ‘pointí bónais CAO’ ar fáil (mar atá ann don Mhata) do dhaltaí a dhéanann 
an scrúdú T1. 
 
Nó  

2) Go mbeadh dhá ábhar dhifriúla ar fáil do gach scoil sa tír, m. sh. Gaeilge (éigeantach) agus 

Gaeilge Fheidhmeach (roghnach).  

Sa chás seo bheadh ‘Gaeilge’ dírithe ar an dalta T2 go príomha, agus bheadh ‘Gaeilge 

Fheidhmeach’ dírithe ar an dalta T1 go príomha, ach go mbeadh an deis ag gach scoláire sa 

tír an dá ábhar a dhéanamh dá mba mhian leo. 

(sa chás seo ní mór ‘bónasmharcanna’ mar a chuirtear ar fáil d’ábhair eile nuair a 

fhreagraítear scrúduithe trí mheán na Gaeilge2, a bheith mar chuid den mharcáil don 

 
1 An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge, Suirbhé 'An Gréasán': Dréachtsonraíochtaí na hArdteiste 2021, 
https://angreasan.ie/95-de-mhuinteoiri-gaeilge-ar-son-an-comhairliuchain-ar-dhreachtsonraiochtai-na-
hardteistimeireachta-a-chur-siar-torthai-suirbhe-an-ghreasain-foilsithe/ 
2 https://www.examinations.ie/?l=ir&mc=ca&sc=im 



3 
 

Ghaeilge Fheidhmeach le daltaí a spreagadh lena roghnú mar bheadh sí in iomaíocht le 

hábhair eile ina mbeadh ‘bónasmhacanna’ ar fáil iontu i scoileanna lán-Ghaeilge) 

 

Nó 

3) Go ndéanfadh daltaí T1 agus T2 an scrúdú céanna mar atá ann faoi láthair. 

 

Tá imní fhorleathan léirithe ag múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí, pobal na Gaeltachta, earnáil 

an Ghaeloideachais agus ag geallsealbhóirí eile faoi na himpleachtaí tromchúiseacha a 

bheadh ann dá mbeadh ar dhaltaí T1 tabhairt faoi scrúdú a bheadh níos dúshlánaí, gan 

cúiteamh ceart a fháil as seo. Mura dtéitear i ngleic leis an gceist seo go sásúil, tá an-

chontúirt ann go gcaillfear muinín an phobail sa Pholasaí Oideachais Gaeltachta agus go 

ndéanfar dochar d’earnáil an Ghaeloideachais. Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021, 

creideann 80% de mhúinteoirí gur cheart go mbeadh cúiteamh ar fáil do dhaltaí T1 (pointí 

bónais nó eile) as cúrsa níos dúshlánaí a dhéanamh. 

 
 
Riachtanais na ndaltaí 
 
Mar chuid d’aon chomhairliúchán ní mór taighde cuimsitheach a dhéanamh ar na 
ceisteanna seo a leanas agus na sonraíochtaí agus na measúnuithe a bhunú thart ar na 
riachtanais seo: 
 
- Cad iad na sainriachtanais atá ag an dalta T1 ó thaobh foghlaim teanga de, agus conas ar 

cheart sonraíocht agus measúnuithe a fhorbairt a fhreastalaíonn i gceart ar na 

sainriachtanais sin? 

- Cad iad na sainriachtanais atá ag an dalta T2 ó thaobh foghlaim teanga de, agus conas ar 

cheart sonraíocht agus measúnuithe a fhorbairt a fhreastalaíonn i gceart ar na 

sainriachtanais sin?  

- Conas ar cheart na sonraíochtaí agus na measúnuithe a chur in oiriúint do dhaltaí 

ardleibhéil agus do dhaltaí gnáthleibhéil? Conas ar cheart tabhairt faoi dhifreáil le 

freastal ar riachtanais na ndaltaí uile? 

Cé go luaitear go mbeidh sonraíochtaí T1 agus T2 ann, agus go mbeidh ardleibhéal agus 

gnáthleibhéal ann, ní léir ó na dréachtsonraíochtaí go bhfreastalóidh na sonraíochtaí nó na 

measúnuithe i gceart ar na sainriachtanais éagsúla atá ag na daltaí seo uile. 

Anuas air seo, dar leis na dréachtsonraíochtaí mar atá siad leagtha amach faoi láthair, tá sé i 

gceist nach mbeidh aon scrúdú bonnleibhéil ann a thuilleadh. Ní léir cén chaoi a ndéanfar 

freastal ceart ar riachtanais na ndaltaí a bhíodh ag tabhairt faoin scrúdú bonnleibhéil go dtí 

seo in aon chóras nua mar seo. Ní mór seans a thabhairt do gach duine an Ghaeilge a 

fhoghlaim ag leibhéal atá oiriúnach dóibh. 
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Foghlaim agus Teagasc 

Laigeacht mhór leis na dréachtsonraíochtaí mar atá leagtha amach sa cháipéis 

chomhairliúcháin ná go bhfuil siad easnamhach agus nach bhfuil a dhóthain eolais ar fáil sna 

cáipéisí. Tá siad ró-scaoilte agus ró-oscailte, agus ní mór níos mó eolais a chur ar fáil mar 

chuid den phróiseas comhairliúcháin. Tá easpa soiléireachta ann maidir leis na gnéithe seo 

ach go háirithe: 

(i) Punann 

Níl go leor eolais ar fáil maidir le cur chuige na punainne. Níl sé soiléir céard atá le déanamh 
ag an dalta don chuid seo den chúrsa. Lena chois sin, ní thugtar go leor eolais maidir leis an 
gcomhrá nó an plé a bheadh i gceist faoin bpunann sa mheasúnú cainte. Ní féidir fiúntas na 
punainne a mheas gan an t-eolas seo bheith ar fáil. 
 

(ii) Téacsanna Litríochta 

Níl dréacht liostaí litríochta ar fáil leis na dréachtsonraíochtaí. Ba cheart go mbeadh deis ag 

múinteoirí na téacsanna molta a mheas. Ní féidir na sonraíochtaí a mheas i gceart gan an  

t-eolas seo bheith ar fáil. Níl go leor eolais ach oiread, ar fáil faoin stíl ceiste a bheidh le 

freagairt ag daltaí amach anseo. Tá géarghá lena leithéid.  

Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021 creideann 95% de mhúinteoirí gur cheart liostaí 

litríochta a fhoilsiú ag an am céanna le dréachtsonraíochtaí na Sraithe Sinsearaí. 

Bheadh sé tábhachtach freisin anailís a dhéanamh ar conas atá ag éirí le cur chuige na 
litríochta i gcúrsa Gaeilge na sraithe sóisearaí ar dtús. Le cúrsa na sraithe sóisearaí, tá sé mar 
aidhm go n-eascróidh an fhoghlaim uile ón litríocht. Bheadh sé tábhachtach taighde 
cuimsitheach a dhéanamh le feiceáil an bhfuil ag éirí leis an gcur chuige sin ar leibhéal 
praiticiúil nó an bhfuil ag teip air? Ní mór fios a bheith ann freisin an bhfuil sé i gceist go 
mbeadh an córas céanna i bhfeidhm don litríocht sa tSraith Shinsearach. 
 
Maidir leis na téacsanna litríochta féin, ba cheart go mbeadh idirdhealú déanta sna 
téacsanna litríochta idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal le freastal ceart a dhéanamh ar 
riachtanais gach dalta. Tá sé riachtanach go mbeadh liosta litríochta ardleibhéil agus liosta 
litríochta gnáthleibhéil ann. Is laigeacht mhór é nach bhfuil cur chuige mar seo ann sa chóras 
reatha.  
 
Tá sé molta sa cháipéis comhairliúcháin freisin nach mbeidh ceisteanna litríochta ar an 
scrúdú do lucht gnáthleibhéil a thuilleadh. Ag deireadh an phróisis comhairliúcháin, má 
shocraítear go mbeidh ceisteanna litríochta fós ann ag an ngnáthleibhéal, ba cheart go 
mbeadh an rogha ag daltaí gnáthleibhéil ceisteanna a fhreagairt ar théacsanna atá ar an 
liosta gnáthleibhéil nó ar an liosta ardleibhéil. Freastalóidh sé seo ar dhaltaí a athraíonn ón 
ardleibhéal go gnáthleibhéal.  
Rogha eile ná d’fhéadfadh roinnt de na téacsanna céanna a bheith ar an liosta gnáthleibhéil 
agus ar an liosta ardleibhéil ag an tús, agus tuilleadh le staidéar ag lucht ardleibhéil. Má tá 
ceisteanna litríochta ann ag an ngnáthleibhéal, ní mór féachaint ar an aidhm agus an sprioc 
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atá taobh thiar d’aon cheisteanna scrúdaithe a chruthaítear, agus a chinntiú go bhfuil siad 
ag leibhéal atá oiriúnach don spriocghrúpa daltaí. 
 
Tá gá le taighde a dhéanamh freisin le cinntiú go mbeadh go leor ama ag múinteoirí agus ag 
daltaí na téacsanna uile atá luaite leis na dréachtsonraíochtaí a chlúdach go compordach 
taobh istigh den achar ama a chuirtear ar fáil don Ghaeilge, ag cur san áireamh an fhoghlaim 
uile eile atá le déanamh. Léiríodh míshásamh láidir go raibh an iomarca téacsanna le clúdach 
ag leibhéal na sraithe sóisearaí mar shampla. 
 
 

Struchtúr na sonraíochta: Cumarsáid 

Measúnú Cainte 

Cé go ndeirtear gurb é cumas cumarsáide an príomhshnáithe, tá ísliú sa chéatadán de na 

marcanna atá ag dul i dtreo an mheasúnaithe cainte molta sna dréachtsonraíochtaí. 

Creidimid go gcuireann sé seo an teachtaireacht mhícheart amach faoi thábhacht na teanga 

labhartha. Creidimid nár cheart go mbeadh aon ísliú ar chéatadán na marcanna atá ag dul 

don mheasúnú cainte. 

Tá ardú suntasach tagtha ar líon na ndaltaí atá ag tabhairt faoin chúrsa ardleibhéil ó tugadh 

isteach an 40% don Bhéaltriail, ó 32.34% sa bhliain 2011 go 42.57% sa bhliain 2016 go 

47.95% sa bhliain 2019. Is rud thar a bheith dearfach é go bhfuil níos mó daltaí ag roghnú an 

scrúdaithe ardleibhéil anois. Tá baol ann go dtiocfaidh laghdú ar líon na ndaltaí a thugann 

faoin chúrsa ardleibhéil má bhíonn ísliú sna marcanna don obair labhartha. Dar le suirbhé a 

rinne An Gréasán in 2021 creideann 95% de mhúinteoirí nár cheart go mbeadh aon ísliú 

ann sna marcanna don obair labhartha.  

Staitisticí 

Céatadán daltaí a thug faoin scrúdú Gaeilge Ardleibhéal san Ardteistiméireacht  

2011: 32.34%* Bliain dheireanach a raibh 25% de na marcanna ag dul don bhéaltriail 

2012: 37.09%* Tugadh isteach 40% de na marcanna don bhéaltriail sa bhliain 2012 

2013: 38.15% 

2014: 40.06% 

2015: 41.79%  

2016: 42.57% 

2017: 46.25% 

2018: 47.91% 

2019: 47.95%  

Foinse: https://www.examinations.ie/statistics/ 

https://www.examinations.ie/statistics/
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Torthaí Foghlama 

Tá na torthaí foghlama mar atá molta ró-theibí, ró-leathan agus ró-uaillmhianach. Níl siad 
téagartha go leor. Tá treoir shoiléir ag teastáil. 
Ní mór eolas a thabhairt ar an ábhar, na téamaí agus na topaicí agus an stíl 
scríbhneoireachta a bheadh ag eascairt as na torthaí foghlama. Tá doiléireacht ag baint leis 
na torthaí foghlama molta. Ní leor é seo mar threoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí. 
Chothódh cur chuige mar sin easpa muiníne sa chúrsa nua. Níl an cur chuige seo sásúil do 
scrúdú chomh tábhachtach leis an tSraith Shinsearach. Ba chóir an ceann scríbe a bheith 
soiléir do chuile gheallsealbhóir.  
 
Ní léir ach oiread go bhfuil difreáil cheart déanta le freastal ar riachtanais dhaltaí T1 agus 
riachtanais dhaltaí T2 sna sonraíochtaí. Is beag difríocht atá idir na torthaí foghlama sa dá 
shonraíocht. 
 
Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021 creideann 97% de mhúinteoirí gur cheart 
tuilleadh sonraithe a bheith luaite sna dréachtsonraíochtaí ar na téamaí agus ar na topaicí 
féideartha a bheadh ag eascairt as na torthaí foghlama le treoir shoiléir a thabhairt do 
mhúinteoirí agus do scoláirí. 
 
 

Measúnú 

Bonnleibhéal 

Tá an-bhaol ann go mbeidh ardú mór i líon na ndaltaí atá ag cuartú díoluine ón Ghaeilge 

mura mbeadh cúrsa bonnleibhéil ann a thuilleadh. D’fhéadfadh seo an-dochar a dhéanamh 

don Ghaeilge mar ábhar. Tá an-bhaol ann nach mbeidh freastal ceart ann do na daltaí is 

laige amach anseo mura mbíonn cúrsa bonnleibhéil ann, rud a bheadh an-éagórach. Tá sé 

riachtanach go mbeadh an deis ag gach dalta an Ghaeilge a fhoghlaim ag leibhéal atá 

oiriúnach dóibh, agus bheadh cinneadh mar seo ag déanamh leithcheal ar na daltaí is laige. 

Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021 creideann 87% de mhúinteoirí gur cheart go 

mbeadh Cúrsa Bonnleibhéil fós ar fáil do scoláirí. 

 

Eolas ar na measúnuithe agus páipéir scrúdaithe samplacha 
 
Níl go leor eolais ar fáil maidir leis na measúnuithe. Níl go leor eolais ar fáil maidir le cur 
chuige na scrúduithe béil, cur chuige na punainne, cur chuige na dtascanna 
scríbhneoireachta, cur chuige na cluastuisceana srl. Tá an t-eolas seo riachtanach le bheith 
ábalta na dréachtsonraíochtaí a mheas ina n-iomláine agus go cruinn. Dar le suirbhé a rinne 
An Gréasán in 2021 creideann 98% de mhúinteoirí gur cheart don CNCM i dtaca le CSS níos 
mó sonraithe a chur ar fáil leis na dréachtsonraíochtaí ar an measúnú a bheadh i gceist 
don tSraith Shinsearach 
 



7 
 

Ba cheart an córas measúnachta a dhearadh agus tascanna samplacha measúnachta a chur 
ar fáil bunaithe ar na sonraíochtaí agus an comhairliúchán a bhunú air sin ar fad, sula 
dtosaíonn foilsitheoirí ag ullmhú téacsleabhar nó sula dtosaíonn an teagasc. Caithfidh 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus An Rannóg Beartas, Churaclam agus Measúnacht (CAP) 
sa Roinn Oideachais páirt lárnach a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí seo freisin. 
 
Is é an tábhacht a bhaineann le heolas ar na measúnuithe agus samplaí de na cineál 
measúnaithe a bheadh i gceist a bheith ar fáil ag tús an phróisis, ná chun cuidiú leis na 
hathruithe a leabú isteach agus le meon agus straitéisí teagaisc a athrú. 
 
Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021 creideann 96% de mhúinteoirí gur cheart 
pacáiste de scrúduithe samplacha agus scéim mharcála a bheith foilsithe in éineacht leis 
na sonraíochtaí agus na dréachtsonraíochtaí. 
 
 

Measúnú cainte  

Níor cheart go mbeadh aon ísliú sna marcanna don mheasúnú cainte. Chuirfeadh sé seo an 

teachtaireacht mhícheart amach faoi thábhacht na teanga labhartha. Tá ardú mór tagtha ar 

líon na ndaltaí atá ag roghnú an chúrsa ardleibhéil don Ghaeilge ó ardaíodh na marcanna 

don bhéaltriail. Tá baol ann go dtiocfaidh laghdú ar líon na ndaltaí a thugann faoin chúrsa 

ardleibhéil má bhíonn ísliú ann.   

 

Oiriúnacht na dtascanna measúnaithe ar na páipéir scrúdaithe 

Is gá féachaint ar oiriúnacht na dtascanna measúnaithe ar na páipéir scrúdaithe.  
 
Ní mór a chinntiú mar shampla go mbeadh na tascanna measúnaithe idirdhealaithe i gceart 
idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal. Mar shampla ar cheart go mbeadh taifid chluastuisceana 
dhifriúla ann don scrúdú ardleibhéil agus don scrúdú gnáthleibhéil, le go mbeadh gach dalta 
ag éisteacht le taifead ag leibhéal atá oiriúnach dóibh?  
 
Ar cheart freisin go mbeadh daoine óga ón Ghaeltacht le cloisteáil ar thaifid chluastuisceana 
le heispéireas níos réadúla a thabhairt do dhaltaí, in áit taifid atá saorga agus cuma 
sheanchaite orthu mar atá sa chóras reatha? 
 
Ní mór féachaint ar na measúnuithe ar na páipéir scrúdaithe agus féachaint ar na 

haidhmeanna agus ar na spriocanna atá taobh thiar dóibh, agus tascanna a chothóidh spéis 

sa teanga agus atá oiriúnach do dhaltaí an lae inniu a chruthú.  

Bheadh sé fiúntach freisin trialacha a dhéanamh roimh ré d’aon scrúduithe nua atá molta, le 

sampla randamach de dhaltaí de gach cineál réimse agus cúlra, le hoiriúnacht na scrúduithe 

a mheas. Thabharfadh a leithéid deis aon fhadhbanna a aithint agus a leigheas roimh ré. 
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Moltaí eile le haghaidh feabhsúcháin 

Suirbhéanna CNCM 

Tá míshástacht léirithe ag múinteoirí maidir leis na suirbhéanna atá curtha ar fáil ag CNCM 

mar chuid den phróiseas comhairliúcháin. Tá míshástacht léirithe faoi fhad agus faoi 

chastacht na suirbhéanna. Tá míshástacht léirithe freisin nach dtugann siad deis cheart do 

dhaoine a dtuairimí a chur in iúl, go bhfuil an t-eolas atá á lorg an-teoranta agus nach 

dtéann siad i ngleic leis na príomhbhuairimh atá ag daoine maidir leis na sonraíochtaí. Ní 

mór aghaidh a thabhairt air seo. 

 

FTCE (Fráma Tagartha Comónta Eorpach) 

Ní luaitear an FTCE le dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta. Cé go luaitear an FTCE le 

sonraíochtaí na sraithe sóisearaí ar bhonn ginearálta, ní léir go bhfuil sé á chur i bhfeidhm ag 

an leibhéal sin go praiticiúil.  

Le cúrsa na sraithe sóisearaí luaitear leibhéal B2 leis an gcúrsa T1, ach ní léir go bhfuil an 

leibhéal seo réadúil do leibhéal na sraithe sóisearaí, nuair gurb é leibhéal B2 an leibhéal ar a 

bhfuil na torthaí foghlama sna hinstitúidí tríú leibhéal bunaithe thart air3.   

Ba cheart taighde cuimsitheach a dhéanamh ar cén leibhéal den FTCE a bheadh réadúil ag 

leibhéal na sraithe sinsearaí do dhaltaí T1 agus T2, idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal. 

Bheadh gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht na leibhéil atá luaite le cúrsa na 

sraithe sóisearaí freisin.  

Má tá an FTCE le ceangal le cúrsa na hArdteistiméireachta, ní leor an FTCE a lua go 

ginearálta mar atá déanta le cúrsa na sraithe sóisearaí. Bheadh gá lena leabú isteach mar 

chuid lárnach den fhoghlaim agus den mheasúnú agus é seo a bheith soiléir sna sonraíochtaí 

agus sna measúnuithe. 

 

Athbhreithnithe 

Ní mór athbhreithnithe rialta a bheith san áireamh le cur i bhfeidhm aon chóras nua. Mar 

shampla aithnítear go forleathan go bhfuil fadhb sa chóras reatha sa chaoi is go bhfuil an 

iomarca sraith pictiúr le clúdach. In ainneoin gur foilsíodh tuairiscí a d’aithin an fhadhb seo 

thar na blianta, ní dhearnadh aon athrú ar líon na sraith pictiúr. Níl cur chuige mar seo 

inghlactha, agus ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an chúrsa ar bhonn 

rialta, gníomhú air seo agus aon fhadhbanna a aithnítear a chur ina gceart gan aon mhoill. 

 

 

 
3 Siollabas Nua don Chéad / Dara / Tríú Bliain Ollscoile (An Mheitheal um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú 
Leibhéal) http://teagascnagaeilge.ie/ 



9 
 

Plécháipéis 

Tagaimid leis an méid atá scríofa ag Hyland agus Uí Uiginn (2021) sa doiciméad plé 

'Plécháipéis ag freagairt do Dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sinsearaí T1 agus T2 

a foilsíodh do chomhairliúchán ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

ar an 23 Feabhra 2021’4. 

Tá cur síos an-chuimsitheach déanta sa phlécháipéis seo ar na mórcheisteanna a bhaineann 

leis na dréachtsonraíochtaí, agus caithfear na ceisteanna atá ardaithe sa phlécháipéis a 

fhreagairt mar chuid den phróiseas comhairliúcháin. Tá na ceisteanna atá luaite ann chomh 

bunúsach agus chomh tábhachtach sin nach féidir dul ar aghaidh leis an bpróiseas 

comhairliúcháin gan na ceisteanna a ardaítear ann a bheith freagartha go sásúil. 

 

Acmhainní / Tacaíocht 

Pacáiste de scrúduithe samplacha / scéim marcála / traenáil 

Tá gá le scrúduithe samplacha agus scéim marcála a bheith curtha ar fáil sula gcuirtear tús 

leis an gcúrsa nua, agus go mbeadh traenáil chuimsitheach déanta 

ag múinteoirí agus acmhainní tacaíochta curtha ar fáil ar a laghad bliain scoile iomlán sula 

gcuirtear tús leis an gcúrsa nua. Tá géarghá le pleananna cuimsitheacha a fhorbairt le 

tabhairt faoin dúshlán nua seo do mhúinteoirí sula dtosaíonn an cúrsa. 

Dar le suirbhé a rinne An Gréasán in 2021 creideann 99% de mhúinteoirí gur cheart 

traenáil chuimsitheach a bheith déanta ag múinteoirí agus acmhainní tacaíochta a bheith 

curtha ar fáil ar a laghad bliain scoile iomlán sula gcuirtear tús leis an gcúrsa nua. 

 

Conclúid 

Tá easpa eolais ar fáil maidir le roinnt mhaith buncheisteanna a bhaineann leis na 

dréachtsonraíochtaí. Tá an cháipéis chomhairliúcháin easnamhach agus níl a dhóthain eolais 

ar fáil sna cáipéisí. Ní féidir na dréachtsonraíochtaí a mheas mar is ceart gan an t-eolas seo 

bheith ar fáil. 

Má fhágtar rudaí mar atá sna dréachtsonraíochtaí, ní bheidh an ceann scríbe ar eolas ag 

múinteoirí. Cuirfidh sé seo le míthuiscint na múinteoirí agus le halltacht na múinteoirí ó 

thaobh a gcuid oibre de agus ó thaobh a ndualgaisí dá ndaltaí. Ní mór muinín a bheith ag 

múinteoirí as aon chúrsa nua a chuirfear i bhfeidhm chun go n-éireoidh leis. 

Caithfidh an CNCM, an CSS agus an Roinn Oideachais agus Scileanna oibriú le chéile agus 

oibriú le múinteoirí agus na geallsealbhóirí ar fad chun an rud is fearr agus is rathúla a 

 
4 Hyland agus Uí Uiginn, Plécháipéis ag freagairt do Dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sinsearaí T1 agus 
T2 a foilsíodh do chomhairliúchán ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar an 23 Feabhra 
2021, arna réiteach ag Áine Hyland agus Fíona Uí Uiginn do Choiste Oideachais atá á chomhordú ag Conradh 
na Gaeilge (2021). 
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dhéanamh don Ghaeilge chun a chinntiú go mbeidh a páirt sa tsochaí agus sa todhchaí beo 

agus bríomhar. 

Sa chomhthéacs seo creidimid gur cheart go mbeadh an dara comhairliúchán ann agus go 

mbeadh an t-eolas atá easnamhach uile curtha ar fáil mar chuid den dara comhairliúchán 

seo. Ba cheart go mbeadh liostaí litríochta, páipéir shamplacha, scéimeanna marcála, eolas 

faoin spreagadh a bheadh i gceist do dhaltaí a thugann faoin chúrsa T1, agus freagraí na 

mbuncheisteanna uile eile san áireamh.  

Anuas air seo tá sé geallta sa chlár rialtais go mbeidh polasaí ann don Ghaeilge sa chóras 

oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal, agus creidimid gur cheart go mbeadh 

ionchur lárnach ag an bpolasaí seo, nuair atá sé forbartha, ar an gcur chuige atá á leanúint 

ag aon sonraíochtaí nua don Ardteistiméireacht. Aithnímid freisin an tábhacht a bhaineann 

le stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar ag leibhéal na hArdteistiméireachta d’fhorbairt agus do 

thodhchaí na teanga, agus ní mór stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar a chaomhnú agus a 

neartú. 

Thar aon ní eile, creidimid gur fiú go mór ár gcuid ama a thógáil leis an bpróiseas seo lena 

fháil i gceart. Ní mór dúinn an deis seo a thapú le teacht ar an mbealach ceart le foghlaim 

agus múineadh na Gaeilge a threisiú, agus ba cheart go mbeadh tacaíocht fhorleathan ann 

d’aon mhúnla nua ó na geallsealbhóirí uile chun go n-éireoidh leis. Ní mór éisteacht leis na 

buairimh atá léirithe ag múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus an mórphobal agus oibriú le 

chéile le córas d’ardchaighdeán do mhúineadh na Gaeilge a chruthú a chothóidh an chéad 

ghlúin eile de chainteoirí líofa muiníneacha. 

 

Moltaí maidir leis an gcomhairliúchán reatha ar na dréachtsonraíochtaí T1 agus T2 

1) Tá gá leis an gcomhairliúchán a chur siar mar gheall ar an bpaindéim. Ní raibh seans ceart 

ag múinteoirí páirt iomlán a ghlacadh sa chomhairliúchán go dtí seo mar gheall ar an mbrú 

breise a bhí orthu, agus ní féidir grúpaí fócais nó imeachtaí fisiciúla a eagrú i láthair na 

huaire. Tá sé tábhachtach seans ceart a thabhairt do gach duine páirt iomlán a ghlacadh sa 

chomhairliúchán. 

2) Tá gá leis an gcomhairliúchán a chur siar go dtí go bhfuil athbhreithniú déanta ar chúrsa 

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí. Tá cuid mhór míshásamh léirithe ag múinteoirí maidir le cúrsa 

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí. Tá sé tábhachtach go ndéanfar anailís ar cad atá le foghlaim ó 

chur i bhfeidhm cúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí, go gcuirtear na fadhbanna ina gceart, 

agus go bhfeictear ar na himpleachtaí a bheadh aige seo ar shonraíochtaí na Sraithe 

Sinsearaí. Bheadh sé seo ag teacht le dea-chleachtas. 

3) Tá sé molta sna dréachtsonraíochtaí go laghdófar na marcanna don obair labhartha go 

35%. Cuireann sé seo an teachtaireacht mhícheart amach, go háirithe i ndiaidh gur baineadh 

an bhéaltriail de chúrsa na Sraithe Sóisearaí cheana féin. Léirigh suirbhé a d’fhoilsigh An 

Gréasán i mí Bhealtaine 2021 go gcreideann 95% de mhúinteoirí nár cheart go mbeadh aon 
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ísliú ann sna marcanna don obair labhartha. Tá baol ann go dtiocfaidh laghdú i líon na 

ndaltaí a thugann faoin chúrsa ardleibhéil má bhíonn ísliú ann. 

4) Tá sé i gceist fáil réidh leis an gcúrsa bonnleibhéil. Tá an-bhaol ann go mbeidh ardú 

ollmhór i líon na ndaltaí atá ag cuartú díoluine ón Ghaeilge mar thoradh air seo. Tá an-bhaol 

ann nach mbeidh freastal ceart ann do na daltaí is laige sa chóras amach anseo. 

5)  Níl dréacht liostaí litríochta ar fáil leis na dréachtsonraíochtaí. Is easpa mhór réamheolais 
í seo do mhúinteoirí agus ní féidir measúnú ceart a dhéanamh ar na dréachtsonraíochtaí gan 
an t-eolas seo a bheith ar fáil. Ba cheart go mbeadh deis ag múinteoirí na téacsanna molta a 
mheas.  

Bheadh sé tábhachtach freisin anailís a dhéanamh ar conas atá ag éirí le cur chuige 
múineadh na litríochta i gcúrsa Gaeilge na sraithe sóisearaí, go háirithe má tá sé ar intinn 
leanúint leis an gcur chuige céanna le cúrsa na hArdteistiméireachta. 

Ar a bharr sin, ba cheart go mbeadh idirdhealú sna téacsanna idir ardleibhéal agus 
gnáthleibhéal le freastal ceart a dhéanamh ar riachtanais gach dalta. 
 
6) Tá sé riachtanach go mbeadh spreagadh agus cúiteamh ar fáil do dhaltaí T1 as cúrsa níos 

dúshlánaí a dhéanamh, mar shampla pointí bónais. Tá imní ann gur teip a bheadh i ndán don 

chúrsa nua mura mbeadh cúiteamh ann. Tá imní léirithe ag múinteoirí nach mbeidh daltaí 

T1 sásta tabhairt faoi chúrsa T1, gan spreagadh ceart bheith ann dóibh.  D’fhéadfadh seo 

dochar tromchúiseach a dhéanamh do cheantair Ghaeltachta agus don oideachas lán-

Ghaeilge. Caithfear dul i ngleic leis an gceist seo mar chuid den phróiseas. 

7) Tá na torthaí foghlama ró-leathan agus uaillmhianach. Níl siad téagartha go leor. Tá treoir 
shoiléir ag teastáil. 
Ní mór eolas a thabhairt ar an ábhar, na téamaí agus na topaicí a bheadh ag eascairt as na 
torthaí foghlama. Tá doiléireacht ag baint leis na torthaí foghlama molta. Ní leor é seo mar 
threoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí. Chothódh cur chuige mar sin easpa muiníne sa 
chúrsa nua. Níl an chur chuige seo sásúil do scrúdú chomh tábhachtach leis An tSraith 
Shinsearach. 
 
8) Tá easpa sonraithe ar fáil sna dréachtsonraíochtaí seo. Tá níos mó sonraithe ag teastáil 
maidir le cur chuige an mheasúnaithe. Níl eolas ar fáil maidir le cur chuige na scrúduithe 
béil, cur chuige na punainne, cur chuige na dtascanna scríbhneoireachta srl. Ní thugtar go 
leor eolais maidir leis an gcomhrá nó an plé a bheadh i gceist faoin phunann sa mheasúnú 
cainte. Ní féidir fiúntas na punainne a mheas gan an t-eolas seo uile bheith ar fáil. Ba cheart 
an córas measúnachta a dhearadh agus tascanna samplacha measúnachta a chur ar fáil 
bunaithe ar na sonraíochtaí agus an comhairliúchán a bhunú air sin ar fad. Tá an t-eolas seo 
riachtanach le bheith ábalta na dréachtsonraíochtaí a mheas, agus ní féidir na 
dréachtsonraíochtaí a mheas i gceart gan an t-eolas seo bheith ar fáil.  
 

9) Tá gá le pacáiste de scrúduithe samplacha agus scéim mharcála bheith curtha ar fáil sula 

gcuirtear tús leis an gcúrsa nua, agus go mbeadh traenáil chuimsitheach déanta 

ag múinteoirí agus acmhainní tacaíochta curtha ar fáil ar a laghad bliain scoile iomlán sula 

gcuirtear tús leis an gcúrsa nua. Tá seo riachtanach le go mbeadh muinín ag múinteoirí in 

aon chúrsa nua.  
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10) Ní dhéantar aon tagairt don Fhráma Tagartha Comónta Eorpach sna 

dréachtsonraíochtaí. Chabhródh cur chuige mar seo le foghlaimeoirí scileanna teanga a 

fhorbairt mar is ceart. An sprioc atá ann leis an FTCE ná an foghlaimeoir a chumasú le bheith 

in ann an teanga a úsáid go héifeachtach ina s(h)aol acadúil, gairmiúil agus sóisialta i ndiaidh 

an chúrsa, seachas foghlaimeoir a ullmhú do scrúdú. Tá sé tábhachtach anailís cheart a 

dhéanamh ar na sainriachtanais atá ag daltaí T1 agus daltaí T2 agus cúrsaí a fhorbairt atá 

oiriúnach do na riachtanais sin. 

 

Mura gcuirtear an t-eolas uile atá easnamhach ar fáil mar chuid den chomhairliúchán seo, 

ní mór go mbeadh an dara comhairliúchán ann, agus go mbeadh an t-eolas uile atá 

easnamhach curtha ar fáil mar chuid den dara comhairliúchán. 
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Aguisín:  

Fadhbanna a aithnítear le cúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí  

 

1) Níl béaltriail ann. Is easpa ollmhór é sin do theanga. Níl aitheantas ar bith ann don 

teanga labhartha sa mharc a fhaigheann daltaí ón CSS (SEC). Ní léiríonn sé seo an meas 

ceart do thábhacht na teanga labhartha i sealbhú na teanga, go háirithe do mhionteanga 

ar nós na Gaeilge. 

 

Tá éagothromaíocht anseo. Na hábhair eile a bhfuil céatadán suntasach de na marcanna 

fós ag dul le haghaidh cur i láthair, obair phraiticiúil nó tionscadal i gcúrsa na 

hArdteistiméireachta, tá marcanna fós ag dul le haghaidh cur i láthair, obair phraiticiúil 

nó tionscadal i gcúrsa nua na sraithe sóisearaí. Léirigh suirbhé a d’fhoilsigh An Gréasán i 

mí an Mhárta 2020 go gcreideann 97% de mhúinteoirí Gaeilge gur cheart go mbeadh an 

obair labhartha mar chéatadán den mharc deiridh ar an teastas ó Choimisiún na 

Scrúduithe Stáit. Caithfear an t-aitheantas ceart a thabhairt do thábhacht na teanga 

labhartha sa mheasúnú – ní leor tascanna rangbhunaithe amháin. Tá sé riachtanach go 

mbeadh béaltriail ann a dhéanfadh gach dalta.  

 

2) Tá an iomarca litríochta ar an gcúrsa nua. De bharr srianta ama agus líon na dtéacsanna 

atá le clúdach, níl go leor ama á chaitheamh ar shealbhú scileanna teanga eile agus ar 

chothú scileanna cumarsáide ach go háirithe.  

 

Níl an litríocht ar an gcúrsa oiriúnach do dhaltaí gnáthleibhéil. Níl go leor téacsanna ann 

a bheadh oiriúnach do dhaltaí gnáthleibhéil, ní dhéanann sé freastal ceart ar a 

riachtanais fhoghlama mar sin. 

 

Ní léir go bhfuil an cur chuige atá ann, i.e. go n-eascraíonn an fhoghlaim uile ón litríocht, 

ag obair. Bheadh sé tábhachtach aischothú a fháil ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí, agus 

anailís a dhéanamh ar an gcur chuige seo, sula leantar leis an gcur chuige céanna le cúrsa 

na hArdteistiméireachta. 

 

3) Tá an tasc measúnaithe go hiomlán mí-oiriúnach do dhaltaí T2. Tá an réim teanga a 

bheadh ag teastáil don tasc seo go hiomlán mí-réadúil. Bheadh scileanna ardchumais 

teanga ag teastáil don tasc seo, scileanna nach mbeadh forbartha fós ag daltaí T2. Anuas 

air sin ní dhéantar aon idirdhealú idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal sa tasc 

measúnaithe. Tá difear ollmhór le brath mar sin idir an caighdeán atáthar ag súil leis ó 

dhaltaí gnáthleibhéil sa pháipéar scrúdaithe agus sa tasc measúnaithe. B’fhearr mura 

mbeadh tasc measúnaithe ann do dhaltaí T2.  
 

4) Tá na torthaí foghlama ró-leathan, teibí agus uaillmhianach. Tá sé deacair brí a bhaint 

astu. Níl úsáid phraiticiúil leo sa seomra ranga. Níl aon eolas ar fáil maidir leis an ábhar, 

na téamaí agus na topaicí a bheadh ag eascairt as na torthaí foghlama. Chothaigh sé seo 
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a lán neamhchinnteachta do mhúinteoirí agus do dhaltaí go dtí seo. Mar gheall ar an 

neamhchinnteacht seo, ní raibh na páipéir shamplacha a d’fhoilsigh Coimisiún na 

Scrúduithe Stáit ag teacht leis an méid a bhí múinteoirí agus daltaí ag súil leis.  
 

5) Foilsíodh na páipéir shamplacha ródhéanach. Níor foilsíodh na páipéir shamplacha go dtí 

mí na Samhna i mbliain a 3 den chéad ghrúpa. Nuair a foilsíodh iad bhí an caighdeán ró-

dhúshlánach do dhaltaí. 
 

6) Ní raibh eolas faoi na téacsanna litríochta, na tascanna rangbhunaithe nó an tasc 

measúnaithe ar fáil luath go leor. Bhí múinteoirí ag fáil píosaí eolais de réir a chéile thar 

na trí bliana. Ní raibh na freagraí ar fáil nuair a cuireadh ceisteanna. Chothaigh sé seo a 

lán neamhchinnteachta agus chothaigh sé fadhbanna leis an gcúrsa nua. 
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