
 

Comhairliúchán na CNCM maidir le Dréachtsonraíocht na Gaeilge don Ardteist. 

Treoirphointí agus spreagcheisteanna Gaeloideachas mar thacaíocht  

do Mhúinteoirí 
 

Comhthéacs  

 
i. Foilsíodh na dréachtsonraíochtaí ar an 23 Feabhra 2021 le teacht i bhfeidhm sna scoileanna 

in 2023 agus le scrúdú den chéad uair Meitheamh 2025. 
 

ii. Tá an comhairliúchán oscailte go dtí 31 Lúnasa agus fáiltítear roimh fhreagraí trí suirbhé a 
líonadh nó trí aighneacht a chur isteach.  

 

iii. Tá an suirbhé leagtha amach faoi théamaí ar leith agus tá aighneachtaí oscailte, le deis ann 
iad a scríobh de réir do chuid tosaíochtaí féin. San eolas atá thíos, féadfar é a chur in oiriúint 
don suirbhé nó d’aighneacht agus moltar pointí a chur i do chuid focal féin, a oiread agus is 
féidir agus de réir do chuid tuairimí féin.  

 

iv. Mhol Gaeloideachas go ndéanfar an spriocdháta don comhairliúchán a chur siar go dtí go 
mbeidh athbhreithniú déanta ar T1 agus T2 sa tSraith Shóisearach. Níor glacadh leis an 
moladh sin agus tá fonn ar an CNCM leanúint leis an gcomhairliúchán mar atá.  
 

v. Cuireadh na scrúduithe don tSraith Shóisearach ar ceal in 2020 agus 2021. Cuireadh páipéir 
scrúdaithe shamplacha ar fáil i Mí na Samhna 2019 - an-mhíshástacht léirithe ag múinteoirí 
ina leith. Ní féidir a rá go bhfuil Sonraíocht nua T1 ag obair go maith sna scoileanna faoi 
láthair de bharr nach ndearnadh scrúdú ceart uirthi. Gan aon fhíorpháipéir scrúdaithe ar fáil 
don tSraith Shóisearach, tá sé an-deacair rudaí a mheas, go háirithe i dtaobh cúrsaí marcála. 
Tá múinteoirí ag obair i bhfolús gan na rudaí bunúsacha seo bheith ar fáil dóibh. 

 

vi. Ní mór athbhreithniú a bheith déanta ar an tsonraíocht agus na buntáistí is na dúshláin a 
bhaineann léi a chíoradh.  
 

vii. Gan athbhreithniú ceart, ní bheidh fhios ag scoileanna an mbeidh daltaí in ann don leibhéal 
atá á mholadh sa tSraith Shinsearach.  
 
 

viii. Deir an Polasaí Oideachas Gaeltachta ina leith: Samhlaítear go gcuirfear na sonraíochtaí don 
tsraith shóisearach i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2017. Táthar ag súil go dtosóidh obair ar 
shonraíochtaí idirdhealaithe T1 agus T2 a fhorbairt do Ghaeilge na sraithe sinsearaí nuair a 
bheidh na sonraíochtaí idirdhealaithe don Ghaeilge sa tsraith shóisearach forbartha agus 
iad ag obair go maith sna scoileanna. (POG fonóta 4 l.12). Níl aon chruthúnas ann go bhfuil 
ag éirí go maith leo. Molann Gaeloideachas dá réir go gcuirfí siar an comhairliúchán go 
mbeidh athbhreithniú déanta ar an Teastas Sóisearach i dtosach chun an deis is fearr agus 
is féidir a thabhairt don teanga agus do dhaltaí.  

 



 

ix. Tá Gaeloideachas den tuairim nach bhfuil na coinníollacha fabhrach sna scoileanna faoi 
láthair do chomhairliúchán leis an mbrú atá sa chóras de bharr Covid-19, anuas ar 
ghnáthbhrúnna an tsaoil sna hiar-bhunscoileanna.  

 

x. Tá an comhairliúchán seo ar bun in ainneoin nach bhfuil an comhairliúchán ar an tsraith 
shinsearach (gach ábhar; cur chuige; réasúnaíocht srl.) curtha i gcrích. Is céim róluath é an 
comhairliúchán seo. 

 

xi. Is comhairliúchán fíorthábhachtach é seo mar nach bhfuil ach seans amháin ann an 
tsonraíocht a fháil i gceart don ghlúin seo agus tá gach seans go mbeidh blianta fada ann sula 
dtabharfar faoi athbhreithniú ar an nGaeilge arís ag leibhéal na hArdteiste.  
 

 

 

T1 agus T2 mar choincheap  

 
i. Curaclam Bunscoile 1999: Curaclam Gaeilge idirdhealaithe do scoileanna T1 den chéad uair. 

Rinneadh forbairt air seo le Curaclam Teanga na Bunscoile 2016 
ii. Forbraíodh réimse leathan acmhainní le tacú leis an gcuraclam seo agus caitheadh an t-uafás 

airgid orthu.  Forbraíodh Séideán Sí mar chúrsa cuimsitheach teanga sa trí mhórchanúint le 
leabhair, físeáin, rannta etc. ó na naíonáin go Rang a 6 

iii. Réimse leathan seánraí litríochta léite ag na daltaí agus forbairt ar na scileanna teanga acu 
iv. Soiléir gur gá tógáil ar an obair sin ag an iar-bhunleibhéal ionas go mbeidh leanúnachas ann 

agus cuireadh dlús faoi seo leis nuair a tháinig an Polasaí don Oideachas Gaeltachta ar an 
bhfód in 2017 

v. Faraor, níor cuireadh an réimse tacaíochtaí cuí ar fáil sular tugadh sonraíocht nua T1 isteach 
don tSraith Shóisearach 

vi. Easpa treorach sna torthaí foghlama atá ró-uaillmhianach ach an-ghinearálta.  
 

 
 

Ceisteanna Córasacha  

 
An mbeidh sé éigeantach do na daltaí sna scoileanna T1 an cúrsa Gaeilge seo a leanúint agus an 

scrúdú a dhéanamh?  

Níl aon fhreagra soiléir faighte ón Roinn Oideachais, atá freagrach as an gceist seo, faoi láthair, rud 

atá ag cur leis an míshocracht faoin tsonraíocht. Dar le tuismitheoirí áirithe, dá mbeadh T1 

éigeantach, bheadh amhras orthu faoi iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Gaeltachta a roghnú dá 

gcuid páistí.  

i. Faoi láthair níl ach an méid atá luaite sa Pholasaí Oideachas Gaeltachta mar threoir: 

Ceangal a chur ar na scoileanna Gaeltachta uile sonraíocht T1 Gaeilge a chur ar fáil do 

scoláirí agus scoláirí a spreagadh go gníomhach chun an rogha seo a ghlacadh. (POG l. 35) 

Molann Gaeloideachas go gcuirfear eolas cruinn ar fáil faoi cheist na héigeantachta go 

práinneach. Tá easpa eolais faoi seo ag ligean do bhuairt fás i measc tuismitheoirí agus 

daltaí.  



 

Dar le Gaeloideachas, ní féidir le sonraíocht T1 bheith éigeantach do dhaltaí i scoileanna 

T1, ach fiú, agus é roghnach, caithfear na cúinsí a dhearadh chun go roghnófaí í.  

 
ii. Mar a sheasann sé, níl i gceist ag an Roinn cúiteamh a thabhairt ar an obair bhreise a 

bhaineann le sonraíocht T1, gur sonraíocht níos dúshlánaí í ná sonraíocht T2. Tá baol 

fíorláidir ann nach roghnóidh daltaí cúrsa níos dúshlánaí gan cúiteamh ceart ar an dua 

breise, i bhfoirm phointí bhónais i ngeall ar thionchar láidir an chórais pointí. Tá spreagadh 

de dhíth ar dhaltaí le tabhairt faoi chúrsa níos dúshlánaí agus mura mbíonn an spreagadh 

sin ann, roghnóidh mór-iomlán na ndaltaí páipéar níos éasca, a bhfuil na pointí céanna ag 

dul dó. 

Tá 3 rud luaite sa POG (l.35) mar chúiteamh don obair bhreise, a bhféadfadh teacht i 

bhfeidhm: 

1. Scéim sparánachta tríú leibhéal a thabhairt isteach do scoláirí a fheidhmíonn ag tairseach 

ghrád shonraithe nó a sháraíonn í sa sonrúchán curaclaim T1 don Ghaeilge i scrúdú na 

hArdteistiméireachta  

2. 10% de na háiteanna sna cláir OTM uile a chur in áirithe do scoláirí a fheidhmíonn ag 

tairseach ghrád shonraithe nó a sháraíonn í sa sonrúchán curaclaim T1 don Ghaeilge i 

scrúdú na hArdteistiméireachta ar an gcoinníoll go gcomhlíonann na hiarratasóirí na critéir 

eile d’iontráil ar na cláir  

3. Fiosrú a dhéanamh faoin bhféidearthacht le haitheantas ar fheidhmíocht sa sonrúchán 

curaclaim T1 don Ghaeilge san Ardteistiméireacht mar riachtanas iontrála ar chúrsaí tríú 

leibhéal a éilíonn inniúlacht níos airde sa Ghaeilge  

Tá an 3 rogha thuas teoranta de roghanna ar leith an dalta / roghanna le Gaeilge ag an tríú 

leibhéal, agus dá réir, níl na roghanna sin ag sásamh an mhóraimh.  

Molann Gaeloideachas go gcuirfear cúiteamh nó luach saothair i bhfoirm pointí bónais ar 

fáil chun daltaí a spreagadh le tabhairt faoi chúrsa níos dúshlánaí.  

 

 
iii. Tá impleachtaí d’inniúlacht sa Ghaeilge do dhaltaí sna scoileanna lán-Ghaeilge agus 

Gaeltacht má roghnaíonn na daltaí páipéar atá deartha do scoileanna atá ag feidhmiú trí 
Bhéarla.  
 

 

3 Leagan amach na nDréachtsonraíochtaí  
 

i. Tá na sonraíochtaí ar an múnla céanna leis an tSonraíocht don tSraith Shóisearach agus 
Curaclam Teanga na Bunscoile, le hidirdhealú idir scoileanna T1 (ag feidhmiú trí mheán na 
Gaeilge) agus T2 (ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla).  
 

ii. I bhfianaise gur ceadmhach do dhaltaí as scoileanna T2 sonraíocht T1 a dhéanamh, moltar 
go dtabharfar ainm eile seachas T1 agus T2 ar na sonraíochtaí chun nach mbeidh doiléire 
ann ina leith.   

 



 

iii. Beidh Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ann do T1 agus T2 agus ní bheidh Bonnleibhéal ann a 
thuilleadh.  

 

 

4. Téamaí 
 

Leagtar amach thíos treoirphointí Gaeloideachais de réir na dtéamaí céanna is atá sa suirbhé.  

 

i. Réasúnaíocht, Aidhm agus Cuspóirí 
 

 Ní féidir an réasúnaíocht a mheas de bharr nach bhfuil athbhreithniú ceart déanta ar an 
tsraith shóisearach mar bhunchéim.  
 

 Tá sé an-deacair an réasúnaíocht, an aidhm agus na cuspóirí a mheas go héifeachtach gan 
an cúrsa agus mionchur síos ar ábhar an chúrsa sin a bheidh ar fáil. 
 

 Nach dtabharfar sonraíocht T1 isteach don Ardteist go dtí go bhfuil cúrsa feiliúnach 
forbartha chun tacú leis.  

 
 

 Má tá impleachtaí d’fhorbairt inniúlacht na Gaeilge sna daltaí, beidh impleachtaí suntasacha 
ann do thodhchaí na Gaeilge agus don líon daltaí le hardchaighdeán inniúlachta sa Ghaeilge 
a bheidh ar fáil le dul i mbun oibre i bpoist ina bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge de dhíth. 
Bheadh sé seo ag dul in aghaidh polasaithe Stáit don Ghaeilge - An Straitéis 20 Bliain don 
Ghaeilge, An Plean Gníomhaíochta 5 Bliana don Ghaeilge, Acht na dTeangacha Oifigúla, an 
Polasaí don Oideachas Gaeltachta agus an próiseas pleanála teanga. 

 

 Déantar staidéar ar gach ábhar eile san iar-bhunscoil Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge trí 
Ghaeilge. Teastaíonn ardchumas sa Ghaeilge chun dul i ngleic le téacsanna agus ábhair eile 
trí Ghaeilge. Ba cheart go mbeadh staidéar ar an nGaeilge ag tacú leis an bhfoghlaim trí 
Ghaeilge (de bharr nach bhfuil an saibhriú agus difreáil cheart ann, ní tharlóidh sé seo) ach 
ní tharlóidh seo faoi na moltaí reatha atá déanta sa chomhairliúchán. 

 

ii. Foghlaim agus Teagasc 
 
 Ní mór go gcuirfear acmhainní cuí ar fáil le cúrsa ceart Gaeilge a fhorbairt ar aon dul le 

Séideán Sí le tacú le sonraíocht T1 sa tSraith Shóisearach chun tógáil ar obair na bunscoile.  
 
 
 Ní mór do na Sonraíochtaí a bheith nasctha go soiléir leis an bhFráma Tagartha Comónta 

Eorpach le go mbeidh córas oibiachtúil idirnáisiúnta ann chun caighdeán a mheas. Is é an 
phíomhsprioc a bhaineann le cúrsaí atá bunaithe ar 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. Deis amú a bheidh ann mura n-
úsáidtear an cur chuige seo go soiléir i gcúrsa nua na hArdteiste agus beidh an baol ann go 



 

mbeidh glúin eile ag fágáil na scoile le scileanna agus straitéisí scrúdaithe seachas inniúlacht 
teanga agus chumarsáide.  

 
 Léirigh múinteoirí míshástacht nach bhfuil marcanna ná aitheantas ag dul don phunann.  

 
 

 Léirigh múinteoirí imní maidir le conas plé le daltaí sa rang céanna dá mbeadh siad ag 
tabhairt faoi T1 agus T2 in éindí, agus ag dhá leibhéal éagsúla leis an mblianghrúpa céanna 
(T1/2/AL/GL), go háirithe má tá laghdú ar an líon uaireanta teagaisc don Ghaeilge. De réir an 
méid atá sonraithe sa Dréachtsonraíocht, ceapadh í “le haghaidh 180 uair an chloig d’am 
ranga ar a laghad”. Sin i bhfad níos lú ama ná mar atá ar fáil i scoileanna áirithe i láthair na 
huaire. 

 

 
iii. Téacsanna 

 

 Níl liosta na dtéacsanna ar fáil. Deacair aiseolas fónta a thabhairt ar an tsonraíocht in 
éagmais an ábhair seo. Ní fios cén caighdeán a bheidh sna téacsanna seo ná cén saghas 
ábhar agus téamaí a bheidh faoi chaibidil. 
 

 Caithfidh daltaí T1 staidéar a dhéanamh ar 3 dhán sa bhreis – sin a bhfuil de dhifríocht idir T1 
agus T2 ó thaobh na litríochta de.  

 

 Molann Gaeloideachas go bhfoilseofar an liosta litríochta mar nach féidir an tsonraíocht a 
mheas gan é i bhfianaise an easpa eolais sna torthaí foghlama. 
 
 

 Tá soiléireacht ag teastáil freisin an mbeidh an litríocht mar chuid den scrúdú béil. Ma tá an 
litríocht le bheith mar chuid den scrúdú seo, ní mór aitheantas a thabhairt ar an ullmhúchán 
ar fad a rachaidh isteach ann. 

 

 
iv. Struchtúr na sonraíochtaí 

 
v. Torthaí Foghlama 

 

 Tá comparáid idir na torthaí foghlama T1 agus T2 déanta, ach ní léir difríocht shuntasach a 
bheith eatarthu. 
 

 Ní leor sraith de thorthaí foghlama ginearálta mar thacaíocht do mhúinteoirí. 
 

 Ní mór go ndéanfar anailís neamhspleách ar na torthaí foghlama leis an idirdhealú idir T1 
agus T2 i ndréachtsonraíochtaí na hArdteiste a shoiléiriú. 

 

 Ní mór go gcuirfear eolas soiléir ar fáil faoin gcaighdeán atá le sroicheadh sna torthaí 
foghlama, rud nach bhfuil soiléir faoi láthair (ceangailte leis an bhFráma Tagartha Eorpach do 

Theangacha e.g. TEG) 



 

 
 

 

vi. Cumarsáid 
 

 Tá marcanna don scrúdú béil le laghdú go 35%. Níl réasúnaíocht fianaise-bhunaithe ann le 
tacú leis an moladh seo.  
 

 Ní léir an mbeidh athrú ar struchtúr an scrúdaithe cainte. 
 

 I bhfianaise nach bhfuil Fráma Tagartha Comónta Eorpach (FTCE) le bheith in úsáid, mar atá 
ag leibhéal na sraithe sóisearaí, is deacair forbairt scileanna a mheas.  

 
 Cén fhianaise atá ann go mbeidh caighdeán Gaeilge níos fearr ag daltaí le béim bhreise ar an 

litríocht agus ar an bhfocal scríofa seachas ar labhairt na Gaeilge? 
 

 Beidh daltaí nach bhfuil chomh maith céanna ag an scríbhneoireacht nó cúrsaí acadúla faoi 
mhíbhuntáiste leis an laghdú ar na marcanna. 

 

 

 
vii. Cruthaitheacht Teanga 

 
 Níl aon eolas ann a thugann le fios go bhfuil saibhriú teanga i gceist agus ná difreáil cheart 

ann idir an dá shonraíocht. 

 
 

 
viii. Moltaí le haghaidh feabhsúcháin  

 
 Athbhreithniú córasach ar an tSraith Shóisearach i dtosach chun an caighdeán, an cur chuige 

agus an t-ábhar a mheas. In éagmais sin, beidh an tsonraíocht nua bunaithe ar dhoiléire agus 
tuairimíocht.   

 

Suirbhé ar fáil anseo https://surveyhero.com/c/comhairliuchanT1  

Aigneachtaí Scríofa: Cuireann CNCM fáilte roimh aighneachtaí scríofa mar chuid den 

chomhairliúchán ar dhréachtsonraíocht Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1. 

Is féidir d’aighneacht a sheoladh chugainn trí r-phost ag comhairliuchanT1@ncca.ie. Glacfar le 

haighneachtaí go dtí 5.00in ar an Máirt, 31 Lúnasa 2021. 
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