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Cad chuige an cruinniú seo?
Tá an seisiún seo eagraithe ag Gaeloideachas le heolas a thabhairt do thuismitheoirí maidir leis na 
dréachtsonraíochtaí atá foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

Tá an seisiún ann freisin le deis a thabhairt do thuismitheoirí ceisteanna maidir leis na 
dréachtsonraíochtaí nua seo a chur. Tá roinnt ceisteanna curtha isteach ag tuismitheoirí cheana féin. 
Beidh an deis agaibh ceisteanna eile a chur le linn an tseisiúin

Déanfar iarracht bhur gceisteanna a fhreagairt anocht chomh fada agus is féidir.

Tá sé tábhachtach a thuiscint nach é Gaeloideachas a chum nó a cheap na dréachtsonraíochtaí seo –
is í an CNCM a chum iad agus is í an Roinn Oideachais atá freagrach as iad a chur i bhfeidhm

Tá sé tábhachtach go mbeidh eolas cruinn ar fáil ionas gur féidir le tuismitheoirí

agus pobail scoile páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ag an CNCM



Téarmaí tábhachtacha

• Sonraíocht Siollabas nó cúrsa atá le múineadh in ábhar

• T1 Scoileanna ina ndéantar an teagasc trí Ghaeilge

• T2 Scoileanna ina ndéantar an teagasc trí Bhéarla

• An tSraith Shóisearach Bliain 1 – 3 san iar-bhunscoil

• An tSraith Shinsearach Bliain 5 & 6 san iar-bhunscoil

• Sonraíocht Idirdhealaithe Siollabas éagsúil do scoileanna T1 & T2

• Torthaí Foghlama Eolas a bhfuiltear ag súil leis ó na daltaí ag deireadh cúrsa



An Cúlra – Léargas ar an mórphictiúr

Curaclam Bunscoile 1999 T1 agus T2 den chéad uair

Curaclam Teanga na Bunscoile 2016 Ag tógáil air seo

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022



Polasaí don Oideachas Gaeltachta (POG)
Cén aidhm atá ag an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta maidir le múineadh na 
Gaeilge?

Oideachas ar ardchaighdeán trí Ghaeilge a sholáthar do na scoláirí uile agus aird a 
dhíriú ar riachtanais teanga idirdhealaithe na gcainteoirí dúchais Gaeilge chomh maith 
le foghlaimeoirí Gaeilge (POG l. 11)

Leagtar roinnt céimeanna amach do scoileanna Gaeltachta faoin bPolasaí

• Bunscoil - luath-thumoideachas a chur i bhfeidhm sna ranganna naíonán. Gaeilge 
amháin á múineadh go dtí Rang a 1

• Iar-bhunscoil – Sonraíocht Ghaeilge ar leith a chur ar fáil i scoileanna T1

Sonraíocht idirdhealaithe T1 agus T2 a fhorbairt don Ghaeilge sa tsraith shóisearach 
agus sa tsraith shinsearach agus a chinntiú go sásaíonn torthaí foghlama na
sonraíochtaí T1 riachtanais na scoláirí  (POG l.34)

Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf (education.ie)

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf


Cad a deirtear sa Pholasaí (POG) maidir
leis na sonraíochtaí T1?
1. Samhlaítear go gcuirfear na sonraíochtaí don tsraith shóisearach i bhfeidhm ó 
Mheán Fómhair 2017

2. 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 l.12)

Chuir an CMCM sonraíocht nua T1 agus T2 ar fáil don tSraith Shóisearach agus 
cuireadh tús leo in 2017 le scrúdú den chéad uair in 2020

Cuireadh na scrúduithe don tSraith Shóisearach ar ceal 2020 agus 2021

Ní féidir a rá go bhfuil Sonraíocht nua T1 ag obair go maith sna scoileanna faoi 
láthair. Níor tharla an scrúdú agus níl athbhreithniú déanta ar an tsonraíocht agus
na buntáistí is na dúshláin a bhaineann léi.

https://www.education.ie/ga/An-C%C3%B3ras-Oideachais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022/


Dréachtsonraíochtaí T1 agus T2
Cá bhfuil muid faoi láthair?

• Foilsíodh na dréachtsonraíochtaí seo ar an 23 Feabhra 2021 do chomhairliúchán. Is 
dréachtaí iad. Níl aon rud greanta i gcloch go fóill. 

• Tá siad le teacht i bhfeidhm sna scoileanna in 2023 agus le scrúdú den chéad uair 
Meitheamh 2025

• Beidh Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ann do T1 agus T2

• Ní bheidh Bonnleibhéal ann feasta. 

• Is í an CNCM (NCCA) a chuir na dréachtsonraíochtaí seo le chéile
https://ncca.ie/media/4933/dr%C3%A9achtsonra%C3%ADocht-ghaeilge-t1-ga.pdf

• Tá na doiciméid seo fada agus casta le léamh gan saineolas agat

https://ncca.ie/media/4933/dr%C3%A9achtsonra%C3%ADocht-ghaeilge-t1-ga.pdf


Ról na Roinne Oideachais
Is í an Roinn Oideachais atá freagrach as na 
sonraíochtaí seo a chur i bhfeidhm sna scoileanna.

Níl na freagraí ar na mórcheisteanna atá ag déanamh 
imní do thuismitheoirí ag an CNCM.

Cad iad na Mórcheisteanna?

• An mbeidh rogha ag daltaí nó an mbeidh an cúrsa T1 
éigeantach?

• An mbeidh cúiteamh ar fáil do dhaltaí a thugann faoi 
T1 as an obair agus as an iarracht bhreise?

• An gcuirfear acmhainní breise agus cúrsa ceart ar 
fáil do scoileanna le tacú leis na sonraíochtaí nua?

• Cad iad go díreach na difríochtaí idir T1 agus T2?

• Tá soiléiriú á lorg go leanúnach ag Gaeloideachas ar
na ceisteanna seo ón Roinn Oideachais agus ón 
CNCM. 



Éigeantach?
• An mbeidh sé éigeantach do na scoláirí sna scoileanna T1 an cúrsa Gaeilge 

seo a leanúint agus an scrúdú a dhéanamh? 

• Níl aon deimhniú ón Roinn Oideachais faoi seo faoi láthair rud atá ag cur leis 
an míshocracht faoin tsonraíocht.

• Deirtear sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta áfach go bhfuiltear le 

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) agus

Is féidir le hiarbhunscoileanna atá aitheanta mar scoileanna Gaeltachta 
sonraíocht T2 a chur ar fáil do scoláirí freisin sa chás gur léir go bhfreastalódh 
an sonraíocht T2 níos éifeachtaí ar riachtanais foghlama Gaeilge scoláirí den 
chineál sin (l.33 POG)

Ón méid atá ráite sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta thuas, tá sé soiléir nach 
mbeidh an cúrsa T1 éigeantach do dhaltaí i scoileanna T1 agus go mbeidh 
rogha ag an dalta. Chabhródh sé go mór dá dtabharfadh an Roinn Oideachais 
dearbhú faoi seo.

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf


Cúiteamh?
Cén fáth a dtabharfadh scoláire faoin gcúrsa seo?

Ceist í seo atá ardaithe go minic ag grúpaí éagsúla leis an CNCM agus leis an Roinn 
Oideachais.  Níl an freagra ag an CNCM. Baineann an cheist leis an Roinn Oideachais Tá 
múinteoirí agus príomhoidí an-bhuartha faoin gceist seo. 

Faoi láthair deirtear nach bhfuil an Roinn sásta marcanna bónais a thabhairt ach deir an 
tAire, Norma Foley, go bhfuil an Roinn ag déanamh meastóireacht faoi láthair ar bhearta 
a spreagfadh daltaí le tabhairt faoi chúrsa T1 agus go bhfuil an Roinn i mbun comhairle le 
Roinn na Gaeltachta faoin gceist. 

Cén luach saothair nó cúiteamh mar sin? Tá 3 rud luaite sa POG 
1. Scéim sparánachta tríú leibhéal (scoláireachtaí)
2. 10% de na háiteanna sna coláistí oiliúna uile a chur in áirithe
do scoláirí a fhaigheann grád áirithe i sonraíocht T1 Gaeilge i
scrúdú na hArdteiste. 
3. Fiosrú a dhéanamh faoi aitheantas ar leith do Ghaeilge T1 san 
Ardteistiméireacht do chúrsaí tríú leibhéal a éilíonn inniúlacht
níos airde sa Ghaeilge



Tacaíocht & Acmhainní?
• Curaclam Bunscoile 1999: Curaclam Gaeilge idirdhealaithe do scoileanna T1 den chéad uair. 

• Forbraíodh réimse leathan acmhainní le tacú leis an gcuraclam seo agus caitheadh an t-
uafás airgid orthu. Tá digitiú á dhéanamh orthu anois.
Séideán Sí Cúrsa cuimsitheach teanga sna trí mhórchanúint le leabhair, físeáin, rannta etc. ó 
na naíonáin go Rang a 6 www.seideansi.ie/

• Réimse leathan litríochta léite ag na daltaí agus forbairt ar na scileanna teanga acu

• 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. 

• Níor cuireadh an réimse tacaíochtaí céanna ar fáil sular tugadh sonraíocht nua T1 isteach 
don tSraith Shóisearach in 2017 agus níl siad ar fáil go fóill.

• Níl aon obair tosaithe ar acmhainní a fhorbairt do na cúrsaí nua seo don Ardteist

https://www.seideansi.ie/
http://www.seideansi.ie/


Cad iad na difríochtaí idir T1 agus T2?
• Torthaí Foghlama difriúla

Tá comparáid déanta ag Gaeloideachas idir na torthaí foghlama agus is beag difríocht atá 
le sonrú eatarthu. Ní léir mar sin cad í an difríocht sa chaighdeán a bhfuiltear ag súil leis sa 
scrúdú ag an deireadh. Tá múinteoirí buartha faoi thorthaí foghlama atá chomh ginearálta 
sin. 

• Tá na torthaí foghlama céanna, a bheag nó a mhór, ag sonraíocht T2 Gnáthleibhéal agus 
sonraíocht T1 Ardleibhéal.

• Litríocht - 3 dhán sa bhreis – sin a bhfuil de dhifríocht idir T1 agus T2 ó thaobh na 
litríochta de. 

• Go dtí go mbeidh páipéir scrúdaithe shamplacha agus scéimeanna marcála ar fáil ní
bheifear in ann an difríochtaí idir an dá shonraíocht a mheas. 

• Deir an CNCM nach nós leo a leithéid a chur ar fáil go dtí Mí
na Samhna roimh an gcéad scrúdú. Níl sé seo inghlactha do 
scrúdú chomh tábhachtach leis an Ardteist.



Torthaí Foghlama
T1 T2

1.6  téacsanna a roghnú go criticiúil ar mhaithe le 
taitneamh agus sprioc ar leith

1.6 téacsanna ar a ábhar spéise a roghnú ar mhaithe le 
taitneamh agus le tuiscint

1.26  ionramháil a dhéanamh ar eolas, ar thuairim, agus ar 
dhearcadh daoine eile

1.24 cumarsáid a choimeád sa siúl agus deacrachtaí
tuisceana a shárú trí eolas agus tuairimí a sheiceáil agus
a dhearbhú

2.1  ionchur saibhir cruinn, sna scileanna teanga uile, a 
thabhairt faoi deara agus a phlé 

2.1 ionchur saibhir cruinn, sna scileanna teanga uile, a 
thabhairt faoi deara

2.8 comparáid agus codarsnacht a dhéanamh idir a 
chanúint féin agus canúintí eile

2.9 comparáid a dhéanamh idir na mórchanúintí
éagsúla

3.10 measúnú criticiúil a dhéanamh ar an taibhiú/léiriú féin 
agus ar an tionchar a bhí aige ar an spriocghrúpa, chun é a 
fheabhsú

3.10 tuiscint a léiriú ar a spriocghrúpa agus 
teachtaireacht á chur i láthair



Ualú na marcanna (l.38 Dréachtsonraíocht)

Comhpháirt mheasúnaithe Ardleibhéal

Labhairt & Idirghníomhú cainte 35% (laghdaithe ó 40%)

Éisteacht i gcomhthéacs 10%

Léamh i gcomhthéacs 15%

Tascanna ceapadóireachta 20%

Freagairt ar théacsanna litríochta 20%

Comhpháirt mheasúnaithe Gnáthleibhéal

Labhairt & Idirghníomhú cainte 35% (laghdaithe ó 40%)

Éisteacht i gcomhthéacs 10%

Léamh i gcomhthéacs 20%

Tascanna ceapadóireachta 20%

Freagairt ar théacsanna litríochta 15%



Seasamh Gaeloideachas

Creideann Gaeloideachas gur chóir go mbeadh 
curaclam ceart Gaeilge ar fáil ag an iar-bhunleibhéal
a fhreastalaíonn ar riachtanais teanga éagsúla na 
ndaltaí ar fad, mar atá sa Churaclam Teanga 
Bunscoile.

Tá Gaeloideachas ag éileamh na nithe seo a leanas 
ar an Roinn Oideachais agus ar an gComhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta chun a 
chinntiú go mbeidh a leithéid ar fáil san Iar-

bhunscoil.



Éilimh Gaeloideachas

1. An spriocdháta don chomhairliúchán ar Dhréachtsonraíochtaí
Gaeilge na hArdteiste a chur siar go dtí go mbeidh athbhreithniú déanta 
ar T1 agus T2 sa tSraith Shóisearach.

2. Gealltanas ón Roinn Oideachais nach dtabharfar aon sonraíocht 
Ghaeilge níos dúshlánaí isteach ag leibhéal na hArdteiste gan 
chúiteamh nó luach saothair i bhfoirm pointí bónais a chur ar fáil.

3. Dearbhú ón Roinn Oideachais nach mbeidh sé éigeantach do scoláirí i 
scoil lán-Ghaeilge nó Gaeltachta tabhairt faoi scrúdú I sonraíocht 
Ghaeilge T1 mura mian leo.



4. Aird a thabhairt ar bhuairt na múinteoirí faoin ísliú 
marcanna
ó 40% go 35% don bhéaltriail mar atá molta sa
dréachtsonraíocht.

5. Ainm eile a cheapadh ar an dréachtsonraíocht seo mar nach 
bhfuil an tsonraíocht teoranta do scoláirí i scoileanna lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta amháin.

Éilimh Gaeloideachas 



6. Liosta litríochta / téacsanna  a fhoilsiú láithreach mar nach féidir 
an dréachtsonraíocht a mheas gan é i bhfianaise an easpa eolais sna 
torthaí foghlama mar a sheasann siad.

7. Cúrsa Gaeilge le réimse leathan acmhainní a fhorbairt a bheadh ar 
aon dul le Séideán Sí sa bhunscoil le tacú le sonraíocht T1 sa tSraith 
Shóisearach.

8. Páipéir scrúduithe shamplacha a chur ar fáil chun cur ar chumas 
múinteoirí an dréachtsonraíocht a mheas agus aiseolas cruinn a 
thabhairt.

Éilimh Gaeloideachas 



9. Gan tús a chur le sonraíocht Ghaeilge nua don Ardteist go dtí go 
bhfuil cúrsa forbartha a fhreastalaíonn ar riachtanais na scoláirí uile 
sa tír. Ní leor sraith de thorthaí foghlama mar threoir do mhúinteoirí 
sa seomra ranga

10. Aird a thabhairt ar aiseolas, ar mholtaí agus ar bhuairt phobal na 
scoileanna a thagann chun cinn mar chuid den chomhairliúchán agus 
gníomhú dá réir.

Éilimh Gaeloideachas





Tá guth agaibh – caithfear an deis a thapú
Tá comhairliúchán ar bun ag an CMCM faoi láthair ar an gceist seo. Molaimid daoibh 
páirt a ghlacadh le go mbeidh bhur dtuairimí le cloisteáil. Tá na spriocdhátaí atá luaite 
thíos faoi athbhreithniú ag an CNCM faoi láthair. Tá seans go gcuirfear síneadh ama leo.

Is iad seo a leanas na bealaí le páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán:

• Suirbhé ar líne – spriocdháta 28 Bealtaine 2021

• Aighneacht a scríobh agus a chur chuig an CNCM roimh an 31 Lúnasa 2021 

• Ríomhphost ag Gaeloideachas Do thuairimí a chur ar ríomhphost ag Gaeloideachas 
ag an seoladh ríomhphoist eolas@gaeloideachas.ie

Cuirfear bhur dtuairimí mar a léiríodh anocht iad agus aon aiseolas a sheolann sibh ar 
ríomhphost chugainn san áireamh agus aighneacht á scríobh ag Gaeloideachas mar 
chuid den chomhairliúchán.

Míle buíochas libh as bhur rannpháirtíocht sa
seisiún eolais agus comhairliúcháin seo. Tá súil
againn gur chabhraigh sé libh.

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach/%C3%A1bhair-agus-creata-faoi-fhorbairt/gaeilge/comhairli%C3%BAch%C3%A1n-ar-dhr%C3%A9achtsonra%C3%ADocht-ghaeilge-na-hardteistim%C3%A9ireachta-t1/
https://surveyhero.com/c/comhairliuchanT1
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach/%C3%A1bhair-agus-creata-faoi-fhorbairt/gaeilge/comhairli%C3%BAch%C3%A1n-ar-dhr%C3%A9achtsonra%C3%ADocht-ghaeilge-na-hardteistim%C3%A9ireachta-t1/
mailto:eolas@gaeloideachas.ie

