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Réamhrá an Chathaoirligh 
 
 
Rinne Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge (an 
Comhchoiste) cinneadh tabhairt faoi thogra ar an dá ábhar seo a leanas: - 
 

⚫ Stádas agus caighdeán na Gaeilge san Ardteistiméireacht, agus na córais eile 
is féidir a chur i bhfeidhm, idir córas an T1 (Teanga 1) agus an T2 (Teanga 2) 
agus roghanna féideartha eile; 
 

⚫ Caighdeán Gaeilge na n-ábhar oidí agus na múinteoirí agus an tacaíocht atá 
de dhíth chun an caighdeán sin a fheabhsú. 

 
D’eagraigh an Comhchoiste cruinnithe poiblí ar an dá ábhar thuasluaite. D’iarr sé ar na 
finnéithe a tháinig os a chomhair a gcuid taithí, tuairimí agus moltaí a phlé leis. D’éist sé 
go cúramach leis an bhfianaise a leagadh os a chomhair agus ar thaithí agus ar thuairimí 
na bpáirtithe leasmhara. Chomh maith leis sin, rinne an Comhchoiste a chuid taighde féin 
ar an gcóras oideachais in Éirinn agus ar an tslí a múintear an Ghaeilge sna scoileanna 
éagsúla.  
 
Tar éis don Chomhchoiste a bhreithniú a dhéanamh ar an dá ábhar seo, tá Comhaltaí an 
Chomhchoiste tar éis comhaontú a dhéanamh ar 21 moladh ar leith. Creideann an 
Comhchoiste go dtugann na moltaí seo aghaidh ar na gnéithe is tábhachtaí i leith stádas 
agus caighdeán na Gaeilge san Ardteistiméireacht, agus i leith chaighdeán Gaeilge na n-
ábhar oidí agus na múinteoirí.  
 
Dar ndóigh, tá nasc dosheachanta idir an dá ábhar, mar is cuid lárnach de stádas agus 
caighdeán Ghaeilge na hArdteistiméireachta é stádas agus caighdeán Ghaeilge na 
múinteoirí. Thairis sin, tá nasc dosheachanta idir stádas agus caighdeán na Gaeilge sa 
chóras oideachais ina iomláine, ón mbonnleibhéal go dtí an tríú leibhéal agus stádas agus 
caighdeán Gaeilge na múinteoirí.  
 
Tá an stádas sin ag an nGaeilge mar gurb í ár dteanga dhúchais í. Is í an Ghaeilge ár 
bpríomhtheanga agus is í an Ghaeilge an breogán ina maireann ár gcultúr agus ár 
bhféiniúlacht mar dhaoine agus mar thír. Mar sin, ní ábhar scoile í an Ghaeilge cosúil le 
hábhair eile scoile. Tá i bhfad níos mó agus níos tábhachtaí i gceist leis seo – aithníonn 
muintir na hÉireann an méid seo agus aontaíonn siad leis an bhfíric seo chomh maith. 
 
Sin an chúis a molann an Comhchoiste go n-aithneoidh an tAire Oideachais agus an 
Rialtas go hoscailte go bhfuil sé mar cheart bunreachtúil agus ceart daonna ag gach dalta 
an Ghaeilge a fhoghlaim ag an leibhéal a roghnaíonn an duine sin dó nó di féin, agus go 
mbeidh rochtain uilíoch ar fáil ar an nGaeilge ar fud an chóras oideachais iomlán. 
 
Sin an chúis a molann an Comhchoiste don Aire Oideachais agus don rialtas na forálacha 
sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 maidir le múineadh na Gaeilge a chur i 
bhfeidhm roimh dheireadh na Straitéise in 2030. 
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Tá an córas a chuirfear i bhfeidhm don Ghaeilge sna blianta amach romhainn chomh 
tábhachtach sin, go bhfuil dualgas orainn uile a chinntiú go mbeidh an córas sin oiriúnach 
don fheidhm thábhachtach a bheidh leis. Agus de réir an dualgais sin, comhaontaíonn an 
Comhchoiste nach bhfuil córas an T1 agus an T2, mar atá sé sonraithe faoi láthair, 
oiriúnach don fheidhm sin. Mar sin, tá an Comhchoiste ag iarraidh ar an Aire Oideachais 
a chinntiú nach gcuirfear an córas sin i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh a Roinn imscrúdú 
iomlán air, agus ar na roghanna eile atá ann.  
 
Tá an Comhchoiste ag iarraidh ar an Aire go ndéanfaidh a Roinn imscrúdú agus 
athbhreithniú géar ar gach rud atá molta faoi láthair i gcomhair Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta, idir: - 
 

⚫ Córas an T1 agus an T2; 
 
⚫ An moladh go mbeidh dhá ábhar Gaeilge ann don Ardteistiméireacht; 
 
⚫ Na pointí Lár-Oifige Iontrála a bhronnfar i gcomhair na leibhéal éagsúil, agus 

an coibhneas soiléir agus cóir idir na pointí atá de dhíth in aon chóras mar sin; 
 
⚫ Todhchaí an bhonnleibhéil agus an díolúine san Ardteistiméireacht;  
 
⚫ Stádas agus caint agus cultúir beo na Gaeltachta agus Pobal Labhartha na 

Gaeilge  sa chóras oideachais;  
 
⚫ Stádas na béaltrialach i nGaeilge na hArdteistiméireachta agus na sraithe 

sóisearaí araon; 
 
⚫ An nasc idir an Fráma Tagartha Comónta Eorpach, an Ghaeilge agus an córas 

oideachais; 
 
⚫ Na hacmhainní teagaisc agus foghlama Gaeilge atá de dhíth ar dhaltaí agus 

ar mhúinteoirí araon, idir scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna agus gnáth-
scoileanna araon, idir an bunleibhéal agus an meánleibhéal araon; 

 
⚫ Na múinteoirí atá de dhíth, agus an tslí is fearr ar féidir linn a chinntiú go bhfuil 

múinteoirí, a bhfuil Gaeilge líofa acu, scaipthe ar fud an chórais oideachais. 
 
Tá súil ag an gComhchoiste go nglacfaidh an tAire Oideachais leis na moltaí seo agus go 
dtiocfaidh an tAire os comhair an Chomhchoiste chomh luath agus is féidir, ionas gur féidir 
linn, agus muid ag obair le chéile, córas nua a dhearadh i gcomhair Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta; córas a bheidh ar leas na Gaeilge, ar leas na leas an chóras 
oideachais, ar leas na múinteoirí, agus go mórmhór ar leas na ndaltaí. 
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Ag a chruinniú ar an 29 Samhain 2021 chomhaontaigh an Comhchoiste an tuarascáil seo  
a leagan faoi bhráid an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, mar 
aighneacht ón gComhchoiste i gcomhair an chomhairliúcháin ar dhréachtsonraíocht 
Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 agus i gcomhair an chomhairliúcháin ar 
dhréachtsonraíocht Ghaeilge T2. 
 
Chomh maith leis sin, chomhaontaigh an Comhchoiste go leagfar an tuarascáil faoi bhráid 
Thithe an Oireachtais agus go n-eiseofar preasráiteas ina thaobh. 
 
Leagadh an tuarascáil faoi bhráid Thithe an Oireachtais ar an 30 Samhain 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh 
Cathaoirleach 
29 Samhain 2021 
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Moltaí an Chomhchoiste 
 
 
1. Molann an Comhchoiste go n-aithneoidh an tAire Oideachais agus an Rialtas go 

hoscailte go bhfuil sé mar cheart bunreachtúil agus mar cheart daonna ag gach dalta 
i ngach scoil staidéar a dhéanamh ar aon chúrsa Gaeilge, agus na scrúdaithe a 
bhaineann leis an gcúrsa sin a dhéanamh, cibé rogha a chuirfear i bhfeidhm. Molann 
an Comhchoiste go mbeidh rochtain uilíoch ar fáil don Ghaeilge ar fud an chóras 
oideachais iomlán. 
 

2. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire Oideachais na beartais ar fad i 
bhfeidhm a leagtar amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 maidir le 
hoiliúint múinteoirí.1 

 
3. Molann an Comhchoiste nach nglacfaidh an tAire Oideachais leis an gcóras T1 agus 

T2, ná le haon athruithe eile, i gcomhair Ghaeilge na hArdteistiméireachta, agus 
nach gcuirfidh an tAire i bhfeidhm é, go dtí go ndéanfaidh a Roinn imscrúdú iomlán 
ar na nithe seo a leanas: - 

 
➢ Cur i bhfeidhm na sonraíochta T1 agus T2 don Ghaeilge ag leibhéal na 

sraithe sóisearaí; 
 

➢ Na sonraíochtaí atá molta i gcomhair T1 agus T2 don Ghaeilge ag 
leibhéal na hArdteistiméireachta faoi láthair;  
 

➢ Na roghanna eile agus na córais fhéideartha eile a moladh don 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i leith Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta; 
 

➢ Na sonraíochtaí a bhainfidh le gach leibhéal féideartha – an bonnleibhéal; 
an gnáthleibhéal; an ardleibhéal; agus ag an sárleibhéal; 
 

➢ Na sonraíochtaí a bhainfidh leis an ábhar nua, ‘Saíocht agus Litríocht an 
Gaeilge’. 

 
4. Molann an Comhchoiste don Aire Oideachais go n-iarrfaidh an tAire ar a Roinn 

imscrúdú iomlán a dhéanamh ar an moladh dhá ábhar Gaeilge a bheith ann don 
Ardteistiméireacht: ceann bunaithe ar an teanga scríofa agus labhartha; agus ceann 
eile bunaithe ar shaíocht agus litríocht na Gaeilge. Molann an Comhchoiste go 
ndéanfaidh an Roinn amhlaidh sula ndéanfaidh an tAire aon chinneadh maidir leis 
na sonraíochtaí seo. 

 
 
 
 

 
1  Féach ar Aguisín 1 
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➢ Na sonraíochtaí atá molta i gcomhair T1 agus T2 don Ghaeilge ag 
leibhéal na hArdteistiméireachta faoi láthair;  
 

➢ Na roghanna eile agus na córais fhéideartha eile a moladh don 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i leith Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta; 
 

➢ Na sonraíochtaí a bhainfidh le gach leibhéal féideartha – an bonnleibhéal; 
an gnáthleibhéal; an ardleibhéal; agus ag an sárleibhéal; 
 

➢ Na sonraíochtaí a bhainfidh leis an ábhar nua, ‘Saíocht agus Litríocht an 
Gaeilge’. 

 
4. Molann an Comhchoiste don Aire Oideachais go n-iarrfaidh an tAire ar a Roinn 

imscrúdú iomlán a dhéanamh ar an moladh dhá ábhar Gaeilge a bheith ann don 
Ardteistiméireacht: ceann bunaithe ar an teanga scríofa agus labhartha; agus ceann 
eile bunaithe ar shaíocht agus litríocht na Gaeilge. Molann an Comhchoiste go 
ndéanfaidh an Roinn amhlaidh sula ndéanfaidh an tAire aon chinneadh maidir leis 
na sonraíochtaí seo. 

 
 
 
 

 
1  Féach ar Aguisín 1 
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5. Molann an Comhchoiste nach ndéanfaidh an tAire Oideachais aon chinneadh maidir 
leis an gcóras i gcomhair Ghaeilge na Ardteistiméireachta, agus na leibhéil éagsúla 
a ghabhann leis, go dtí go mbeidh cinnteacht ann maidir leis na pointí ar leith a 
bhronnfar ar gach leibhéal, agus ar an stádas a bheidh ag gach leibhéal i gcóras 
pointí an Lár-Oifige Iontrála. 

 
6. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh an tAire Oideachais cinnte de, go mbeidh 

coibhneas soiléir agus cóir idir pointí na Lár-Oifige Iontrála a bhronnfar ar aon chúrsa 
Gaeilge, agus an caighdeán agus obair atá de dhíth ar an gcúrsa sin. Molann an 
Comhchoiste go gcuirfear pointí cuí ar fáil i gcomhair gach leibhéal ar leith, agus go 
n-aithneofar na héagsúlachtaí idir na leibhéil éagsúla, agus go n-aithneofar an 
éagsúlacht idir ualach oibre agus iarracht an dalta ag leibhéal amháin i gcodarsnacht 
le leibhéal eile (leibhéal níos deacra nó níos éasca).  

 
7. Molann an Comhchoiste go coimeádfaidh an tAire Oideachais an bonnleibhéal sa 

Ghaeilge mar chuid den tsraith shóisearach agus den Ardteistiméireachta, agus go 
n-úsáidfear an bonnleibhéal, seachas an díolúine, i gcásanna na ndaltaí a bhíonn 
ag lorg díolúine nó mar lorgaítear díolúine ar a son. 

 
8. Molann an Comhchoiste go gcinnteoidh an tAire Oideachais go mbeidh caint agus 

cultúr beo na Gaeltachta agus Pobal Labhartha na Gaeilge lárnach i múineadh na 
Gaeilge ag gach leibhéal sa chóras oideachais.  

 
9. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire Oideachais sonraíochtaí cuí i 

bhfeidhm, i gcomhair dhaltaí ó thar lear nach bhfuil Gaeilge acu, sonraíochtaí a 
fhreastalóidh ar riachtanais na ndaltaí sin, agus go gcuirfidh an tAire deireadh le 
córas na ndíolúintí chomh luath agus is féidir. 

10. Molann an Comhchoiste go gcoimeádfaidh an tAire Oideachais na marcanna don 
bhéaltriail i nGaeilge na hArdteistiméireachta ag 40% ar a laghad, agus nach 
laghdófaí an sciar sin ar chor ar bith.  

 
11. Molann an Comhchoiste go n-athbhunóidh an tAire Oideachas an bhéaltriail i 

nGaeilge na sraithe sóisearaí agus go gcuirfear na pointí a bheidh ar fáil di ag 40%. 
 
12. Molann an Comhchoiste don Aire Oideachais nasc infheicthe a chruthú idir an Fráma 

Tagartha Comónta Eorpach agus an Ghaeilge sa chóras oideachais, ar mhaithe le 
cur chun cinn agus spreagadh na Gaeilge mar theanga náisiúnta na hÉireann. 

 
13. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire Oideachais na hacmhainní go léir atá 

de dhíth ar fáil, sula gcuirfidh an tAire aon chúrsa nua ar fáil i gcomhair Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta. Molann an Comhchoiste go mbeidh cinnteacht ann maidir leis 
na hacmhainní a bheidh ar fáil do na daltaí a thabharfaidh faoin gcúrsa sin. 

 
14. Molann an Comhchoiste go soláthróidh an tAire Oideachais na hacmhainní teagaisc 

agus foghlama Gaeilge cuí do gach múinteoir agus do gach dalta roimh nó ag tús 
gach bliain scoile. Molann an Comhchoiste go ndéanfar seo i scoileanna Gaeltachta, 
i nGaelscoileanna, agus i ngnáth-scoileanna, ag an mbunleibhéal agus ag an 
meánleibhéal, agus go soláthrófar na hacmhainní sin de réir na riachtanais ar leith 
a bhaineann le gach scoil agus le gach leibhéal. 
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15. Molann an Comhchoiste go n-aithneoidh an tAire Oideachais an easpa múinteoirí a 

bhfuil Gaeilge maith go leor acu chun rang nó ábhair a mhúineadh trí Ghaeilge agus 
go rachaidh an tAire i ngleic leis an bhfadhb sin í. 

 
16. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire tuilleadh oiliúna sa Ghaeilge ar fáil 

d’ábhar oidí agus do mhúinteoirí, ag tús agus i rith a saol gairmiúla mar mhúinteoirí, 
agus ar bhonn leanúnach thar na blianta.  

 
17. Molann an Comhchoiste go gcinnteoidh an tAire Oideachais go mbeidh réimse 

leathan ábhar á múineadh i nGaeilge, agus go mbeidh an réimse sin ar fáil do dhaltaí 
i scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna agus gnáth-scoileanna araon. 

 
18. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire Oideachais gearrchúrsaí oiliúna trí lá 

ar fáil sa Ghaeilge i gcaitheamh na scoilbhliana agus go dtabharfaidh an tAire 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin aitheantas do na 
cúrsaí sin. 

 
19. Molann an Comhchoiste go n-iarrfaidh an tAire Oideachais ar a Roinn athbhreithniú 

iomlán a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil oiliúint na n-ábhar oidí ag brath ar chóras 
príobháideach, agus an tionchar atá aige sin ar chaighdeán Gaeilge na n-ábhar oidí, 
ar mhaithe leis an gcaighdeán a fheabhsú. 

 
20. Molann an Comhchoiste go mbunóidh an tAire Oideachais Coláiste Oiliúna sa 

Ghaeltacht a fhreastalóidh ar riachtanais na n-ábhar oidí bunleibhéil agus 
meánleibhéil. 

 
21. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán maoiniú ar fáil chun tréimhsí sa Ghaeltacht a 
sholáthar d’ábhar oidí agus múinteoirí go leanúnach agus saor in aisce nó ar chostas 
íseal chun cabhrú le caighdeán a gcuid Gaeilge.  
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1. Múineadh na Gaeilge in Éirinn 
 
 

❖ Múintear an Ghaeilge mar dhara teanga (T2) i bhformhór na scoileanna in Éirinn, idir 
bhunscoileanna agus mheánscoileanna. Ní sa Ghaeilge ach ábhar curaclaim eile, 
agus níl stádas faoi leith ag an nGaeilge iontu, ach an oiread. Is é an Béarla an 
teanga gnáth-chumarsáide. 
 

❖ Sna scoileanna lán-Ghaeilge, múintear gach ábhar scoile i nGaeilge do pháistí gan 
Ghaeilge nó ar bheagán Gaeilge, cé is moite de líon beag páistí atá á dtógáil le 
Gaeilge. Tá stádas ar leith, mar is cuí in Éirinn, ag an nGaeilge sna scoileanna seo. 

 

❖ Múintear gach ábhar, nó formhór na n-ábhar i nGaeilge do chainteoirí dúchais, do 
leath-chainteoirí Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge araon i scoileanna 
Gaeltachta (Ó Duibhir, 2015: 272). Arís tá stádas ar leith, mar is cuí in Éirinn, ag an 
nGaeilge sna scoileanna seo. 

 
Mar gheall ar an idirdhealú seo idir cainteoirí céad (T1) agus dara teanga (T2) i dtaca le 
siollabais agus modhanna múinte de, tá beartais éagsúla ann sa chóras oideachais i leith 
na Gaeilge don bhunscolaíocht agus don mheánscolaíocht. Ag leibhéal na bunscoile, bhí 
an siollabas teanga a foilsíodh sa bhliain 1999 dírithe ar scoileanna a raibh an Béarla mar 
mheán teagaisc iontu den chuid is mó, ach bhí ábhar breise curtha ar fáil do scoileanna 
Gaeltachta agus do Ghaelscoileanna.  
 
Ach sa churaclam nua teanga a foilsíodh sa bhliain 2019, rinneadh idirdhealú níos soiléire 
idir scoileanna T1 agus T2. Ní ndearnadh idirdhealú idir cúlra teanga na ndaltaí – bíodh 
siad ina gcainteoirí dúchais nó eile – le freastal ar leibhéil éagsúla cumais. 
Léiríonn na forbairtí seo atá tagtha ar an siollabas nua teanga don bhunscoil go bhfuil 
riachtanais an chainteora á gcur san áireamh ag an leibhéal sin, ach tá gá le tuilleadh 
forbairtí den sórt seo ag gach leibhéal den chóras oideachais. Tá gá freisin a chur san 
áireamh go bhfuil gnáth-thimpeallacht cainteoirí T1 éagsúil leis an ngnáth-thimpeallacht a 
bhíonn ag cainteoirí T2 (Flynn, 2021: 22-23). 
 
De bharr go mbíonn na fearainn ina n-úsáidtear an teanga éagsúil ag an dá ghrúpa, bíonn 
leibhéil éagsúla cumais ag an dá ghrúpa freisin, agus b’fhéidir dearcadh éagsúil i leith na 
Gaeilge ag an dá ghrúpa chomh maith. Is chuige sin atá riachtanais éagsúla teanga ag 
cainteoirí T1, agus is gá freastal orthu sin chomh maith le riachtanais foghlaimeoirí T2 sa 
chóras oideachais (Little, 2003; Ní Mhóráin, 2005: 14-20). Taobh amuigh den Ghaeltacht, 
cuir i gcás, is minic a bhaineann gnáth-fhoghlaimeoirí T2 Gaeilge cumas íseal go leor 
amach faoi dheireadh a gcuid blianta scoile. 
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I suirbhé a rinne Murtagh (2003, 2007) fuair mic léinn Ardteistiméireachta 62% de 
cheisteanna ar thástáil teanga neamhspleách ceart, ach bhí éagsúlachtaí móra le feiceáil 
idir na grúpaí a ndearnadh tástáil orthu de réir comhthéacs oideachais: - 
 

Daltaí i ranganna gnáthleibhéil (T2) 34.5% 

Daltaí i ranganna ardleibhéil (T2)  67.6% 

Daltaí Gaelscoile ar an iomlán2 (T1) 86.3% 

 
Fágann sé sin go raibh 51% mar mheánscór ag daltaí sna gnáthscoileanna (Murtagh, 
2003; Murtagh, 2007: 428-453) 
  

 
2  Ní raibh aon idirdhealú sna leibhéil i gcás an Ghaeloideachais ná i gcás na scoileanna Gaeltachta 
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2. Modhanna Múinte na Gaeilge 
 
 
Tá athruithe móra tar éis teacht ar mhodhanna múinte teanga le céad bliain anuas, agus 
le leathchéad bliain anuas, tá béim á cur ar na modhanna nua-aimseartha i gcothú 
scileanna cumarsáide agus i mbrí a chur in iúl. Ghlac sé níos faide do na modhanna is 
nua-aimseartha teacht i bhfeidhm ar an gcuraclam in Éirinn, áfach. Cé gur moladh an 
modh cumarsáide le roinnt mhaith blianta cheana féin, níor tháinig na moltaí sin isteach 
go hoifigiúil i gcuraclaim éagsúla na Gaeilge go dtí deireadh na naoi déag nóchaidí. 
 
Go deimhin, bhí líon áirithe daltaí scoile ann i gcónaí ar éirigh leo an Ghaeilge a fhoghlaim 
go maith, beag beann ar na modhanna múinte a bhí in úsáid ag an múinteoir. Nuair a 
thráchtar orthu siúd nár éirigh leo cumas labhartha sa Ghaeilge a bhaint amach ar scoil, 
áfach, is minic a chuirtear an milleán ar an mbéim a leagadh ar an litríocht agus ar 
ghramadach na Gaeilge sna siollabais agus sna modhanna traidisiúnta. Déanta na fírinne, 
bhí béim ar chothú scileanna labhartha sna siollabais agus sna treoracha do mhúinteoirí 
a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais ar feadh fada go leor. An deacracht ba mhó a bhí leis 
na treoracha sin ná nach raibh na modhanna múinte a bhí ann feiliúnach do dhaoine óga 
nach raibh aon teagmháil acu le pobal labhartha na Gaeilge. Fiú nuair a bhí an Ghaeilge 
á húsáid mar theanga an teagaisc, ní raibh an cineál cainte ar bun sa cheacht a chothódh 
fíor-chumarsáid idir na daltaí agus an múinteoir, ná idir na daltaí iad féin. 

 
Ní bhíodh ar siúl, áfach, ach orduithe á dtabhairt ag an múinteoir nó ceisteanna 
den chineál ‘dúnta’ [an múinteoir i gcónaí ag súil leis an aon fhreagra ceart 
amháin], nó caint á déanamh ar mhaithe le riail gramadaí áirithe a mhíniú agus 
a shoiléiriú. B’annamh, mar sin, a bhíodh deis á tabhairt do dhaltaí le 
fíorchumarsáid nó mitteillungsbezogen (cumarsáid teachtaireachta) (Klippel, 
1984) a dhéanamh (Ó Laoire, 2000: 33). 
 

Is léir gur chuir na struchtúir thraidisiúnta teagaisc seo béim ar struchtúr teanga agus ar 
chruinneas gramadaí. Bhí an múinteoir i gceannas ar an ábhar agus ar leagan amach an 
ranga.  
 
Níl na modhanna traidisiúnta seo imithe go hiomlán ach an oiread. Sa treoir do mhúinteoirí 
a chuaigh leis an gcuraclam bunscoile deireanach, moladh modhanna múinte éagsúla a 
úsáid mar chuid den chur chuige cumarsáideach. Ní modh amháin teagaisc a bhí i gceist 
leis an teagasc cumarsáideach teanga: tháinig ann dó mar iarracht dul i ngleic leis na laigí 
a bhain leis na sean-mhodhanna. Chonaic dearthóirí an tsiollabais agus na dtreoracha do 
mhúinteoirí go raibh buntáistí ag baint leis na modhanna nua cumarsáideacha, mar aon 
leis na modhanna traidisiúnta a leag béim ar struchtúir agus rialacha teanga.  
 
Ní drochrud atá sna cleachtaí a leagann béim ar ghnéithe de struchtúr den sprioctheanga 
ach an oiread. Nuair a úsáidtear cleachtaí bréag-chumarsáide de thairbhe easpa 
tuisceana ar a bhfuil i gceist leis an gcumarsáid teanga ,nó fiú leis an gciall atá le 
cumarsáid féin, níltear ag freastal ar riachtanais foghlaimeoirí a bhfuil gá acu scileanna 
cumarsáide a fhorbairt. Ní fhreastalaítear ar aidhmeanna cúrsa a bhfuil scileanna 
cumarsáide lárnach ann dá bharr ach an oiread. 
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2.1 An Tumoideachas 
 

Bíonn leibhéal níos airde cumais sa Ghaeilge ag mic léinn, fiú nuair a mhúintear 
‘gnéithe áirithe’ den churaclam trí mheán na teanga i scoileanna a mbíonn an Béarla 
mar mheán teagaisc iontu de ghnáth (Harris, 1983): i.e. nuair a dhéantar iarracht 
ábhar eile scoile, cosúil leis an ealaín nó an corpoideachas a mhúineadh i nGaeilge. 
Tá na torthaí taighde in Éirinn, a léiríonn buntáiste do mhic léinn a fhoghlaimíonn 
ábhair eile trí mheán an sprioctheanga, ag teacht leis na torthaí taighde i dtíortha 
eile. Tá taighde agus fianaise ann le blianta anois a léiríonn an rath atá ar an 
tumoideachas (Baker & White, 2016: 257).  

 
Níl an tumoideachas saor ó dheacrachtaí, áfach. Is minic a bhaineann na páistí sna 
cláir seo leibhéil chumais éagsúla amach sna scileanna teanga. Mar shampla, 
baineann go leor de lucht an luath-thumoideachais leibhéal an chainteora dúchais 
amach sna scileanna glactha teanga (éisteacht agus léamh) agus leibhéal cumais 
níos ísle amach sna scileanna teanga táirgiúla (labhairt agus scríobh). Anuas air sin, 
tarlaíonn sé go minic nach n-úsáideann daltaí tumoideachais an sprioctheanga 
mórán níos mó taobh amuigh den scoil ná mar a úsáideann daltaí gnáth-scoileanna 
í (Flynn, 2021: 38). 
 
Maidir leis an bpáirt-tumoideachais, sa taighde a bhí ar bun ag Harris, inar múineadh 
timpeall 50% d’ábhair an churaclaim trí mheán an sprioctheanga, ba léir go raibh 
torthaí dearfacha le feiceáil ó thaobh cumais na Gaeilge de. Ar an ábhar sin, ba 
cheart féachaint ar chomhthéacs páirt-tumtha a bhaint amach in oiread gnáth-
scoileanna agus is féidir mar bhealach chun an bhearna idir gnáth-scoileanna agus 
Gaelscoileanna a dhruidim ó thaobh cumas teanga de.  
 
Molann Harris cur chuige ar a dtugann sé An Bunchlár Breisithe don Ghaeilge ina 
múinfí ábhar nó dhó sa bhreis trí Ghaeilge i scoileanna ina mbeadh an bhainistíocht 
agus na tuismitheoirí toilteanach. Tuigeann sé gur gá dul i dtreo an pháirt-
tumoideachais más mian linn feabhas suntasach a chur ar chumais daltaí scoile ar 
bhonn náisiúnta. Admhaíonn sé, áfach, go mbeadh gá le pleanáil agus tacaíocht 
ollmhór i bhfoirm acmhainní agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí chun cláir den chineál 
sin a chur i bhfeidhm, dá mbeadh toil ar bith ann a leithéid a dhéanamh (Harris et 
al., 2006). 
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2.1 An Tumoideachas 
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‘gnéithe áirithe’ den churaclam trí mheán na teanga i scoileanna a mbíonn an Béarla 
mar mheán teagaisc iontu de ghnáth (Harris, 1983): i.e. nuair a dhéantar iarracht 
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2.2 Scoileanna sa Ghaeltacht 
 
Bhí leibhéil inniúlachta Gaeilge na ndaltaí níos airde i scoileanna Gaeltachta ná mar 
a bhí i scoileanna Béarla. Mar sin féin, bhí na leibhéil inniúlachta sna scoileanna 
Gaeltachta níos ísle ná leibhéal na ndaltaí sna scoileanna lán-Ghaeilge. Bhí titim 
shuntasach sna meánscóir i mbeagnach gach aon cheann de na cuspóirí éisteachta 
agus labhartha ó rinneadh taighde den chineál céanna sa bhliain 1985. Ba léiriú iad 
na torthaí seo ar an athrú a bhí tagtha ar chúlra sochtheangeolaíochta na ndaltaí 
agus ar chúlú na Gaeilge sa Ghaeltacht (Harris et al., 2006: 25). 
 
Sa chaoi chéanna, thacaigh taighde Mhic Dhonnacha et al. leis na torthaí seo. Sna 
ceantair Ghaeltachta ba láidre, ina dtuairiscíodh gur labhair níos mó ná 70% den 
phobal an Ghaeilge go laethúil (Catagóir A), bhí Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith ag 
54% de na daltaí i rang naíonán beag” (Mac Donnacha et al., 2005: 41). Sna 
scoileanna Gaeltachta trí chéile, ní raibh an Ghaeilge in uachtar i measc na ndaltaí, 
ach i gcás 46% de na scoileanna.  
 
Chonacthas an tionchar a bhí aige seo lasmuigh den scoil ar iompar teanga óige na 
Gaeltachta sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa 
Ghaeltacht (2007) (SCT). Léiríodh ann gur sóisialú i mBéarla a bhí in uachtar ón 
naíonra go dtí an bhunscoil mar gheall ar an meascán cúlraí teanga agus 
uileláithreacht an Bhéarla.  
 
Dar le Mac Donnacha et al., is “fearr atá ag éirí leis an gcóras oideachais úsáid an 
Bhéarla a chothú i measc cainteoirí dúchais Gaeilge ná mar atá ag éirí leis úsáid na 
Gaeilge a chothú i measc cainteoirí Béarla” (124). An t-aon eisceacht amháin ar an 
bpátrún seo ná an méid a bhí á maíomh ag cuid de na tuismitheoirí a chuir a gcuid 
leanaí chuig naíonraí do chainteoirí Gaeilge amháin, agus a ghlac páirt san SCT. 
Mhaígh na tuismitheoirí sin gur chuir na leanaí aithne ar pháistí eile trí Ghaeilge, 
agus gur lean an nósmhaireacht teanga sin ar aghaidh go dtí an bhunscoil. Ar an 
iomlán, bhí tuismitheoirí níos sásta leis an tacaíocht a fuair siad ó na naíonraí agus 
ó na bunscoileanna, ná mar a bhí siad leis an tacaíocht a fuair siad ó na hiar-
bhunscoileanna.  
 
Is ag aois na hiar-bhunscoile a thagann titim shuntasach ar líon na ndaoine óga a 
labhraíonn Gaeilge i gcónaí an chuid is mó den am lena gcuid cairde (SCT, 2007: 
380).  
 
Fuarthas go leor lochtanna ar na curaclaim agus siollabais nár thug aitheantas do 
riachtanais na gcainteoirí dúchais a bhí ag sealbhú na Gaeilge mar chéad teanga 
agus an Béarla mar dhara teanga (Mac Donnacha et al. (2005), lth. 37; SCT (2007), 
lth. 451). 
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3. Athbhreithniú: Gaeilge na hArdteistiméireachta 
 
 
3.1  An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
 

Is í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) atá i bhfeighil 
ar chur i bhfeidhm sonraíochtaí T1 agus T2 don Ghaeilge. Is é sainchúram na 
Comhairle ná comhairle a thabhairt don Aire Oideachais ar ábhair a bhaineann leis 
an oideachas don luath-óige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna, mar 
aon leis na nósanna imeachta measúnachta a úsáidtear i scoileanna agus le 
scrúduithe in ábhair atá mar chuid den churaclam.3   
 
Is struchtúr ionadaíoch é an Chomhairle, a cheapann an tAire ar feadh téarma trí 
bliana. Déanann comhaltaí na Comhairle ionadaíocht ar na páirtithe leasmhara seo 
a leanas: - 
 

⚫ Múinteoirí; 
 

⚫ Bainisteoirí scoile; 
 

⚫ Tuismitheoirí; 
 

⚫ Ceardchumainn; 
 

⚫ Earnáil na Gaeilge; 
 

⚫ Leasanna gnó; 
 

⚫ Leasanna oideachais eile. 
 

Ina dteannta siúd, bíonn ionadaithe eile ann ón Roinn Oideachais, agus ó 
Choimisiúin na Scrúduithe Stáit, agus ainmní de chuid an Aire Oideachais agus an 
Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. 
 
Is é an tAire Oideachais a cheapann Cathaoirleach an CNCM agus a sholáthraíonn 
maoiniú don eagraíocht. Feidhmíonn an CNCM faoi stiúir Phríomhfheidhmeannaigh, 
a bhfuil foireann feidhmiúcháin lánaimseartha aige / aici. Chomh maith leis sin, tá trí 
bhord agus roinnt meithleacha ann chun cabhair a thabhairt in obair na 
heagraíochta. 
 
 
 
 
 
 

 
3  An tAcht Oideachais (1998), Alt 41 (1) (a), (b) 
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Tá sé mar fhís ag an CNCM nuálaíocht cheannródaíoch san oideachas a chur chun 
cinn, go háirithe i ndomhan agus i saol atá de shíor ag athrú. Faoin treoir seo, 
forbraíonn an eagraíocht comhairle ar chúrsaí curaclaim agus measúnachta ar 
bhealach atrialach agus freagrúil. Déanann an CNCM amhlaidh trí: - 
 

⚫ Dlúthchaidreamh le foghlaimeoirí, múinteoirí, cleachtóirí, tuismitheoirí 
agus ceannairí scoile; 

 
⚫ Comhairliúcháin poiblí fairsing; 
 

⚫ Tarraingt ar fhianaise ó thaighde; 
 

⚫ Dea-chleachtais agus taithí idirnáisiúnta;  
 

⚫ Plé agus díospóireacht leanúnach ag gach leibhéal san eagraíocht, na 
boird agus na meithleacha forbartha san áireamh. 

 
Cé nach bhfuil an CNCM freagrach as athrú curaclaim a chur i bhfeidhm, tacaíonn an 
eagraíocht le hathrú oideachasúil i suíomhanna luath-óige, i mbunscoileanna, agus in iar-
bhunscoileanna trí raon ábhar tacaíochta a fhorbairt, mar shampla: eiseamláirí de 
chleachtas; samplaí d’obair daltaí; treoirlínte measúnaithe agus acmhainní pleanála; agus 
trí oibriú leo siúd a thugann tacaíocht do chleachtóirí agus do mhúinteoirí, agus iad ag cur 
na bhforbairtí nua i bhfeidhm. 
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3.2  Soláthar Idirdhealaithe Curaclaim don Ghaeilge 
 

I dtaca leis na forbairtí suntasacha ar sholáthar curaclaim Gaeilge d’foghlaimeoirí 
trasna na n-earnálacha uile, foilsíodh Aistear: an Creat Curaclaim Luath-Óige sa 
bhliain 2009. Leagadh béim ar fhoghlaim agus ar fhorbairt luath-theanga páistí, an 
Ghaeilge san áireamh. Tugadh sonraíocht nua isteach don Ghaeilge ag leibhéil na 
bunscoile agus na sraithe sóisearaí. Chuir sraith de pholasaithe rialtais bonn eolais 
ar fáil ar na forbairtí curaclaim a tharla ag leibhéal na bunscoile agus ag leibhéal na 
sraithe sóisearaí, agus ar an obair forbartha ar na dréachtsonraíochtaí T1 agus T2 
do Ghaeilge na hArdteistiméireachta: - 
 

⚫ Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don saol: An 
Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a 
Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020 (2011); 
 

⚫ Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don saol 2011-2020 
Athbhreithniú Eatramhach: 2011-2016 (2017); 
 

⚫ Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 (2010); agus an plean cúig 
bliana a chuaigh leis, Plean Gníomhaíochta 2018-2022 (2018); 
 

⚫ Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (2016); 
 

⚫ Cumasú: Cumasú trí fhoghlaim – Plean Gníomhaíochta don Oideachas 
2019 (2019). 

 
Bhí soláthar curaclaim idirdhealaithe don Ghaeilge á lorg ar feadh blianta fada ag 
leibhéal na hiar-bhunscoile, agus sa bhliain 1987, d’aithin an Bord Curaclaim agus 
Scrúduithe go raibh géarghá curaclam ar leith a chur ar fáil do scoileanna Gaeltachta 
agus do Gaelscoileanna. 
 
De réir na tuarascála sin, bhí dochar déanta ag an siollabas Gaeilge nuair nach 
ndearna idirdhealú idir cainteoirí T1 agus T2, idir chainteoirí dúchais Gaeilge agus 
Béarla araon. Leag na siollabais sin éilimh ró-uaillmhianacha amach don chainteoir 
T2 Gaeilge, agus níor thug siad a ndóthain inspreagtha do na cainteoirí Gaeilge T1 
ach an oiread. Níor mór tús áite a thabhairt do chúrsa i nGaeilge do dhaltaí 
Gaeltachta agus Gaelscoileanna a thug léargas dílis ar feidhm lárnach na 
máthairtheanga (1987: 17). 
 
Luaigh an tOllamh David Little amhlaidh nuair a d’éiligh sé siollabas ar leith do 
scoileanna a d’fheidhmigh trí Ghaeilge, agus siollabas ar leith do scoileanna a 
d’fheidhmigh trí Bhéarla (CNCM, 2003: 9). 
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Aithníodh sin sa tuarascáil Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don 
saol: An Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú 
i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020, agus admhaíodh nár fhreastail 
curaclaim na Gaeilge ar riachtanais Ghaeilge na  daltaí, go mórmhór dóibh siúd a 
raibh an Ghaeilge mar chéad teanga acu: - 

 
“Ní chomhlíonann siollabais na Gaeilge riachtanais ar leith de na daltaí i 
nGaelscoileanna, go háirithe iad siúd a bhfuil an Ghaeilge mar theanga 
bhaile acu. Ní mór dúinn a chinntiú go ndéanann clár na sraithe sóisearaí 
don Ghaeilge foráil do riachtanais litearthachta ar leith de daltaí i 
nGaelscoileanna, forbairt a scileanna cognaíocha agus a scileanna 
ardoird smaointeoireachta san áireamh” (An Roinn Oideachais, 2011: 
60). 

 
Chuir an tOllamh Muiris Ó Laoire leis seo. De réir a chuid taighde féin, ba cheart go 
mbeadh curaclaim Ghaeilge ann: - 
 

“a áiríonn torthaí foghlama do dhaltaí i scoileanna a fheidhmíonn trí 
mheán na Gaeilge atá difriúil leis na cinn i scoileanna a fheidhmíonn trí 
mheán an Bhéarla. An buntáiste a bhainfeadh lena leithéid ná ionchais a 
ardú d’fhoghlaim na Gaeilge agus “...tacú le soláthar eispéireas foghlama 
teanga saibhrithe do na daltaí uile i scoileanna Gaeltachta, go háirithe iad 
siúd atá ina gcainteoirí dúchais Gaeilge” (CNCM, 2017: 14). 

 
Uaidh sin, nuair a foilsíodh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 sa 
bhliain 2016, bhí sé mar bhunaidhm sa Pholasaí tacú le húsáid na Gaeilge i bpobail 
na Gaeltachta, agus í a chur chun cinn. Dhéanfaí seo trí oideachas ar ardchaighdeán 
i nGaeilge a chur ar fáil i scoileanna Gaeltachta: - 
 

“Maidir le curaclaim Ghaeilge a áiríonn torthaí foghlama do dhaltaí i 
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge atá difriúil leis na cinn i 
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla, tá sé de chumas acu 
ionchais a ardú d’fhoghlaim na Gaeilge agus tacú le soláthar eispéireas 
foghlama teanga saibhrithe do na daltaí uile i scoileanna Gaeltachta, go 
háirithe iad siúd atá ina gcainteoirí dúchais Gaeilge. Cuideoidh curaclaim 
Ghaeilge dá leithéid freisin le feabhas a chur ar chumas na daltaí i 
scoileanna Gaeltachta foghlaim trí Ghaeilge” (An Roinn Oideachais, 
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3.3  Forbairtí a rinneadh le déanaí agus a thacaíonn leis an nGaeilge 
 

 
3.3.1 Ag Leibhéal na Bunscoile 
 

Tacaíonn an creat curaclaim Aistear le páistí in Éirinn óna mbreith go mbaineann 
siad sé bliana d’aois amach. Is é Cumarsáid ceann dá cheithre théama, le 
foghlaim luath-theanga trí chabhrú le páistí a bheith: - 

 
⚫ Ina n-úsáideoirí oilte teanga amháin ar a laghad agus a bheith feasach 

ar theangacha eile; 
 
⚫ Dearfach i leith a dteanga dhúchais agus fios a bheith acu conas 

teangacha éagsúla a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh le daoine 
éagsúla i suíomhanna éagsúla. 
 

Tugadh curaclam nua comhtháite, Curaclam Teanga na Bunscoile, isteach sa 
bhliain 2019. Tá dhá leagan den churaclam ann: ceann amháin dírithe go sonrach 
ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna a fheidhmíonn i mBéarla. Cuireann 
an CNCM tacaíochtaí ar fáil le cabhrú leis na scoileanna seo tabhairt faoin 
gcuraclam nua seo. Tá na huirlisí seo ar fáil ar líne, agus cuimsíonn siad samplaí 
d’fhoghlaim teanga páistí atá nasctha le torthaí foghlama sna sonraíochtaí 
curaclaim. Chomh maith leis sin, tá ábhair tacaíochta ann a bhfuil réimse de chuir 
chuige oideolaíochta, agus contanam dul chun cinn i gceist atá idirdhealaithe do 
chomhthéacsanna T1 agus T2.4 

 
 
3.3.2  Mar Chuid den tSraith Shóisearach 
 

Tá dhá shonraíocht ann ó 2017 chun tacú le foghlaim na Gaeilge i scoileanna T1 
agus T2 araon. Is í aidhm an dhá shonraíocht seo daltaí a chumasú chun 
cumarsáid éifeachtach, idirghníomhach, mhuiníneach a dhéanamh i suíomhanna 
foirmiúla agus neamhfhoirmiúla sa phobal teanga. 
 
Tá curaclaim Ghaeilge ar leith ann den chéad uair riamh ag leibhéal na sraithe 
sóisearaí, trína bhfreastalaítear ar riachtanais na ndaltaí sna scoileanna Béarla, 
scoileanna Béarla atá lonnaithe sa Ghaeltacht san áireamh. 
 
Tugann an tsonraíocht T1 suntas don chomhthéacs éagsúil teangeolaíochta sna 
ceantair Ghaeltachta. Tacaíonn sé leis an gcainteoir dúchais Gaeilge agus le 
foghlaimeoirí na Gaeilge araon. Táthar ag súil le heispéireas foghlama teanga 
saibhrithe a chur ar fáil do dhaltaí, eispéireas a chuideoidh leo feabhas a chur ar 
a gcuid scileanna teanga. 
Táthar ag súil freisin go mbeidh siad ina n-úsáideoirí gníomhacha teanga sa 
phobal de thoradh an chúnaimh seo. 

 
4  https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-

Toolkit/?lang=ga-ie 
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4  https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-
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Dhírigh an taighde, a mhair ó 2012 go 2017, agus an comhairliúchán a tharla sa 
bhliain 2015 ar dhréachtsonraíocht curaclaim amháin do Ghaeilge na sraithe 
sóisearaí. De réir na dtorthaí, léiríodh imní mhór faoin bhfreastal a d’fhéadfadh 
sonraíocht curaclaim amháin a dhéanamh ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí ar fad 
chomh maith le himní faoi sholáthar eispéireas foghlama a bheith sách 
dúshlánach i scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge. Mar gheall air sin, 
forbraíodh sonraíochtaí T1 agus T2 ó 2015 go 2017 don Ghaeilge don tSraith 
Shóisearach. 
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3.4 Tionchar na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm in 2010 ar shiollabas 
Gaeilge na hArdteistiméireachta

Chun aghaidh a thabhairt ar shiollabas reatha na hArdteistiméireachta, ní mór 
suntas a thabhairt ar na nithe seo a leanas: -

⚫ Comhthéacs polasaí don teanga;

⚫ Na hábhair imní faoin siollabas féin;

⚫ An tábhacht a bhaineann le heispéireas foghlama leanúnach a chinntiú
d’fhoghlaimeoirí ón mbunscoil go dtí an tsraith shinsearach.

Sa bhliain 2015, glacadh leis go gcaithfear na dréachtsonraíochtaí T1 agus T2  
Ghaeilge na hArdteistiméireachta a fhorbairt, agus chuaigh an CNCM i mbun 
comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí cuí, pobal na Gaeilge san áireamh. Nuair a 
léiríodh nach raibh daoine sásta go mbeadh sonraíocht amháin i bhfeidhm do shraith 
shóisearach Ghaeilge na hArdteistiméireachta, forbraíodh roinnt múnlaí molta eile. 
Ba é an T1 agus T2 an múnla a glacadh leis.5

Tá sé molta go mbeidh an T1 agus an T2 ag leanúint ar aghaidh ón múnla i leith na 
Gaeilge atá ann sna bunscoileanna agus sa tsraith shóisearach. Tabharfaidh an 
T1 agus an T2 deiseanna eispéiris fhoghlama leanúnacha do dhaltaí, ar mhaithe 
lena bhforbairt teanga agus lena ndul chun cinn oideachasúil i gcoitinne. Is 
mór an tábhacht atá ag soláthar curaclaim chun tacú le dul chun cinn an dalta, go 
háirithe i gcomhthéacsanna nuair a dtugtar faoin gcuraclam go hiomlán i nGaeilge. 
Mar sin, tá feidhm shuntasach ag an tsonraíocht T1 i dtaca le forbairt na 
ndaltaí, agus rochtain na ndaltaí ar an bhfoghlaim, agus ar choincheapa agus 
eispéiris dhearfacha i leith na Gaeilge agus ábhair eile. 

Rinneadh an cinneadh siollabas nuashonraithe a thabhairt isteach do Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta sa bhliain 2010 de réir na leasuithe a leagadh amach i 
gCiorclán 0042/2007.6 Sna leasuithe sin, tugadh breis marcanna don scrúdú béil –
méadú ó 25% go dtí 40% ag an Ardleibhéal, ag an nGnáthleibhéal agus ag an 
mBonnleibhéal. Athraíodh leagan amach an scrúdaithe béil nuair a tugadh 
sraitheanna pictiúr isteach mar chuid den mheasúnú. Laghdaíodh marcanna do 
chodanna eile den scrúdú dá réir. 

Chonacthas gur athrú suntasach a bhí anseo a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar 
bhealach dearfach ar fhoghlaim agus ar theagasc na Gaeilge. Léiríodh imní, áfach, 
ar an laghdú a tháinig ar an ábhar litríochta don Ardleibhéal agus don Ghnáthleibhéal 
agus do mharcanna na cluastuisceana. Tháinig laghdú ó 30% go 16.6% sa litríocht 

5 Cruinniú an Chomhchoiste leis an Roinn Oideachais, 16 Meitheamh 2021, lth. 9
6 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2010), https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-

Circulars/cl0042_2007.pdf
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5 Cruinniú an Chomhchoiste leis an Roinn Oideachais, 16 Meitheamh 2021, lth. 9
6 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2010), https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-
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don Ardleibhéal mar gheall ar an ardú ar mharcanna an scrúdaithe béil. Ní raibh 
daltaí ag déanamh staidéir ar shaothar iomlán próis, cuir i gcás, agus lena chois sin, 
tháinig laghdú ar líon na bhfilíochta a ndearnadh staidéar uirthi, rud a chonacthas 
mar laghdú suntas ar stádas na litríochta. Mar thoradh air seo, léiríodh imní maidir 
le forbairt teanga na ndaltaí ó thaobh saibhriú teanga de. 
 
Leagadh amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 go dtabharfadh an 
CNCM faoi thaighde ar thionchar na leasuithe do Ghaeilge na hArdteistiméireachta. 
Ag eascairt uaidh sin, choimisiúnaigh an CNCM dhá thuarascáil taighde chun scrúdú 
a dhéanamh ar thionchar féidearthachta na leasuithe ar ghnóthachtáil daltaí, ar 
cháilíocht na teanga, agus ar an gcur chuige i leith na foghlama agus an teagaisc 
don scrúdú béil: - 

 
⚫ Tionchar na Leasuithe ar Bhéaltriail na Gaeilge ag Leibhéal na 

hArdteistiméireachta –  
 

Thug Ó Curraoin et al. faoi iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a 
bhí ag na leasuithe ar ualú na marcanna don scrúdú béil, ar 
ghnóthachtáil daltaí, agus ar cháilíocht na teanga scríofa agus 
labhartha, idir ardleibhéal agus ghnáthleibhéal. Cuireadh na torthaí 
Gaeilge ag an dá leibhéal ó 2011 i gcomparáid leis na torthaí 
Gaeilge ó 2015, bliain trí bliana tar éis na leasuithe a thabhairt 
isteach. 

 
⚫ Léargas ar thaithí, ar dhearcthaí agus ar pheirspictíochtaí múinteoirí agus 

daltaí i leith na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm i 2012 ar Bhéaltriail 
Ghaeilge na hArdteistiméireachta – 

 
Thug Nic Eoin faoi iniúchadh a dhéanamh ar dhearcthaí múinteoirí 
agus daltaí maidir leis na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm. 

 
Cé gur tháinig ardú ar líon na ndaltaí a thug faoin gcúrsa ardleibhéil mar thoradh ar 
an 40% a tugadh isteach don scrúdú béil, tháinig roinnt ábhar imní chun cinn. Ina 
measc, bhí an lámh in uachtar ag an bhfoghlaim de ghlanmheabhair i gceist don 
ullmhúchán do na sraitheanna, chomh maith le heasnaimh i gcumas gramadaí agus 
i gcruinneas labhartha agus scríofa na ndaltaí. Cosúil leis na torthaí a tháinig chun 
cinn ó thaighde Ní Mhaonaigh (2013), níor léiríodh aon fhianaise shoiléir sna 
tuarascálacha a choimisiúnaigh an CNCM gur tháinig feabhas suntasach ar bith ar 
ghnóthachtáil daltaí sa Ghaeilge, nó ar a gcumas an teanga a shealbhú, ó tháinig 
na leasuithe i bhfeidhm sa bhliain 2010 agus nuair a scrúdaíodh iad den chéad uair 
sa bhliain 2012. Bíodh sé sin amhlaidh, cuireadh fianaise na taighde seo le hobair 
an CNCM, agus í mar chuid de bhonn eolais d’fhorbairt na ndréachtsonraíochtaí 
reatha don T1 agus don T2 mar chuid de Ghaeilge na hArdteistiméireachta. 
 
 
 
 

 
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 21 of 63



Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 22 de 63 
 

A bhuí leis na hábhair imní a ardaíodh sna tuarascálacha thuas, d’eisigh Coimisiúin 
na Scrúduithe Stáit ciorclán sa bhliain 2018 inar leagadh athruithe amach ar 
sheicheamh an chomhrá ginearálta agus ar chomhpháirteanna na sraitheanna 
pictiúr don scrúdú béil sa bhliain 2020 agus ina dhiaidh sin. Cuireadh tús leis an 
gcaint ar an gcomhrá ginearálta, agus tugadh aghaidh ar an tsraith pictiúr ina dhiaidh 
sin. An chiall a bhí leis seo ná le feabhas a chur ar an tslí ar tháinig aidhmeanna an 
tsiollabais agus struchtúr an mheasúnaithe béil le chéile. Bhíothas ag súil go 
gcruthófaí deis níos fearr don idirghníomhaíocht idir an t-iarrthóir agus an 
scrúdaitheoir agus mar gheall air sin, go mbeadh scóip bhreise ag daltaí a gcumas 
labhartha i nGaeilge a léiriú as sin amach. 

 
In ainneoin sin agus mar gheall ar chúinsí suaite foghlama le linn phaindéim an 
Choróinvíris le linn an scoilbhliana 2019/2020, laghdaíodh líon na sraitheanna pictiúr 
ó 20 go dtí 10, i measc na n-athruithe do Ghaeilge na hArdteistiméireachta 2021. 
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3.5 Forbairt na nDréachtsonraíochtaí T1 agus T2 do Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta

Tá dualgas ar an CNCM meithleacha forbartha a chur le chéile chun tabhairt faoi 
thascanna sonracha maidir le curaclaim agus ábhair éagsúla. Cosúil leis an CNCM 
féin, bíonn gach meitheal forbartha ionadaíoch ar phríomhpháirtithe leasmhara an 
oideachais. 
I mí na Nollag 2018, agus i gcomhréir leis an dualgas sin, bhunaigh an CNCM  
Meitheal Forbartha i gcomhair Gaeilge na hArdteistiméireachta. Bhí  saineolas agus 
saintaithí ar an T1 agus an T2 ag na páirtithe leasmhara a ghlac páirt sa Mheitheal 
sin. Bhí ionadaithe ann ó na heagraíochtaí seo a leanas: -

⚫ An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta;

⚫ An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge (líonra gairmiúil);

⚫ An Roinn Oideachais;

⚫ Aontas Múinteoirí Éireann;

⚫ Coimisiúin na Scrúduithe Stáit;

⚫ Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí Iar-bhunoideachais;

⚫ Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire;

⚫ Cumann Ollscoileanna Éireann

⚫ Foras na Gaeilge

⚫ Tuismitheoirí na Gaeltachta;

⚫ Na forais bhainistíochta iar-bhunscoile;

⚫ Beirt bhall eile a chomhthoghadh.

Phléigh an Meitheal Forbartha seo an obair leanúnach a bhí ar siúl ar na dréachtaí 
go rialta ag Bord na Sraithe Sinsearaí le linn fhorbairt na ndréachtsonraíochtaí T1 
agus T2. Ag an am céanna, rinne an Bord féin athbhreithniú ar an obair a bhí déanta 
aige agus leag sé moltaí rialta faoi bhráid an Mheithil Fhorbartha.  Thacaigh an 
cúnamh sin go mór le hobair na Meithle Forbartha agus an CNCM féin araon. Agus 
tar éis dhá bhliain d’obair forbartha, d’fhaomh an CNCM na dréachtsonraíochtaí i mí 
na Samhna 2020 le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.
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3.5.1 An Próiseas Comhairliúcháin 
 

I mí Feabhra 2021, chuir an CNCM tús le próiseas comhairliúcháin phoiblí ar na 
dréachtsonraíochtaí T1 agus T2 i gcomhair Ghaeilge na hArdteistiméireachta. 
Rinne an tsamhail churaclaim a bhí iontu tuilleadh forbartha ar an soláthar scoite 
a tugadh isteach don tSraith Shóisearach in 2017, agus chuir siad comhthéacs 
forleathan pholasaí na Gaeilge mar bhonn leis, lena n-áiríodh: - 

 
⚫ An Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht agus Uimhearthacht a 

Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga;  
 
⚫ An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030; 
 
⚫ An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. 

 
Chun éascaíocht a dhéanamh ar chúrsaí rannpháirtíochta, agus le cinntiú go 
mbeadh rannpháirtíocht leathan i gceist, baineadh leas as réimse leathan de 
mhodhanna comhairliúcháin i gcomhair eispéireas agus dearcthaí éagsúla, agus 
le taifeadadh a dhéanamh ar mholtaí rannpháirtithe an chomhairliúcháin ar na 
dréachtsonraíochtaí. Nochtaigh na rannpháirtithe a dtuairimí ar na 
dréachtsonraíochtaí trí shuirbhéanna a chomhlánú ar líne, aighneachtaí a 
scríobh, nó trí pháirt a ghlacadh i bhfócas-ghrúpaí agus i gcruinnithe 
déthaobhacha. 
 
Mar chuid den suirbhé ar líne, tugadh rogha do rannpháirtithe tabhairt faoi 
agallaimh leantacha aonair. Rinneadh na hagallaimh seo a éascú do mhúinteoirí 
ó chomhthéacsanna scoile éagsúla le léargas níos fearr a fháil ar a dtaithí ar chur 
i bhfeidhm na sonraíochtaí T1 agus T2 den tsraith shóisearach go dtí sin. 
 
Chinn an CNCM fráma ama tosaigh suntasach sé mhí a chur ar fáil i gcomhair an 
phróisis sin, cé go dtugtar sé go hocht seachtaine do na comhairliúcháin sin, de 
ghnáth. Bhí an CNCM aireach, áfach, ar thionchar phaindéim an Choróinvíris 
agus coinníodh súil ghéar ar an gcomhairliúchán dá réir. Ó mhí Feabhra 2021 i 
leith, reáchtáladh sraith de sheisiúin eolais agus d’fhócas-ghrúpaí comhairliúcháin 
le raon de pháirtithe leasmhara, idir mhúinteoirí agus cheannairí scoile, idir 
thuismitheoirí agus mhic léinn tríú leibhéal ó institiúidí éagsúla chomh maith le 
Oifigí Pleanála Teanga ó na 26 Limistéar Pleanála Teanga.7 
 
Tugadh aiseolais ar na heispéiris foghlama, teagaisc agus measúnaithe a 
leagadh  amach sna dréachtsonraíochtaí, chomh maith leis an taithí a bhí ann ar 
shonraíochtaí T1 agus T2 sa tSraith Shóisearach. Chomh maith leis sin, fuarthas 
aiseolas ar na tacaíochtaí agus na hacmhainní a bheadh de dhíth leis na 
sonraíochtaí idirdhealaithe seo a chur i bhfeidhm. 
 

 
7  Reáchtáladh na seisiúin seo i gcomhar le Gaeloideachas; ó Thuismitheoirí na Gaeltachta; ó Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh agus ó Choláiste Mhuire Gan Smál i Dúrlas Eile; agus seisiúin a reáchtáladh i 
gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta. 
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Tháinig ábhair imní, riachtanais agus saincheisteanna na bpáirtithe leasmhara 
chun cinn i gcaitheamh an phróisis seo. Go deimhin, tháinig ábhar chun cinn a 
bhain leis na dréachtsonraíochtaí luaite anseo ach tháinig ceisteanna níos leithne 
chun cinn sa dioscúrsa go dtí seo chomh maith. Ó thaobh uainiú an 
chomhairliúcháin de, bhraith Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire, cuir i gcás, nach 
raibh dóthain ama ag múinteoirí suntas ceart a thabhairt don chomhairliúchán, ós 
rud é go raibh sé ar fad ag tarlú ar líne, agus múinteoirí róghafa le gráid 
chreidiúnaithe. Fuarthas tuilleadh iarratas go gcuirfeadh an CNCM síneadh ama 
leis an gcomhairliúchán nó go gcuirfí siar é. Tháinig saincheisteanna 
forfheidhmithe agus sistéamacha chun cinn faoin soláthar idirdhealaithe chomh 
maith. 
 
Cé nach bhfuil an CNCM freagrach as cinntí maidir leis an gcuraclam a chur i 
bhfeidhm, tá sé an-airdeallach ar an ngéarghá a bhaineann le soiléireacht a 
thabhairt ar cheisteanna maidir leis na nithe seo a leanas: - 
 

⚫ Rogha agus cúrsaí tacaíochta;  
 
⚫ Cur i bhfeidhm na sonraíochtaí éagsúla; 
 
⚫ Na ceisteanna sistéamacha, ina measc, na bearta a spreagfaidh daltaí 

tabhairt faoin tsonraíocht T1. 
 
Chomh maith leis sin, cé nach luaitear é sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 
2017-2022, tá an Roinn Oideachais ar an eolas ar an éileamh atá léirithe ag 
páirtithe leasmhara éagsúla go mbronnfaí pointí bónais ar an T1 san 
Ardteistiméireacht agus i gcomhair na Lár-Oifige Iontrála. 
 
Mar gheall ar na hábhair imní sin, agus an tábhacht a bhain leo, shínigh an CNCM 
an t-achair ama i gcomhair an phróiseas comhairliúcháin amach go dtí deireadh 
mhí na Samhna 2021. 
 
Anuas air sin, tá an CNCM  tar éis béim a leagadh ar an tábhacht a bhaineann le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an T1 agus an T2 i gcomhair 
Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí chomh luath agus is féidir sa scoilbhliain a thosaigh 
i mí Mheán Fómhair 2021. Tabharfadh an t-athbhreithniú seo deis don CNCM 
tuilleadh a fhoghlaim ó thaithí na scoileanna a bhí ag obair leis na curaclaim 
idirdhealaithe sa tsraith shóisearach go deireadh mhí na Samhna 2021. 
Déanfaidh an CNCM anailís ar an aiseolas ar fad ag deireadh an 
chomhairliúcháin. Uaidh sin, foilseofar na torthaí i dtuarascáil chomhairliúcháin 
eatramhach go luath sa bhliain 2022. 
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4. Na Dréachtsonraíochtaí T1 agus T2

4.1 An tSonraíocht T1

Tacaíonn an tsonraíocht T1 leis na daltaí a gcuid foghlaim a dhéanamh i nGaeilge. 
Cuirfidh sé seo na daltaí ar a gcumas: -

⚫ A scileanna, saibhreas agus cruinneas teanga a fheabhsú;

⚫ A stór focal a leathnú;

⚫ A bhfeasacht teanga, cultúrtha agus foghlama a dhoimhniú;

⚫ A scileanna anailíse a léiriú;

⚫ A gcruthaitheacht agus samhlaíocht a léiriú;

⚫ Idirdhealú a dhéanamh idir canúintí éagsúla;

⚫ Díriú ar an teanga mar chóras i. pátrúin teanga a thuiscint;

⚫ Réimeanna cuí teanga a thuiscint agus a úsáid.

I dtaca leis an méid a bheadh ag teacht leis An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-
2030 (2010), Acht na Gaeltachta (2012) agus An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 
2017-2022 (2016), táthar ag súil go mbeidh an cainteoir dúchais Gaeltachta in ann: 
-

⚫ Foghlaim trí Ghaeilge trasna an churaclaim;

⚫ Deiseanna chun nuálaíochta a thapú;

⚫ Deiseanna úsáide teanga sa phobal a thapú;

⚫ Páirt ghníomhach a ghlacadh i saol an phobail Gaeltachta.

Maidir leis an gcritéir a leagadh amach i bPolasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-
2022 do scoileanna Gaeltachta, ag an leibhéal iar-bhunscoile ach go háirithe, 
cuirfear sonraíocht T1 ar fáil agus spreagfar daltaí le tabhairt faoi (2016: 12).

Déanfaidh sé seo forbairt ar chumas agus ar eispéiris na daltaí ón tsraith 
shóisearach trína gcuid scileanna teanga a fhorbairt. Cuideoidh sé seo leis na daltaí
cumarsáid a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, idirghníomhach, muiníneach i 
gcomhthéacsanna foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Cuirfear béim ar an bhfeasacht 
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teanga – le hí a chothú agus í a fhorbairt –  go mórmhór an fheasacht chultúrtha mar 
aon le féinfheasacht na ndaltaí mar fhoghlaimeoirí teanga. 
 
An sprioc atá ann ná go mbeidh tuilleadh tuisceana ag na bhfoghlaimeoirí agus go 
ndéanfaidh siad machnamh ar na gnéithe éagsúla dá dteanga, dá gcultúr agus dá 
n-oidhreacht. Chomh maith leis sin, tabharfar dearcadh an-dearfach dóibh agus iad  
ag breithniú  ar chultúir agus ar theangacha eile. Cuirfear seo i gcrích trí staidéar a 
dhéanamh ar théacsanna liteartha agus neamhliteartha araon. Tabharfaidh an tobar 
eolais seo léargas dóibh ar fhoinsí saibhre litríochta ina mbeidh réimse leathan 
stíleanna le feiceáil. 
 
A bhuí leis seo, beidh cur amach níos doimhne agus níos leithne ag daltaí T1 ar 
dhearcthaí an phobail agus ar a gcuid dearcthaí féin maidir le sealbhú na Gaeilge, 
rud a rachaidh chun sochair dóibh sa saol tar éis na scoile (CNCM, 2021: lth 10-
16).8 

 
 
4.1.1 An Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
 

Seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta i mí Aibreáin 2017. Faoin 
Scéim seo, tugadh an rogha do scoileanna i limistéir phleanála teanga Gaeltachta 
aitheantas a lorg mar scoileanna Gaeltachta ar choinníoll critéar teanga-
bhunaithe a chur i bhfeidhm agus ar an gcoinníoll gur ghlac siad páirt sna próisis 
phleanála teanga mar a leagadh amach in Acht na Gaeltachta, 2012.  Bhí ar na 
hiar-bhunscoileanna a ghlac páirt sa Scéim 11 critéar a chomhlíonadh chun 
aitheantas a ghnóthú mar scoil Ghaeltachta. Bhain ceann de na critéir teanga-
bhunaithe leis an tsonraíocht T1 don Ghaeilge sa tsraith shóisearach, agus le hí 
a chur i bhfeidhm. Idir an dá linn, de réir an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 
2017-2022, bhí sé i gceist go gcuimseodh na critéir don Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta cur i bhfeidhm na sonraíochta T1 céanna don 
Ardteistiméireacht. 
 
Tá gach ceann den 29 iar-bhunscoil (100%) agus 105 as 132 bunscoil (80%) sa 
Ghaeltacht ag glacadh páirte sa Scéim. Tá scoileanna na Scéime incháilithe do 
thacaíochtaí breise le feabhas a chur ar an soláthar oideachais i nGaeilge agus 
deiseanna breise a thabhairt do mhúinteoirí díriú ar an bhforbairt ghairmiúil 
spriocdhírithe. I measc na n-acmhainní seo, tá: - 
 

⚫ Deontais bhliantúla €1,200 d’acmhainní Gaeilge; 
 
⚫ Uaireanta tacaíochta teagaisc breise bunaithe ar an rollú daltaí; 
 
⚫ Forbairt ghairmiúil leanúnach bhreise á soláthar ag COGG; 

 

 
8 Féach tuilleadh air seo: CNCM (2021), Dréachtsonraíocht Curaclaim Gaeilge na hArdteistiméireachta - 
Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1), lth. 10-16 
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⚫ Forbairt ghairmiúil leanúnach á soláthar ag beirt oifigigh oideachais atá 
ar iasacht chuig COGG; 

 
⚫ Seisiúin / cuairteanna comhairleacha breise ó Chigireacht na Roinne 

Oideachais. 
 
Mar gheall ar phaindéim an Choróinvíris, bhí na scoileanna dúnta ar feadh tamaill gan 
fasach sa bhliain 2020. Mar thoradh air sin, tugadh síneadh ama do scoileanna faoin 
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta chun tuilleadh ama a thabhairt dóibh dul i ngleic 
le bearnaí teagaisc agus foghlama sa tumoideachais ionas gurbh fhéidir leo aitheantas a 
bhaint amach mar scoil Ghaeltachta. 
 
Le cois na dtacaíochtaí seo, cuireadh pacáiste tacaíochta breise ar fáil de na cúig iar-
bhunscoil oileánda ó mhí Mheán Fómhair 2021 ar aghaidh: - 
 

⚫ Leithdháileadh breise múinteora do gach iar-bhunscoil oileánda ó 1 
post coibhéise lánaimseartha go 1.5 post coibhéis lánaimseartha; 

 
⚫ Buiséad imfhálaithe de €15,000 breise sa bhliain do gach scoil;  
 
⚫ Bunú Coláiste Naomh Eoin, coláiste a raibh stádas Aonad Gaeilge aige 

roimhe seo, mar iar-bhunscoil neamhspleách ann féin ar Inis Meáin i 
gContae na Gaillimhe Cumann Ollscoileanna Éireann. 
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⚫ Leithdháileadh breise múinteora do gach iar-bhunscoil oileánda ó 1 
post coibhéise lánaimseartha go 1.5 post coibhéis lánaimseartha; 

 
⚫ Buiséad imfhálaithe de €15,000 breise sa bhliain do gach scoil;  
 
⚫ Bunú Coláiste Naomh Eoin, coláiste a raibh stádas Aonad Gaeilge aige 

roimhe seo, mar iar-bhunscoil neamhspleách ann féin ar Inis Meáin i 
gContae na Gaillimhe Cumann Ollscoileanna Éireann. 
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4.1.2 An Tacaíocht a thugtar do scoileanna na critéir teanga-bhunaithe seo 
a chomhlíonadh le haitheantas a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta 

 
Foilsíodh treoracha do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta ar 
tháscairí dea-chleachtais don tumoideachas sa bhliain 2020. Sholáthraigh na 
treoracha sin tacaíocht phraiticiúil do scoileanna agus do bhoird bhainistíochta 
chun oideachas ar ardchaighdeán a chur i bhfeidhm i nGaeilge agus úsáid na 
teanga a leathnú iontu. D’fhorbair an Roinn Oideachais na treoracha seo i 
gcomhar leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíona, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meáin; Údarás na Gaeltachta; COGG; agus Gaeloideachas chun treoracha 
praiticiúla ar dhea-chleachtais a thabhairt do scoileanna.  
 
Agus foilseofar treoracha go luath chun tacú le scoileanna Gaeltachta naisc a 
neartú idir bainistíocht na scoile, pobal na scoile agus coistí pleanála teanga 
áitiúla, chun úsáid na Gaeilge i bpobail Ghaeltachta a chur chun cinn. 
 
Le linn seisiún poiblí de chruinniú an Chomhchoiste ar an 16 Meitheamh 2021, 
chuir an Roinn Oideachais in iúl don Chomhchoiste nár ghlac 27 bunscoil as 132 
(20%) sa Ghaeltacht páirt sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (féach 
thuas), go ndearnadh siad amhlaidh ó thús na scéime, agus go raibh siad tar éis 
chloí leis an gcinneadh sin bliain i ndiadh bliana. Ó thorthaí suirbhé a rinne an 
Roinn Oideachais ar na cúiseanna a bhain leis an gcinneadh sin, tháinig sé chun 
solais go b’fhacthas do na scoileanna sin go raibh líon an-bheag de chainteoirí 
dúchais ina gceantair ar leith, agus nach raibh mórán tuismitheoirí a raibh Gaeilge 
líofa acu lonnaithe sna ceantair ach oiread. Dar leis na múinteoirí, bhí easpa 
muiníne acu féin ina gcuid Gaeilge féin ós rud é go raibh traidisiún múineadh trí 
mheán an Bhéarla tagtha isteach sna scoileanna sin. 
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4.2  An tSonraíocht T2 
 

Baineann an tsonraíocht T2 le daltaí a bhfuil an Ghaeilge á foghlaim acu mar ábhair 
scoile amháin, agus go príomha, i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. 
Sna scoileanna sin, múintear an Ghaeilge mar ábhar scoile do dhaltaí ag a bhfuil an 
Béarla nó teangacha éagsúla eile ina dteangacha baile acu. Freastalaíonn an 
tsonraíocht seo ar riachtanais foghlama Gaeilge na daltaí a thug faoin tsonraíocht 
chéanna sa tSraith Shóisearach, agus mar sin, cuirtear tábhacht ar leith ar 
eispéireas leanúnach foghlama a sholáthar dóibh. Déantar amhlaidh ar mhaithe le 
forbairt teanga agus le dul chun cinn na daltaí i gcoitinne. 
 
Ós rud é go mbraitheann na daltaí Gaeilge T2 ar an seomra ranga den chuid is mó 
agus a gcuid Gaeilge á foghlaim acu, agus ós rud é nach mbíonn pobail Ghaeilge in 
aice láimhe acu, ní mór na deiseanna seo a leanas a chur ar fáil dóibh: -  

 
⚫ Deiseanna úsáide eile a aimsiú; 
 
⚫ Teacht ar eiseamláirí cruinne, dílse teanga; 
 
⚫ Deiseanna chun nuálaíochta a thapú; 
 
⚫ A bheith gníomhach i bPobal na Gaeilge. 

 
Cuideoidh sé seo ‘beocht a chur sa Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga i gcás 
daoine óga atá ag foghlaim sa chóras oideachais foirmiúil’, mar a leagtar amach i 
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: 2010-2030 (2010: 12). Leagtar na spriocanna 
céanna amach do dhaltaí T2 is atá ag daltaí T1 (mar a luaitear thuas), le béim ar 
leith ar fheasacht teanga agus cultúrtha arís. Is é an cur chuige céanna atá i gceist 
le Dréachtsonraíocht Curaclaim Gaeilge na hArdteistiméireachta (2021: 9-14): - 

 
⚫ Cur le stór focal na ndaltaí; 
 
⚫ Tuiscint a léiriú idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa; 
 
⚫ Feasacht a fhorbairt ar chultúr agus ar oidhreacht na Gaeilge; 
 
⚫ Meas a bheith ag daltaí ar shaíocht agus ar shaibhreas an phobail; 
 
⚫ Deiseanna a thapú an Ghaeilge a úsáid mar chainteoir gníomhach den 

phobal teanga; 
 
⚫ Taitneamh a bhaint as an teanga a úsáid as a stuaim féin, agus daltaí i 

mbun ceapadóireachta nó anailíse i réimse leathan seánraí / téacsanna; 
 
⚫ An Ghaeilge a aithint mar chóras – .i. pátrúin teanga a aithint, a thuiscint 

agus iad a úsáid inti mar aon le teangacha eile; 
 
⚫ Réimeanna teanga a thuiscint. 
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5. Comhairliúchán na Sonraíochta 
 
 
Le linn phróisis comhairliúcháin an CNCM, chuir sciar mhaith de na páirtithe leasmhara in 
iúl gur mhaith leo go ndéanfaí imscrúdú níos doimhne ar na sonraíochtaí féin, agus i ngeall 
air sin, go mba cheart don CNCM síneadh ama a thabhairt don phróiseas comhairliúcháin 
féin chun sin a bhaint amach. 
 
 
5.1  Teidil na nDréachtsonraíochtaí 

 
Faoi mar a úsáidtear iad sna dréachtsonraíochtaí, tá na téarmaí T1 agus T2 ag cur 
mearbhaill ar an ngnáthphobal. Níl siad beacht toisc go leagtar amach sna 
dréachtsonraíochtaí go bhfuil cead ag daltaí i scoileanna a fheidhmíonn i mBéarla 
tabhairt faoin tsonraíocht T1. Ba cheart don CNCM féachaint ar na téarmaí seo, agus 
iarracht a dhéanamh teacht ar chinn a fhreagróidh níos fearr do na spriocghrúpaí 
éagsúla agus lena chois sin a bheidh sothuigthe don phobal i gcoitinne. 
 
 

5.2  Easpa Leanúnachais Idir na Sraithe 
 
Chuir Conradh na Gaeilge in iúl, agus 12 eagraíocht eile Gaeilge agus Oideachais  
a bhí i mbun oibre leo gur chúis imní dóibh nach raibh athbhreithniú á dhéanamh ar 
an tsraith shóisearach Gaeilge T1 agus T2 sula mbogfaí ar aghaidh leis na hathruithe 
don tsraith shinsearach do Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Chonacthas dóibh go 
raibh an baol ann go leanfaí le botúin ón tsraith shóisearach agus go mbeadh an 
tsonraíocht nua Ardteistiméireachta lochtach ón tús.9 Ceann de na samplaí a 
ardaíodh ná nach raibh aon bhéaltriail ann a thuilleadh sa tsraith shóisearach, rud a 
léirigh nár thug Coimisiúin na Scrúduithe Stáit aon aitheantas don teanga labhartha 
do na daltaí. 
 
De réir suirbhéanna a rinne Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire agus Gréasán na 
Múinteoirí Gaeilge, léirigh breis is 95% de mhúinteoirí Gaeilge gur theastaigh uathu 
do ndéanfaí athbhreithniú ar an tsraith shóisearach Ghaeilge ar dtús sula dtabharfaí 
aghaidh ar shonraíocht Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Nocht Cumann na 
Meánmhúinteoirí, Éire agus Aontas Múinteoirí Éireann an tuairim chéanna maidir 
leis an athbhreithniú, go háirithe faoin easpa leanúnachais idir an dá shraith. 
 
Dar leo, ní raibh múinteoirí meánscoile Gaeilge ag iarraidh an tsamhail chéanna a 
bhí in úsáid don Teastas Sóisearach a úsáid don Ardteistiméireacht. Níor mhór don 
CNCM agus don Roinn Oideachais taighde ceart a dhéanamh ar cén chaoi a raibh 
ag éirí leis na leasuithe T1 agus T2 don tsraith shóisearach. Go dtí go ndéanfaí 

 
9  Le linn an chruinnithe phoiblí, luadh na heagraíochtaí seo a leanas: Gaeloideachas; Údarás na 

Gaeltachta ; Comhairle Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS); Aontas na Mac Léinn in Éirinn; 
Aontas Daltaí Iar-bhunscoile na hÉireann; Gael-Taca; Conradh na Gaeilge; Gael Linn; Tuismitheoirí na 
Gaeltachta ; an Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge; Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad; Ógras; 
Sealbhú (Lárionad do thaighde ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath; agus an Foras Pátrúnachta. 
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amhlaidh, níor cheart dul ar aghaidh le hathruithe ar bith don Ardteistiméireacht. Ar 
an gcaoi chéanna, d’iarr an Coiste Oideachais, a cuireadh le chéile faoi scáth 
Chonradh na Gaeilge, go mba cheart éileamh a dhéanamh ar athbhreithniú iomlán 
a dhéanamh ar na sonraíochtaí sin go dtí go mbeadh an chéad scrúdú déanta ag na 
daltaí.   
 
Chinn an CNCM athbhreithniú luath a chur i bhfeidhm do Ghaeilge na Sraithe 
Sóisearaí mar gheall air sin. Go deimhin, ní raibh an deis ag daltaí na scrúduithe 
deiridh a dhéanamh sa tsraith shóisearach sa bhliain 2020, mar gheall ar chúinsí 
phaindéim an Choróinvíris. Bhí sé sin amhlaidh, ní hamháin sa Ghaeilge ach sna 
hábhair scoile uile. Bhí daltaí fós ag tabhairt faoi measúnuithe rang-bhunaithe, agus 
thabharfadh an t-athbhreithniú sin deis don CNCM léargas ar thaithí na múinteoirí 
agus na daltaí a mheas. Sin é a dtaithí ar chur i bhfeidhm na dréachtsonraíochtaí T1 
agus T2 do Ghaeilge na Sraith Sóisearaí go dtí seo, seachas an scrúdú is deireanaí 
a bhí ann i mí an Mheithimh 2021. 
 
Thabharfadh sé sin treoir don CNCM ar an bhforbairt a bheadh le déanamh ar na 
sonraíochtaí céanna do Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Tuigeadh go riabh 
tuarascáil á coimisiúnú ag an CNCM ag an am, bunaithe ar chur i bhfeidhm luath an 
T1 agus don T2 don Ghaeilge ag leibhéal na sraithe sóisearaí. Bhíothas ag súil go 
bhfoilseofaí í go luath sa bhliain 2022. Ní bheadh an t-eolas sin bunaithe ar thaithí 
na daltaí ná na múinteoirí, áfach. 
 

 
5.3 An Scrúdú Cainte 
 
Sna suirbhéanna céanna de chuid Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire agus Gréasán na 
Múinteoirí Gaeilge, aithníodh na heasnaimh a bhí sna cáipéisí comhairliúcháin: - 
 

⚫ Nach raibh liosta litríochta ar fáil; 
 
⚫ Nach raibh scéim marcála ann;  
 
⚫ Nach raibh na torthaí foghlaim soiléir; 
 
⚫ Nach raibh na múinteoirí ar cuireadh ceisteanna orthu sásta leis an moladh 

go laghdófaí na marcanna don bhéaltriail ó 40% go 35%. 
 

I dtaighde de chuid Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, léiríodh an bhuairt chéanna 
faoin moladh, na marcanna do chumas labhartha na Gaeilge a laghdú. Bhí Aontas 
Múinteoirí Éireann agus Gael-Linn ar aon intinn faoi seo. Dar leo, níor luigh sé le 
ciall, agus bhí an siombalachas a bhain leis an moladh sin contúirteach. Céim siar a 
bheadh ann don Ghaeilge dá laghdófaí líon na marcanna. Ba cheart don CNCM 
cúram a dhéanamh do bhailíocht na comhpháirte sin den mheasúnú sa 
dréachtsonraíocht. 
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Dúirt Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire go raibh údar leis seo, go háirithe i 
bhfianaise thorthaí an taighde a choimisiúnaigh an CNCM féin sa bhliain 2017; 
taighde a léirigh an t-údar imní a bhí i gcuid mhaith de ghnéithe na béaltrialach reatha 
nach raibh ag cur le cumas labhartha fadtéarmach na daltaí. 

 
Luaitear sna dréachtsonraíocht go mbeidh deis ag gach dalta Punann Teanga a 
fhorbairt mar mheasúnú múnlaitheach. Deis iontach a bheadh anseo do dhaltaí 
machnamh a dhéanamh ar an bpróiseas foghlama agus ar na scileanna atá 
sealbhaithe aige ar a thuras teanga. Níl ach alt gairid faoin ngné seo den mheasúnú 
sna dréachtsonraíochtaí féin, áfach. Níl aon treoir chinnte ann – do dhaltaí ná do 
mhúinteoirí – faoin méid a bheadh i gceist leis an bpunann.  
 
Deir na dréachtsonraíochtaí go ndéanfaidh daltaí plé agus comhrá faoin bpunann 
mar chuid den scrúdú cainte ach nach gcuirfear san áireamh don mharc féin é don 
scrúdú cainte. Ní mór forbairt cheart a dhéanamh ar feidhm agus ábhar na punainne 
mar chuid den obair i ndréachtú na sonraíochtaí ós rud é go bhfuil tábhacht ar leith 
ag baint leis an measúnú múnlaitheach i bpróiseas foghlama na ndaltaí. Deis amú a 
bheadh ann gan aitheantas ceart a thabhairt don ghné seo den mheasúnú 
foirmitheach. 
 
Dar le Conradh na Gaeilge, bhí tábhacht ar leith ag baint leis an measúnú ar an 
gcaint ó thaobh na Gaeilge de. Ós rud é nach labhraíodh an Ghaeilge go forleathan 
ar fud na tíre, ní bheadh an deis ag go leor de na daltaí an teanga a úsáid agus a 
chleachtadh taobh amuigh den seomra ranga. Bíonn ar mhúinteoirí deiseanna 
cumarsáide a chruthú do dhaltaí sa seomra ranga, agus más rud é nach dtabharfaí 
aitheantas do thábhacht na teanga labhartha in ualú na marcanna don bhéaltriail, ní 
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5.4  Easpa Acmhainní 
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Gaeilge ag múineadh an dá chúrsa in aon rang amháin? 
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Thug Conradh na Gaeilge le fois, ó thaobh acmhainní de, go raibh margadh maith 
de théacsleabhair ar fáil ag leibhéal na sraithe sóisearaí sna scoileanna T1 agus T2 
don Ghaeilge toisc go raibh cúrsa coitianta i gceist ag an am. Ní mar seo a bheadh 
cúrsaí le sonraíochtaí idirdhealaithe T1 agus T2. Ní bheadh cohórt mór go leor daltaí, 
a bheadh ag tabhairt faoin tsonraíocht T1, ann, le go ndéanfadh na comhlachtaí 
téacsleabhair an infheistíocht a mbeadh gá leis chun ábhar teagaisc ar 
ardchaighdeán a chur ar fáil.  
 
Chaithfí a chinntiú go mbeadh na téascleabhair agus na hacmhainní teagaisc go léir 
ar fáil ag gach leibhéal de na sonraíochtaí nua, sula dtiocfadh na cúrsaí nua i 
bhfeidhm. Chomh maith leis an easpa eolais faoi na hacmhainní teagaisc, ní raibh 
aon chur síos ar an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) do mhúinteoirí sna 
dréachtsonraíochtaí, rud a chaithfí a chur ar fáil roimh ré freisin. 
 
 

5.5  Easpa Treorach 
 

Cé gur chuir an Roinn Oideachais roinnt eolais ar fáil ar na dréachtsonraíochtaí, ní 
raibh a dhóthain ar fáil le go mbeadh tuiscint chuimsitheach ag tuismitheoirí, 
múinteoirí agus daltaí araon ar an méid a bheadh i gceist leis an tSonraíocht T1 féin. 
Ní raibh an Roinn Oideachais tar éis aon deimhniú a thabhairt, cé acu, an mbeadh 
nó nach mbeadh pointí bónais ann mar chúiteamh dóibh siúd a thabharfadh faoin 
tsonraíocht T1 ós rud é go mbeidís ag tabhairt faoi chúrsa níos deacra a bheadh 
ualach breise ag dul leis. De réir suirbhé a rinne Aontas na nDaltaí Iar-bhunscoile in 
Éirinn, dúirt 76% go meallfadh marcanna bónais iad an cúrsa T1 a dhéanamh. Cén 
fáth, mar sin, a roghnódh daltaí an cúrsa T1 mura raibh an spreagadh ann dóibh le 
tabhairt faoi? 
 
Ar an gcaoi chéanna, bhí imní ar Aontas Múinteoirí Éireann faoi laige chruth na 
sonraíochtaí mar a bhí siad. Dar leis an Aontas, ba chóir go mbeadh tuiscint shoiléir 
ag na páirtithe leasmhara, idir mhúinteoirí agus daltaí, – faoi céard go díreach a 
bheadh rompu. Mhol an tAontas, mar shampla, páipéir shamplacha a chur ar fáil le 
go mbeadh fios a ngnóthaí ag múinteoirí agus daltaí faoi céard a bheadh le hullmhú 
acu i gcomhair na scrúduithe. Dar leo, bhí na dréachtsonraíochtaí T1 agus T2 
róscaoilte, agus dá dheasca sin, bhí an baol ann gurbh iad na foilsitheoirí leabhair a 
leagfadh an caighdeán síos go pointeáilte, rud a shárófaí an próiseas 
comhairliúcháin. Chun sin a sheachaint, ba cheart tuilleadh sonraithe a bheith luaite 
sna dréachtsonraíochtaí ar mhaithe le treoir shoiléir a thabhairt do mhúinteoirí agus 
do dhaltaí araon. 
 
Dúirt Conradh na Gaeilge gur cheart go mbeadh na torthaí foghlama soiléir agus cur 
síos á dhéanamh aige ar an doimhneacht agus ar an bhfairsinge eolais a bhí ag 
teastáil sa chúrsa léinn. Ba chóir treoirlínte a chur ar fáil do mhúinteoirí faoin gcur 
chuige múinteoireachta. Ba chóir eolas cuimsitheach maidir le measúnú an ábhair a 
chur ar fáil dóibh freisin. 
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Go deimhin, b’uirlis úsáideach i ndearadh curaclaim iad na torthaí foghlama, má 
leagadh amach go soiléir iad. Ach níor leor torthaí foghlama amháin chun sonraíocht 
a dhearadh do scrúdú a raibh an oiread i ngeall leis agus a bhí i gcás na 
hArdteistiméireachta. Ba ráitis iad na torthaí foghlama a rinne cur síos ar an 
bhfoghlaim a bhí riachtanach le bun-tairseach foghlama a bhaint amach. Níor  léiriú 
iad ar an réimse scileanna agus ar an eolais a cuireadh ar fáil do dhaltaí in aon 
ábhar. Bhí an comhairliúchán ar siúl ag an am agus bhí aiseolas á lorg ó na páirtithe 
leasmhara. 
 

 
5.6  Feidhm na Gaeltachta sna Dréachtsonraíochtaí 
 

Dar le Tuismitheoirí na Gaeltachta, ní raibh daltaí Gaeltachta i lár phróiseas na 
ndréachtsonraíochtaí ar chor ar bith. Chonacthas dó go raibh Gaeilge na ndaltaí 
Gaeltachta á tanú de réir mar a théidís tríd an gcóras, agus a gcuid Gaeilge ag éirí 
níos laige dá réir. Bhí a muinín san fhocal labhartha á cailliúint, ach amháin nuair bhí 
siad ag caint lena gcuid cairde, agus de dheasca sin, bhí níos mó muiníne acu ina 
gcumas scríofa ná mar a bhí acu ina gcumas labhartha. Agus bhí a cumas scríofa 
bunaithe ar an méid a léigh siad sna téacsleabhair. Faoin am a bhain siad bliain na 
hArdteistiméireachta amach, bhí nathanna cliste ón mBéarla á n-aistriú acu, mar go 
raibh a lán dá saibhreas Gaeilge caillte acu, trí easpa cleachtais ar an gcaint. Chun 
dul i ngleic leis an bhfadhb sin, ba chóir breis ábhar léitheoireachta sa chaint 
dhúchasach agus sna canúintí éagsúla a chur ar fáil dóibh – idir fhilíocht, 
ghearrscéalta agus úrscéalta. Níor mhór an traidisiún béil a thabhairt isteach chomh 
maith; idir amhráin, agallaimh beirte; scéalaíocht agus aithris. 
 
Moladh eile lena chois ná go mbeadh cuid den aithris ar théacsanna saibhre de 
scríbhneoirí agus filí Gaeilge mar chuid de mheasúnú an scrúdaithe béil, ós rud é 
nach raibh aon rud leagtha síos ó thaobh treorach de, don tsonraíocht T1 go fóill.  
 
Ní mór, sa chás sin, breis ábhar léitheoireachta sa chaint dúchasach sna canúintí 
éagsúla a thabhairt dóibh – idir ghearrscéalta, úrscéalta agus an fhilíocht. Ní mór na 
traidisiúin bhéil a thabhairt isteach chomh maith: na hamhráin; na hagallaimh beirte; 
an scéalaíocht agus an aithris. 
 
Dar leis an CNCM, thabharfadh an dréachtsonraíocht T1 scóip agus rogha do dhaltaí 
tabhairt faoin litríocht óna gceantair féin. Chuirfí an rogha sin ar fáil do dhaltaí. Gan 
amhras, dhéanfaí an rogha sin i gcomhpháirt leis an múinteoir. Bhí áit lárnach ag 
canúint na ndaltaí féin sna dréachtsonraíochtaí agus seo í an chéad uair a thabharfaí 
aitheantas do na mion-chanúintí don Ardteistiméireacht. Ba é sin ceann de na 
éagsúlachtaí is mó idir dréachtsonraíochtaí an T1 agus an T2. Chomh maith leis sin, 
bheadh go leor deiseanna ann chun leithéid na lúibíní agus na n-agallamh beirte a 
chur ar fáil sa dhréachtsonraíocht T1, sna torthaí foghlama a bhainfeadh leis an 
léamh i snáithe 1 faoin gcumarsáid, agus sa chruthaitheacht teanga. 
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Maidir leis an liosta léitheoireachta don tsonraíocht T1, níor chuir an CNCM ar fáil 
iad. An chúis leis sin ná nuair a bhí siad i mbun comhairliúcháin, ní raibh na liostaí 
forbartha go fóill toisc an oiread sin athraithe a bhféadfadh a bheith acu ar an 
dréachtsonraíocht féin. I gcás na dréachtsonraíochta T1, dúirt an CNCM go raibh sé 
deacair a rá cén athrú a thiocfadh orthu. Bhí sé seo ar chlár oibre chruinnithe an 
CNCM go rialta, agus moladh le gairid go gcuirfí an t-eolas a bhaileofaí sa phróiseas 
comhairliúcháin sin san áireamh in aon dhréachtsonraíochtaí eile ina dhiaidh sin. 
Ansin, bheadh sé de chumas ag an CNCM liostaí téacsanna a chur ar fáil, toisc go 
mbeifí ag súil go mbeadh na leaganacha deireanacha de na dréachtsonraíochtaí 
curtha le chéile faoin tráth sin.  
 
Dúirt Tuismitheoirí na Gaeltachta nár leor an méid a bhí leagtha amach sa 
dhréachtsonraíocht T1, agus go mba cheart dó a bheith dírithe, fréamhaithe agus 
bunaithe go huile is go hiomlán ar dhaltaí Gaeltachta. Uaidh sin, dá mbeadh spéis 
ag daltaí eile lasmuigh den Ghaeltacht tabhairt faoina leithéid, bheadh an deis sin 
acu.  
 
Ba cheart go mbeadh an deis ag daoine óga Gaeltachta a dteanga féin a thabhairt 
chun saibhris, ionas go dtiocfaidís in inmhe mar chainteoirí cumasacha, 
muiníneacha. Ansin, léireoidís meas agus tuiscint ar an nGaeilge. Chun sin a chur i 
gcrích, ba cheart go dtabharfaí na tacaíochtaí cuí do chainteoirí dúchais agus do 
chainteoirí líofa na Gaeilge sa chóras oideachais. Chonacthas don eagraíocht gur 
cheart go mbeadh an T1 bunaithe ar shaíocht na Gaeltachta, agus ar an saibhreas 
teanga agus cultúrtha a bhí fós beo agus ina bheatha sa Ghaeltacht. An sprioc ar 
cheart a bheith ann ná an saibhreas sin a leathnú amach chuig na scoileanna 
Gaeltachta, na Gaelscoileanna, agus aon dream eile a mbeadh spéis acu ann. Mura 
mbeadh buntáiste éigin ag baint leis an tsonraíocht T1, ní thabharfadh duine ar bith 
fúithi. 

 
 
5.7  Soláthar na nDréachtsonraíochtaí 
 

Rinne Aontas Múinteoirí Éireann tagairt do dháileadh na bpáipéar scrúdaithe don 
Ardteistiméireacht. Bheifí ag súil go mbeadh daltaí i scoil T1, scoil i limistéar 
Gaeltachta nó Gaelscoil, in ann thabhairt faoin scrúdú T2, dá mba mhian leo. 
D’fhéadfadh daltaí i scoil T2, scoil a fheidhmíonn i mBéarla, tabhairt faoin bpáipéar 
T1 chomh maith. D’ardaigh sé sin ceisteanna ó thaobh acmhainní de, ar ghá 
tuilleadh taighde agus fiosrúcháin a dhéanamh orthu. Tháinig sé sin seo leis an 
gcuspóir a bhí ann go mbeadh rochtain ar an gcúrsa T1 agus T2 i ngach aon scoil 
fud fad na tíre.  
 
An méid a thuig Conradh na Gaeilge ó na dréachtsonraíochtaí féin go mbeadh rogha 
ag na gnáth-scoileanna sonraíocht T1 a chur ar fáil chomh maith le sonraíocht T2. 
Ach ní raibh sé soiléir go bhféadfaí sonraíocht T2 a chur ar fáil i scoileanna T1. 
Leagadh amach sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) go mbeadh cead ag 
daltaí i scoileanna Gaeltachta sonraíocht T2 a roghnú cé nach raibh sé sin ráite go 
soiléir ann. Chaithfí tuilleadh soiléireachta a thabhairt air sin: bhí comhthéacs 
sochtheangeolaíochta na Gaeilge, i scoileanna Gaeltachta ach go háirithe, an-

 
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 36 de 63



Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 36 de 63 
 

Maidir leis an liosta léitheoireachta don tsonraíocht T1, níor chuir an CNCM ar fáil 
iad. An chúis leis sin ná nuair a bhí siad i mbun comhairliúcháin, ní raibh na liostaí 
forbartha go fóill toisc an oiread sin athraithe a bhféadfadh a bheith acu ar an 
dréachtsonraíocht féin. I gcás na dréachtsonraíochta T1, dúirt an CNCM go raibh sé 
deacair a rá cén athrú a thiocfadh orthu. Bhí sé seo ar chlár oibre chruinnithe an 
CNCM go rialta, agus moladh le gairid go gcuirfí an t-eolas a bhaileofaí sa phróiseas 
comhairliúcháin sin san áireamh in aon dhréachtsonraíochtaí eile ina dhiaidh sin. 
Ansin, bheadh sé de chumas ag an CNCM liostaí téacsanna a chur ar fáil, toisc go 
mbeifí ag súil go mbeadh na leaganacha deireanacha de na dréachtsonraíochtaí 
curtha le chéile faoin tráth sin.  
 
Dúirt Tuismitheoirí na Gaeltachta nár leor an méid a bhí leagtha amach sa 
dhréachtsonraíocht T1, agus go mba cheart dó a bheith dírithe, fréamhaithe agus 
bunaithe go huile is go hiomlán ar dhaltaí Gaeltachta. Uaidh sin, dá mbeadh spéis 
ag daltaí eile lasmuigh den Ghaeltacht tabhairt faoina leithéid, bheadh an deis sin 
acu.  
 
Ba cheart go mbeadh an deis ag daoine óga Gaeltachta a dteanga féin a thabhairt 
chun saibhris, ionas go dtiocfaidís in inmhe mar chainteoirí cumasacha, 
muiníneacha. Ansin, léireoidís meas agus tuiscint ar an nGaeilge. Chun sin a chur i 
gcrích, ba cheart go dtabharfaí na tacaíochtaí cuí do chainteoirí dúchais agus do 
chainteoirí líofa na Gaeilge sa chóras oideachais. Chonacthas don eagraíocht gur 
cheart go mbeadh an T1 bunaithe ar shaíocht na Gaeltachta, agus ar an saibhreas 
teanga agus cultúrtha a bhí fós beo agus ina bheatha sa Ghaeltacht. An sprioc ar 
cheart a bheith ann ná an saibhreas sin a leathnú amach chuig na scoileanna 
Gaeltachta, na Gaelscoileanna, agus aon dream eile a mbeadh spéis acu ann. Mura 
mbeadh buntáiste éigin ag baint leis an tsonraíocht T1, ní thabharfadh duine ar bith 
fúithi. 

 
 
5.7  Soláthar na nDréachtsonraíochtaí 
 

Rinne Aontas Múinteoirí Éireann tagairt do dháileadh na bpáipéar scrúdaithe don 
Ardteistiméireacht. Bheifí ag súil go mbeadh daltaí i scoil T1, scoil i limistéar 
Gaeltachta nó Gaelscoil, in ann thabhairt faoin scrúdú T2, dá mba mhian leo. 
D’fhéadfadh daltaí i scoil T2, scoil a fheidhmíonn i mBéarla, tabhairt faoin bpáipéar 
T1 chomh maith. D’ardaigh sé sin ceisteanna ó thaobh acmhainní de, ar ghá 
tuilleadh taighde agus fiosrúcháin a dhéanamh orthu. Tháinig sé sin seo leis an 
gcuspóir a bhí ann go mbeadh rochtain ar an gcúrsa T1 agus T2 i ngach aon scoil 
fud fad na tíre.  
 
An méid a thuig Conradh na Gaeilge ó na dréachtsonraíochtaí féin go mbeadh rogha 
ag na gnáth-scoileanna sonraíocht T1 a chur ar fáil chomh maith le sonraíocht T2. 
Ach ní raibh sé soiléir go bhféadfaí sonraíocht T2 a chur ar fáil i scoileanna T1. 
Leagadh amach sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) go mbeadh cead ag 
daltaí i scoileanna Gaeltachta sonraíocht T2 a roghnú cé nach raibh sé sin ráite go 
soiléir ann. Chaithfí tuilleadh soiléireachta a thabhairt air sin: bhí comhthéacs 
sochtheangeolaíochta na Gaeilge, i scoileanna Gaeltachta ach go háirithe, an-

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 37 de 63 
 

chasta, agus bhí réimse leathan de chúlraí teanga i measc na ndaltaí. Ní raibh tagairt 
ar bith don chomhthéacs sin, ná aon tagairt do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge sna 
dréachtsonraíochtaí, toisc nár bhain an POG leo. 
 
 

5.8  An Polasaí Oideachais sa Ghaeltacht 
 
Dúirt Conradh na Gaeilge go raibh an próiseas comhairliúcháin féin ag tabhairt 
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Maidir leis na dúshláin agus na hábhair imní sin áfach, d’admhaigh Conradh na 
Gaeilge nár cheist í ceist na bpointí bónais don CNCM, ach don Roinn Oideachais. 
Ar an láimh eile, bheadh sé faoin CNCM ceist an athbhreithnithe ar an tsraith 
shóisearach a phlé. 

 
 
5.10 An Fráma Tagartha Comónta Eorpach 
 

Leagadh amach sprioc uaillmhianach i mBille na dTeangacha Oifigiúla, 2019. 
Bheadh inniúlacht sa Ghaeilge ag 20% de na daoine a d’earcófaí san earnáil phoiblí 
faoin mbliain 2030.  
 
Is é leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach (FTCE) an caighdeán is 
mó a luaitear go hidirnáisiúnta mar bhunriachtanas, le go mbeadh duine in ann 
feidhmiú i dteanga ar bith i gcomhthéacs gairmiúil. Tá deis ansin le cinntiú go mbeidh 
an caighdeán sin ag cuid mhaith daltaí scoile nuair a thiocfaidh an Ardteistiméireacht 
chun críche.  
 
Dá mbeadh an Ardteistiméireacht ailínithe leis an FTCE ar bhealach níos 
trédhearcaí, agus dá mbeadh córas bailí measúnachta ag baint leis, thacódh sé sin 
go mór le polasaí agus spriocanna earcaíochta an Bille na dTeangacha Oifigiúla 
(2019). Chomh maith leis sin, rachadh sé chun sochair do dhaltaí dá mbeadh 
aitheantas gairmiúil ag baint le toradh Ghaeilge na hArdteistiméireachta.  
 
Ceann de na gnéithe is forásaí faoin FTCE ná go gcuireann sé síos ar an 
bhfoghlaimeoir teanga mar úsáideoir teanga. An sprioc 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 shaol acadúil, gairmiúil agus sóisialta i ndiaidh an chúrsa, 
seachas an foghlaimeoir a ullmhú don scrúdú. Deis amú a bheadh ann, dar leo, mura 
n-úsáidfear an cur chuige seo go soiléir don chúrsa nua Ardteistiméireachta.  
 
Chomh maith leis sin, beidh an baol ann go mbeidh glúin eile ag fágáil na scoile le 
scileanna agus straitéisí scrúdaithe, seachas le hinniúlacht teanga agus cumarsáide. 
Cé go ndúirt Conradh na Gaeilge nach ndearnadh aon tagairt don FTCE sa 
chomhairliúchán, rinne an CNCM an méid sin a shoiléiriú. Tharraing an CNCM go 
mór ar an eolas cuimsitheach a rinneadh ar chleachtais, agus ar chur i bhfeidhm 
beartais ar chúrsaí teanga, ar bhealaí ginearálta, agus na dréachtsonraíochtaí á gcur 
le chéile. B’shoiléir é sin sna gnéithe agus sna sraitheanna éagsúla a leagadh amach 
sna cúig scil teanga.  
 
Is creat é an FTCE, áfach, a cuireadh le chéile d’fhoghlaimeoirí fásta teanga, agus 
iad siúd a thug faoin dara teanga a fhoghlaim. Tá na sonraíochta Ardteistiméireachta 
don Ghaeilge mar chuid de mhórchlár na hArdteistiméireachta atá ailínithe le leibhéil 
a ceathair agus a cúig den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC). Níl an FTCE deartha 
chun freastal a dhéanamh ar chreidiúnú náisiúnta na sraithe sinsearaí sa chóras 
meánscolaíochta, cé go bhfuil sé ailínithe go leathan leis an tsraith shóisearach. Is 
é sin an chúis nár tharraing an CNCM uaidh go mion.  
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In ainneoin sin, bheadh buntáiste i gceist leis an tsraith shóisearach a nascadh leis 
an FTCE, toisc gurb é sin an córas atá in úsáid ag an curaclaim ollscoile don 
Ghaeilge. D’fhéadfadh go mbeadh impleachtaí ag na sonraíochtaí sin ar an soláthar 
múinteoirí a mbeadh Gaeilge acu freisin. An mbeadh cáilíochtaí éagsúla i gceist do 
mhúinteoirí a mbeadh ag múineadh ag leibhéal T1 agus T2. D’fhéadfadh go mbeadh 
easpa mhór múinteoirí a bheadh inniúil leis an tsonraíocht T1 a mhúineadh ag 
leibhéal na sraithe sinsearaí.  
 
Léirigh Conradh na Gaeilge gurb fhéidir an FTCE a chur in oiriúint i gcomhthéacs ar 
bith. Úsáideadh é, cuir i gcás, i mhúineadh an Bhéarla mar theanga iasachta sa 
bhunscoil in Éirinn.10  B’fhéidir an FTCE a chur in oiriúint chun na héagsúlachtaí a 
bhí ann i measc cainteoirí dúchais maidir lena stór focal, a gcruinneas teanga, a 
scileanna agallaimh agus díospóireachta, a n-idirbheartaíochta, agus a scileanna 
litearthachta. Chuimseodh an FTCE leis na bunscileanna agus na hardscileanna 
cumarsáide araon, ó leibhéal B2 ar aghaidh, a mheas. Chreid sé nár thagair an 
CNCM don FTCE, mar gur luadh B2 leis an tSonraíocht T1 don tSraith Shóisearach, 
agus gur leibhéal C1 a bhí luaite don chúrsa Ardteistiméireachta. Bhí míthuiscint ann 
idir an bhearna a bhí idir B2 agus C1, ach ó thaobh na sraithe sinsearaí de, b’fhéidir 
an FTCE a chur in oiriúint do dhaltaí dara leibhéil, trí fho-leibhéil B2 agus B2+, cuir i 
gcás, a úsáid chun an dul chun cinn idir na leibhéil a léiriú. 
 
 

5.11 Ceist na Díolúine 
 

Maidir le ceist na díolúine, mhol Conradh na Gaeilge gur chóir go mbeadh nasc níos 
treise ag an tsraith shinsearach Gaeilge leis an gcóras FTCE. Bheadh níos mó 
solúbthachta ag baint leis, mar sin. 
 
D’fhéadfadh daltaí, nach raibh scileanna sealbhú teanga ró-láidir acu, iarracht a 
dhéanamh an A1, an chéad chéim ar an FTCE, a bhaint amach., Dá mbeadh 
deacrachtaí i scríobh na Gaeilge acu d’fhéadfaidís an scrúdú béil amháin a 
dhéanamh. Thabharfadh sé sin deis dóibh an Ghaeilge a fhoghlaim, i slí níos neamh-
dhúshlánaí, agus ba chóir pointí ábhartha a bhronnadh orthu ina leith. 
 
Creideann an Comhchoiste, má tá díolúine teanga á lorg ag daltaí, nó ar son daltaí, 
agus má bhronntar an díolúine sin orthu, rachaidh an díolúine sin i bhfeidhm ar gach 
teanga eile seachas an Béarla, nó aon theanga iasachta a bhfuil ina teanga dúchais 
nó baile de na daltaí sin.  Creideann an Comhchoiste nach bhfuil aon chiall ná 
ionracas ag baint le córas díolúine a bhaineann leis an nGaeilge amháin agus a 
ligean do dhaltaí foghlaim na Gaeilge a sheachaint ar bhonn bréagach. 

 
 
 
 
 
 

 
10  https://ncca.ie/media/2472/up_and_away.pdf 
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5.12 Pointí Bónais 
 

Thug an Comhchoiste le fios le linn a gcruinnithe poiblí gurbh ábhar imní an laghad 
eolais agus soiléireachta a bhí sna dréachtsonraíocht maidir leis na pointí bónais a 
bheadh ar fáil do dhaltaí a thabharfadh faoin tsonraíocht T1.  
 
Ní faoin CNCM atá sé comhairle a thabhairt maidir leis na pointí bónais. Ós rud é 
nach dtagann sé faoina bráid an cheist seo a phlé, í raibh an deis ag an CNCM í a 
phlé go fóill. Tháinig cúpla moladh chun cinn, ina measc, pointí bónais, ós rud é gur 
tugadh isteach iad don chúrsa ardleibhéil matamaitice don Ardteistiméireacht sa 
bhliain 2012. Bhí dhá chuspóir leis an gcinneadh seo: - 
 

⚫ Líon na ndaltaí a thabharfaidh faoin ardleibhéal a ardú; 
 
⚫ Feabhas a chur ar chumas na ndaltaí san ábhar. 

 
Cé gur tháinig ardú ar an rollú mar gheall ar na hathruithe sin, ní raibh aon mheasúnú 
oifigiúil déanta air sin ag an am in ainneoin gur léiríodh le linn cuid de na seisiúin 
phoiblí go raibh amhras ann faoi phointí bónais a thabhairt isteach don mhatamaitic. 
Ceist chonspóideach ab ea é.  
 
Dúirt Aontas Múinteoirí Éireann gurb é an locht a bhain le córas na bpointí bónais 
ná nár thug sé an t-ugach, ach dóibh siúd a bheadh ag tabhairt faoin oideachais tríú 
leibhéal amháin. Ba cheart caitheamh sa chaoi chéanna le gach dalta – is cuma cén 
tslí bheatha a roghnódh siad. Go deimhin, bheadh impleachtaí ag soláthar na 
dréachtsonraíochta T1 ar cheist na bpointí bónais, ach ní raibh aon amhras ann go 
mbeadh gá lena leithéid d’aitheantas agus de chúiteamh. Ós rud é nárbh ionann 
torthaí foghlama T1 agus T2 agus go raibh tuilleadh oibre ag dul leis an 
dréachtsonraíocht T1, luigh sé le ciall go dtabharfaí cúiteamh cuí – mar is ceart – 
d’obair na ndaltaí. 
 
 

5.13 An tSonraíocht T2 
 
Dúirt an CNCM agus Conradh na Gaeilge nár chóir go ndéanfaí faillí ar na daltaí a 
thabharfadh faoin tsonraíocht T2 ach an oiread.  Chomh maith leis sin chreid an 
Conradh go mbeadh torthaí dearfacha fadtéarmacha ann dá bhfreastalófaí ar an dá 
dhréachtsonraíocht i gceart. 
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5.14 Na Coláistí Samhraidh Gaeilge 
 
Cé gur chuir Comhairle Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS) fáilte roimh an 
bplé idir an CNCM, An Roinn Oideachais agus Pobal na Gaeilge maidir le siollabas 
Gaeilge na hArdteistiméireachta, chreid an eagraíocht go raibh sé thar a bheith 
tábhachtach go mbeadh siollabas cuí ann do na daltaí Gaeltachta, na 
Gaelscoileanna, agus na ghnáthscoileanna Béarla. Ag an am céanna, áfach, údar 
mór imní do phobal na gColáistí Gaeilge ab ea an meascán mearaí ina thaobh.  
Cé gur fhreastal formhór na ndaltaí ar ghnáthscoileanna, ba iad, den chuid is mó, na 
daltaí a d’fhreastail ar na Coláistí Samhraidh. Bhí sé thar a bheith tábhachtach go 
gcuirfí riachtanais na ndaltaí sin san áireamh agus cinntí á dhéanamh acu maidir leis 
cé acu a roghnóidís, an T1 nó T2 san  Ardteistiméireacht.  
 
Mheabhraigh CONCOS don Chomhchoiste go raibh gach dalta sa tír i dteideal 
oiliúna agus oideachais den chaighdeán is airde, agus i gcás na Gaeilge, gur ceart 
bunúsach bunreachtúil é go mbeadh teacht ag gach uile dalta ar an nGaeilge ar an 
leibhéal is airde. Mar sin, bhí dualgas reachtúil ar an Aire Oideachais agus ar an 
Rialtas a chinntiú go mbeadh an deis sin ar fáil i ngach aon uile scoil, agus go 
mbeadh rang Gaeilge ag an leibhéal is airde ar fáil do dhaltaí ar mian leo tabhairt 
faoin T1. 
 
Ina theannta sin, chreid CONCOS go mba cheart pointí bónais a chur a fháil do 
chúrsa T1 san Ardteistiméireacht ar an gcúis chóir gur éiligh obair bhreise aitheantas 
breise. Sa chomhthéacs seo, mheabhraigh an eagraíocht don Chomhchoiste gurbh 
áis oiliúna den scoth iad na Coláistí Samhraidh do dhaltaí a bheadh ag tabhairt faoin 
T1 sa Ghaeilge. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh an tAire Oideachais na Coláistí 
Samhraidh a úsáid chun cuidiú breise a thabhairt do dhaltaí faoi mhíbhuntáiste. 
D’fhéadfaí sin a dhéanamh ar mhúnla na scéimeanna scoláireachta Gaeltachta do 
scoileanna a bhí cláraithe mar scoileanna faoin scéim Comhionannas Deiseanna 
sna Scoileanna a Sheachadadh, nó é a dhéanamh ar mhúnla na scéimeanna a 
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Chreid CONCOS nár cheart go n-ísleofaí an marc don scrúdú labhartha Gaeilge don 
Ardteistiméireacht mar a leagadh amach sa Dréachtsonraíocht Curaclaim. 
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5.15 Na Leibhéal Éagsúla agus Ábhar Nua dar Theideal Saíocht agus 
Litríocht na Gaeilge 
 
Mhol Conradh na Gaeilge na ceithre leibhéal seo do chúrsa Gaeilge na 
hArdteistiméireachta: - 
 
D’fhanfadh na leibhéil seo thíos mar a raibh siad ar an gcúrsa cheana: - 
 

⚫ Bonnleibhéal; 
 
⚫ Gnáthleibhéal; 
 
⚫ Ardleibhéal; 
 
⚫ Sárleibhéal. 

 
Cúrsa nua ab ea an Sárleibhéal, agus é dírithe ar ardchaighdeán i labhairt agus 
scríobh na Gaeilge. Lena chois sin, dhíreofaí ann ar ghnéithe de shaíocht, litríocht 
agus saol na Gaeilge. Chuirfí an Sárleibhéal ar fáil do dhaltaí i scoileanna T1 agus 
T2 araon.  
 
Lena chois sin, ba chóir go gcuirfí ábhar nuair bhonn faoin a fhorbairt dar teideal 
Saíocht agus Litríocht na Gaeilge. B’fhéidir an múnla céanna a úsáid i gcomhair an 
ábhair seo is atá á úsáid i gcomhair na Matamaitice agus an na Matamaitice Feidhmí 
atá ar fáil cheana, agus pointí Lár-Oifig Iontrála a bhronnadh ar thorthaí sa chaoi 
chéanna is a bhronntar iad ar thorthaí sna hábhair sin. Bheadh an rogha ag daltaí i 
scoileanna T1 agus T2 araon tabhairt faoin ábhar Saíocht agus Litríocht na Gaeilge 
dá mba mhian leo é sin a dhéanamh.  
 
D’fhreastalódh córas mar sin ar riachtanais fhoghlama éagsúla na daltaí go léir; 
freastal uilechuimsitheach nach bhfuil déanta go fóill. Chinnteodh sé go ndéanfaí 
freastal ar an gcohórt daltaí a mbeadh sonraíocht ag an mbonnleibhéal níos feiliúnaí 
dá gcuid riachtanais fhoghlama, go ndéanfaí freastal ar an gcohórt daltaí a mbeadh 
in ann an leibhéal is dúshlánaí a bhaint amach, agus freastal ar na cohóirt daltaí 
eatarthu. 
 
D’fhéadfaí na leibhéil éagsúla cumais sin a nascadh leis an FTCE, rud a chinnteodh 
go mbeadh na sonraíochtaí féin ailínithe ar bhealach trédhearcach le polasaithe eile 
an Aire Oideachais don Ghaeilge.  

 
Tá na pointí a bhaineann le Lár-Oifig Iontrála ceann de na rudaí is tábhachtaí a 
chuireann daltaí san áireamh agus cinneadh á dhéanamh acu maidir leis an T1 agus 
an T2, agus maidir leis cén leibhéal, Bonnleibhéal, Gnáthleibhéal, Ardleibhéal, nó 
Sárleibhéal, a roghnóidh siad. Níl ciall dá laghad ag córas pointí nach dtugann 
aitheantas ar leith, agus pointí ar leith, mar chúiteamh ar an obair bhreise a 
bhaineann leis na leibhéil éagsúla.  
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6. Soláthar Oideachais i nGaeilge do Mhúinteoirí 
 
 
6.1 Polasaí Náisiúnta 
 

Maíonn an Roinn Oideachais go bhfuil tiomantas le fada aici do cháilíocht an 
teagaisc agus na foghlama i scoileanna. Faraor, níl an tiomantas seo ró-soiléir i gcás 
na Gaeilge, in ainneoin na spriocanna sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 
nó sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022. Tá polasaithe tras-rialtais uileghabhálach 
comhtháite agus comhleanúnach leagtha amach sa Straitéis, ach faraor, tá an 
chosúlacht ann, aon bhliain déag ó foilsíodh é, gur Straitéis ard-mhianach amháin é, 
agus nach gcuirfear na beartais atá leagtha amach ann i gcrích choíche. 
 
Is é príomhaidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 ná cáilíocht an 
oideachais trí Ghaeilge a fheabhsú, chun freastal ar riachtanais teanga agus ar 
oideachas daltaí, agus chun tacú le húsáid na Gaeilge i scoileanna na Gaeltachta. 
 
 

6.2 Múinteoirí Nua-Cháilithe agus a gCaighdeáin Gaeilge 
 
Tá ceithre sholáthraí Stát-mhaoinithe, 13 sholáthraí Stát-bhunaithe iar-bhunscoile, 
agus soláthraí príobháideach amháin bunscoile agus iar-bhunscoile ag feidhmiú faoi 
chláir éagsúla an Oideachas Tosaigh Múinteoirí (OTM), trína soláthraítear raon clár 
comhthráthach (fochéime) agus comhleanúnach (iarchéime) do mhúinteoirí. Is iad 
na hinstitiúidí ardoideachais a sholáthraíonn na cláir bunscoile agus iar-bhunscoile 
araon, ag Leibhéal 8 (Baitsiléir Oideachais) agus ag Leibhéal 9 (Máistir Gairmiúil san 
Oideachas) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. 
 
 

6.3 Feidhm an Aire Oideachais 
 
Tá freagracht reachtúil ar an Aire Oideachais polasaí oideachais a leagan síos, 
polasaí faoi chláir an OTM san áireamh. Dhírigh Straitéis Litearthachta agus 
Uimhearthachta na Roinne Oideachais (2011-2020) aird ar athruithe tábhachtacha 
sna cláir OTM. Cuireadh síneadh le fad na gclár éagsúil, agus leis an athbhreithniú 
ar ábhar na gclár éagsúil, agus lar athbhreithniú ar na socrúchán scoile. Rinneadh é 
sin i gcomhpháirt leis an gComhairle Mhúinteoireachta. 
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6.4  Feidhm na Comhairle Múinteoireachta 
 
Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as caighdeáin a leagan síos don 
iontráil chuig gairm na múinteoireachta, agus as a chinntiú go gcloítear leis na 
caighdeáin sin. Tá údarás reachtúil aici athbhreithniú agus creidiúnú a dhéanamh ar 
na cláir faoin OTM. Dá bharr sin, is í an Chomhairle Mhúinteoireachta – ní an tAire 
Oideachais – a leagann amach critéir na gclár.  
 
Faoi Alt 38 d’Acht na Comhairle Múinteoireachta, 2001-2015, caithfidh creidiúnú 
gairmiúil ón gComhairle Mhúinteoireachta, de réir tacar caighdeáin foilsithe, a bheith 
ag gach clár. Foilsíodh an doiciméad Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh 
Múinteoirí, ina raibh caighdeáin nuashonraithe leagtha amach, i mí Dheireadh 
Fómhair 2020.Tá sé luaite in aidhmeanna an chláir: - 
 

“cuirfidh cláir ar chumas mhúinteoirí nuacháilithe teagasc agus foghlaim 
ar ardchaighdeán a éascú do gach dalta, agus i gcomhthéacs forbairt 
curaclam, chun torthaí foghlama bunaithe ar churaclaim agus tosaíochtaí 
náisiúnta a chur san áireamh”.  

 
Is iad seo a leanas cúraimí eile na Comhairle Múinteoireachta: - 
 

⚫ Na caighdeáin a leagan síos i gcomhair na gclár OTM, agus 
athbhreithniú agus creidiúnú a dhéanamh orthu ar mhaithe le múinteoirí 
a chlárú; 
 

⚫ Riachtanais maidir le clárúchán ábhar curaclam a shocrú ag leibhéal na 
hiar-bhunscoile; 
 

⚫ Comhairle a sholáthar don Aire Oideachais maidir leis na 
híosriachtanais iontrála a leagan síos i gcomhair an gclár OTM; 
 

⚫ Coinníollacha clárúcháin ar nós na riachtanais Ghaeilge a chur i 
bhfeidhm do mhúinteoirí a cáilíodh thar lear. 
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6.5 Caighdeán na Gaeilge i measc Múinteoirí Nua-Cháilithe

Seo achoimre ar chuid de na tionscnaimh agus na forbairtí polasaí a tharla le blianta 
beaga anuas nó a bhí ar bun lena chinntiú go mbeadh leibhéal maith inniúlachta 
Gaeilge ag múinteoirí nua-cháilithe agus múinteoirí cruthaithe araon: -

⚫ Athraíodh fad agus ábhar gach clár OTM mar fhreagairt ar mholtaí sa
Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhsú i
measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020. Cuireadh san áireamh iad i
bPáipéar Polasaí na Comhairle Múinteoireachta ar Leanúntas in
Oideachais Múinteoirí agus Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe Cláir.

⚫ Rinneadh athchumrú ar ábhair agus ar fhad na gclár OTM. Socraíodh fad
na gclár comhthráthach ag ceithre bliana ar a laghad, agus fad na gclár
iarchéime ag tréimhse dhá bhliain. Chuimsigh na cláir athchumraithe
agus fhadaithe tréimhsí suntasacha socrúcháin scoile. Ba chuid den chur
chuige seo forbairt oiliúna na múinteoirí, agus an tréimhse sa Ghaeltacht
leathnaithe amach ó thrí go ceithre seachtaine.

⚫ Chun tacú le teagasc agus foghlaim ardcháilíochta i mbunscoileanna, tá
íosriachtanais shonracha don Ghaeilge, don Bhéarla, agus don
Mhatamaitic leagtha síos ag an Roinn Oideachais, chun tosú ar chlár
OTM bunscoile. Ardaíodh iad seo ó H5 (Grád C3 mar a bhíodh ag an
Ardleibhéal) go H4 don Baitsiléir Oideachais, ó 2019 ar aghaidh, agus
don Mháistir Gairmiúil san Oideachas, ó 2021 ar aghaidh.

⚫ Treisíodh an choinníoll go gcaithfí gach mac léinn socrúchán foghlama
Gaeltachta, tréimhse foghlama, a chríochnú, faoin gclár Céim. Aithníodh
go raibh gá go mbeadh dlúthnasc idir an taithí oideachais sa Ghaeltacht
agus na cláir OTM ar an iomlán. Bheadh fianaise ag teastáil ón
gComhairle go gcuirfeadh ábhar an chláir deiseanna ar fáil do na mic
léinn faoi oiliúint lena dtaithí a chomhtháthú go stuama ina gcuid foghlama
sna hinstitiúidí ardoideachais.11

⚫ Sa bhliain 2021, cuireadh an Deontas Gaeltachta ar fáil arís go gach mac
léinn ar chlár Stát-mhaoinithe an OTM, ós rud é gur dúradh cheana go
raibh luach na ndeontas féin ag cruthú deacrachtaí agus dúshlán do na
mic léinn.

11 Céim: Standards for Initial Teacher Education: In accordance with Section 38 of the Teaching  Council 
Acts, 2001-2015
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⚫ Mar cuid de Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, cuireadh 
tacaíochtaí breise ar fáil chun an soláthar múinteoirí arbh fhéidir leo 
oideachas ardcháilíochta a sholáthar trí mheán na Gaeilge i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna a mhéadú; go háirithe i 
scoileanna a bhí lonnaithe i gceantair Ghaeltachta. Áiríodh leis seo an 
chéad chlár Baitsiléir Oideachais trí Ghaeilge a bhí á sholáthar ag 
Institiúid Oideachais Marino agus tugadh caighdeáin shonracha breise 
iontrála agus fágála isteach do mhic léinn ó na cláir seo. 

 
⚫ Faoi shocrú seanbhunaithe, coinníodh tuairim is 10% de na háiteanna 

sna cláir oideachais i gcomhair mhúinteoirí bunscoile d’iarrthóirí ón 
nGaeltacht, a bhíodh cónaí orthu de ghnáth i limistéar Gaeltachta oifigiúil 
agus arbh í an Ghaeilge gnáth-theanga an bhaile acu. 

 
⚫ Cuireadh tacaíochtaí don fhorbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil do 

mhúinteoirí le linn a saol gairme, agus iad ina múinteoirí, tríd an tSeirbhís 
um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, tríd an tSraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí, agus trí COGG, chun tacú le forbairtí curaclaim agus polasaí. 
Cuireadh breis tacaíochta ar fáil ó COGG do scoileanna a bhí 
rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.  

 
⚫ Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas comhairliúcháin leathan 

agus cuimsitheach le páirtithe leasmhara, a chuimsigh comhairliúchán 
leis an Roinn agus lena Cigireacht, ar gach ábhar curaclaim, thar 
thréimhse naoi mí idir Meitheamh 2018 agus Aibreán 2019. Thug an 
Chomhairle faomhadh do shraith leasaithe de riachtanais ar ábhair 
churaclaim iar-bhunscoile in 2019, agus rinne an tAire Oideachais iad sin 
a fhaomhadh in 2020.  

 
⚫ Anois, tá critéir ábhair nua, athbhreithnithe ann do chách a chláraíonn leis 

an gComhairle Mhúinteoireachta mar mhúinteoir iar-bhunscoile. Áirítear 
sna critéir sin riachtanais cónaithe athbhreithnithe agus neartaithe atá ann 
do dhaoine atá ag iarraidh clárú chun teangacha a theagasc, lena n-
áirítear an Ghaeilge. Taithí tumoideachais ceithre seachtaine, ar a 
laghad, atá i gceist leis na riachtanais nua. 
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thréimhse naoi mí idir Meitheamh 2018 agus Aibreán 2019. Thug an 
Chomhairle faomhadh do shraith leasaithe de riachtanais ar ábhair 
churaclaim iar-bhunscoile in 2019, agus rinne an tAire Oideachais iad sin 
a fhaomhadh in 2020.  

 
⚫ Anois, tá critéir ábhair nua, athbhreithnithe ann do chách a chláraíonn leis 

an gComhairle Mhúinteoireachta mar mhúinteoir iar-bhunscoile. Áirítear 
sna critéir sin riachtanais cónaithe athbhreithnithe agus neartaithe atá ann 
do dhaoine atá ag iarraidh clárú chun teangacha a theagasc, lena n-
áirítear an Ghaeilge. Taithí tumoideachais ceithre seachtaine, ar a 
laghad, atá i gceist leis na riachtanais nua. 
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6.6  Soláthar Múinteoirí in Iar-Bhunscoileanna agus i Scoileanna Lán-
Ghaeilge 

 
Bhí obair ar bun ag an Roinn Oideachais agus ag an Údarás um Ardoideachais chun 
an soláthar clár oideachais múinteoirí a mhéadú i réimsí inar tuairiscíodh ganntanas 
múinteoirí, an Ghaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile ina measc. D’eascair an obair 
seo ó ghníomh a bhí sa Phlean Gníomhaíochta um Sholáthar Múinteoirí 
 
Tháinig freagairt ó institiúidí ardoideachais le roinnt clár fochéime nua (ceithre 
bliana), ina tairiscíodh 120 áit nua do mhic léinn. Nuair a bheadh na cláir sin 
críochnaithe acu, bheadh na céimithe in ann clárú mar mhúinteoirí Gaeilge: - 
 

⚫ Baitsiléir Oideachais sa Ghaeilge, le Fraincis, Gearmáinis nó Spáinnis, in 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – thosaigh an chéim seo in 2019, le 
60 áit ar fáil; 

 
⚫ Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, le Matamaitic agus Gaeilge, i gColáiste 

Mhuire Gan Smál – thosaigh an chéim seo in 2019; le 25 áit ar fáil; 
 
⚫ Baitsiléir Oideachais sa Ghaeilge, le Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, 

Iodáilis, nó Staidéir Mhatamaiticiúla, in Ollscoil Chathair Chorca – 
thosaigh an chéim seo in 2020, le 35 áit ar fáil; 

 
⚫ Baitsiléir san Oideachas i dTeangacha,  fochéim ina mbainfeadh na 

céimithe cáilíocht amach sa Ghaeilge; sa Fhraincis; sa Ghearmáinis; sa 
Spáinnis; nó sa tSeapáinis, in Ollscoil Luimnigh – thosaigh an chéim seo 
in 2020, le 25 áit ar fáil. 

 
Tar éis do roinnt scoileanna deacrachtaí a chur in iúl maidir le folúntais Ghaeilge a 
líonadh, d’fhógair an tAire Oideachais clár nua, i mí Aibreáin 2021. Chuirfeadh an 
clár seo oiliúint ar mhúinteoirí iar-bhunscoile, rud a shásódh ábhar curaclaim na 
Comhairle Múinteoireachta don Ghaeilge. Bheadh líon na n-áiteanna ar an gclár seo 
ag brath ar mhaoiniú agus ar acmhainní na soláthraithe OTM. 
 
Chomh maith leis sin, tá roinnt gníomhartha faoin bPolasaí don Oideachas 
Gaeltachta 2017-2022 á gcur i bhfeidhm, chun soláthar agus inniúlacht Ghaeilge na 
múinteoirí bunscoile, ar féidir leo an Ghaeilge a mhúineadh, a mhéadú. 

 
Leagadh amach sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 go mbreathnódh 
an Roinn Oideachais ar bheartais éagsúla chun tacú le spreagadh a thabhairt do 
dhaltaí tabhairt faoin tsonraíocht T1. Bheifí ag féachaint ar na beartais éagsúla, cuir 
i gcás 10% d’áiteanna i gcoláistí oiliúna, sparánachtaí agus araile. 
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Uaidh sin, is iad seo na gníomhartha d’oideachas múinteoirí a cuireadh i bhfeidhm 
chun soláthar oideachais i nGaeilge a neartú i scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta: - 
 

Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 
 

Cuireadh tús leis an Máistreacht in Oideachas Lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta i mí Mheán Fómhair 2018 i gColáiste Mhuire Gan Smál le 
freastal ar mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, agus ar 
phríomhoidí. Tugadh caighdeáin shonracha breise iontrála agus fágála 
isteach do mhic léinn a chláródh leis an Máistreacht seo. Sula bhféidir le 
hiarratasóirí tosú ar an Máistreacht seo, bheadh orthu Leibhéal B1, 
‘úsáideoir neamhspleách’ (FTCE), a bhaint amach, agus ar chríochnú 
dóibh, bheadh orthu caighdeán Leibhéal C1, ‘úsáideoir líofa’ (FTCE) a 
bhaint amach. 

 
An Máistir Gairmiúil san Oideachas 

 
I ngeall ar an OTM, chuir COGG go mór le líon na múinteoirí iar-
bhunscoile a chláraigh don Mháistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh ón mbliain 2017 i leith. Tháinig feabhas ar an 
soláthar múinteoirí a bhuí leis sin.  

 
An Baitsiléir san Oideachas i nGaeilge do Bhunmhúinteoirí 
 

Cuireadh tús leis an mBaitsiléir Oideachas i nGaeilge, ceithre bliana in 
Institiúid Oideachais Marino, i mí Mheán Fómhair 2019. Bhí critéir bhreise 
iontrála agus fágála aige, ach in ainneoin sin, bhí glacadh mór leis. Sula 
mbeadh iarratasóirí in ann tosú leis an mbaitsiléireacht seo, bheadh orthu 
Leibhéal B1, ‘úsáideoir neamhspleách’ (FTCE) a bheadh acu sna 
hinniúlachtaí teanga ar fad sa Ghaeilge, agus ar chríochnú dóibh, bheadh 
orthu  caighdeán Leibhéal C1, ‘úsáideoir líofa’ (FTCE), sna hinniúlachtaí 
sin a bhaint amach. Chaithfidís iad sin a léiriú i dtrialacha bailíochtaithe, 
seachtracha. Cuireann Coláiste Mhuire Gan Smál clár páirtaimseartha ar 
líne ar fáil do mhúinteoirí ábhair iar-bhunscoile i scoileanna lán-Ghaeilge, 
in Aonaid lán-Ghaeilge nó i scoileanna Gaeltachta ó mhí Eanáir 2021. 
Tacaíonn maoiniú ón mBord Oideachais agus Oiliúna agus ó COGG leis 
an gcúrsa seo.  

 
An Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe san Iar-Bhunscolaíocht 
Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Leibhéal 9 – FTCE) 
 

Chuir Coláiste Mhuire gan Smál an clár páirtaimseartha, an Teastas 
Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe san Iar-Bhunscolaíocht Lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta, ar fáil ar-líne do mhúinteoirí ábhair iar-
bhunscoile i scoileanna lán-Ghaeilge, in Aonaid lán-Ghaeilge, agus i 
scoileanna Gaeltachta, ó mhí Eanáir 2021. Chuir an Bord Oideachais 
agus Oiliúna, agus COGG, maoiniú ar fáil le haghaidh an chúrsa seo. 
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Uaidh sin, is iad seo na gníomhartha d’oideachas múinteoirí a cuireadh i bhfeidhm 
chun soláthar oideachais i nGaeilge a neartú i scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta: - 
 

Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 
 

Cuireadh tús leis an Máistreacht in Oideachas Lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta i mí Mheán Fómhair 2018 i gColáiste Mhuire Gan Smál le 
freastal ar mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, agus ar 
phríomhoidí. Tugadh caighdeáin shonracha breise iontrála agus fágála 
isteach do mhic léinn a chláródh leis an Máistreacht seo. Sula bhféidir le 
hiarratasóirí tosú ar an Máistreacht seo, bheadh orthu Leibhéal B1, 
‘úsáideoir neamhspleách’ (FTCE), a bhaint amach, agus ar chríochnú 
dóibh, bheadh orthu caighdeán Leibhéal C1, ‘úsáideoir líofa’ (FTCE) a 
bhaint amach. 

 
An Máistir Gairmiúil san Oideachas 

 
I ngeall ar an OTM, chuir COGG go mór le líon na múinteoirí iar-
bhunscoile a chláraigh don Mháistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh ón mbliain 2017 i leith. Tháinig feabhas ar an 
soláthar múinteoirí a bhuí leis sin.  

 
An Baitsiléir san Oideachas i nGaeilge do Bhunmhúinteoirí 
 

Cuireadh tús leis an mBaitsiléir Oideachas i nGaeilge, ceithre bliana in 
Institiúid Oideachais Marino, i mí Mheán Fómhair 2019. Bhí critéir bhreise 
iontrála agus fágála aige, ach in ainneoin sin, bhí glacadh mór leis. Sula 
mbeadh iarratasóirí in ann tosú leis an mbaitsiléireacht seo, bheadh orthu 
Leibhéal B1, ‘úsáideoir neamhspleách’ (FTCE) a bheadh acu sna 
hinniúlachtaí teanga ar fad sa Ghaeilge, agus ar chríochnú dóibh, bheadh 
orthu  caighdeán Leibhéal C1, ‘úsáideoir líofa’ (FTCE), sna hinniúlachtaí 
sin a bhaint amach. Chaithfidís iad sin a léiriú i dtrialacha bailíochtaithe, 
seachtracha. Cuireann Coláiste Mhuire Gan Smál clár páirtaimseartha ar 
líne ar fáil do mhúinteoirí ábhair iar-bhunscoile i scoileanna lán-Ghaeilge, 
in Aonaid lán-Ghaeilge nó i scoileanna Gaeltachta ó mhí Eanáir 2021. 
Tacaíonn maoiniú ón mBord Oideachais agus Oiliúna agus ó COGG leis 
an gcúrsa seo.  

 
An Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe san Iar-Bhunscolaíocht 
Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Leibhéal 9 – FTCE) 
 

Chuir Coláiste Mhuire gan Smál an clár páirtaimseartha, an Teastas 
Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe san Iar-Bhunscolaíocht Lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta, ar fáil ar-líne do mhúinteoirí ábhair iar-
bhunscoile i scoileanna lán-Ghaeilge, in Aonaid lán-Ghaeilge, agus i 
scoileanna Gaeltachta, ó mhí Eanáir 2021. Chuir an Bord Oideachais 
agus Oiliúna, agus COGG, maoiniú ar fáil le haghaidh an chúrsa seo. 
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6.7  Deontais do Thréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht 
 
Rinneadh foráil i gCáinaisnéis 2021 d’athbhunú an deontais chun costas iomlán an 
tsocrúcháin foghlama Gaeltachta a chlúdach do mhic léinn fochéime agus iar-
chéime i bpríomhchlár OTM. Bhí an clár seo á maoiniú ag an Stát  don bhliain acadúil 
2020-2021 in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, in Institiúid Oideachais Marino, in 
Ollscoil Mhá Nuad, agus i gColáiste Mhuire Gan Smál. Chomh maith leis sin, tugadh 
faomhadh do bheart i leithdháileadh Deontas-Gaeltachta na bliana 2021, chun 
costas na socrúcháin sin, a cuireadh siar ó 2020, a chlúdach.  
 
Socraíodh ar ráta deontais an mhic léinn, a tugadh isteach arís don bhliain 2021, ag 
€650 ar an meán (raon €625 go €675) chun costas an chúrsa coicíse ar líne i 2021 
a chlúdach, le coigeartú pro rata dóibh siúd a raibh seachtain amháin nó trí 
seachtaine le críochnú acu i gcaitheamh an tsamhraidh (2021). 
 
 
6.7.1 Tréimhsí don Socrúchán Gaeltachta: bearta mar fhreagairt ar an 

Choróinvíreas 
 

Bhí an Roinn Oideachais i mbun oibre chun socruithe teagmhasacha a 
fhorbairt toisc nár ceadaíodh na socrúcháin Gaeltachta mar gheall ar 
shrianta Covid-19 – d’oibrigh sí leis na páirtithe leasmhara seo a leanas: - 

 
⚫ An Chomhairle Mhúinteoireachta; 

 
⚫ Na hInstitiúidí Ardoideachais; 

 
⚫ CONCOS; 

 
⚫ An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meáin. 
 
Cé go raibh sé mar phríomhaidhm ag an Socrúcháin Foghlama Gaeltachta 
(SFG) taithí lán-thumtha a shocrú ar an ngnáthbhealach, d’oibrigh na 
páirtithe leasmhara ar sholáthar malartach de chlár ar líne a fhorbairt, ionas 
go bhféadfaí an SFG a chríochnú sa bhliain acadúil 2020-2021, agus ionas 
go mbeadh ar chumas na mac léinn a gcéim a bhaint amach in am.  
 
D’oibrigh na hinstitiúidí ardoideachais ábhartha leis na Coláistí Samhraidh 
chun clár siollabais a fhorbairt a d’fhéadfaí a sheachadadh ar líne. Bhí an 
Chomhairle Mhúinteoireachta sásta leis na srianta sláinte poiblí, agus sásta 
gur chomhlíon an siollabas agus an clár oiriúnaithe ar líne riachtanais an 
chláir OTM, ó thaobh an SFG. Thángthas ar chomhaontú chun dul ar 
aghaidh le leagan den chúrsa ar líne a sholáthar don bhliain acadúil 2020-
2021. Ba é aidhm chomhroinnte na bpáirtithe leasmhara ar fad ná go 
bhfaigheadh na mic léinn taithí ar chláir ar líne a bheadh ar ardchaighdeán.  
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Cloíodh leis na torthaí foghlama, agus bhí ar na mic léinn, na tascanna 
bunaidh a leagadh amach sna siollabais, a chur i gcrích. Laghdaíodh líon na 
n-uaireanta teagmhála ar líne do na mic léinn ar chúiseanna sláinte agus 
folláine, ach bhí ar na mic léinn staidéar a dhéanamh faoi threoir, le linn an 
ama saor a tugadh dóibh. 
 
Dar leis na tuairiscí tosaigh a fuair an Roinn Oideachais ó na hinstitiúidí 
ardoideachais, d’éirigh go geal leis na cúrsaí SFG ar líne. Bhí ar mhic léinn 
a bheith gafa go hidirghníomhach ar líne, agus rinneadh monatóireacht 
laethúil ar thinreamh agus ar rannpháirtíocht. Chun cúiteamh a thabhairt ar 
an easnamh a bhain le bheith as láthair ó eispéireas cónaithe Gaeltachta, 
b’éigean do na Coláistí Samhraidh deiseanna foirmiúla a sholáthar do na 
mic léinn ionas gur féidir leis na mic léinn blaiseadh a fháil ar shaol 
comhaimseartha agus cultúrtha na Gaeltachta, trí theagmháil dhíreach, 
idirghníomhach ar líne idir na mic léinn agus iad siúd a raibh cónaí orthu sa 
Ghaeltacht; daoine óga, baill teaghlaigh lena mbeadh na daltaí ag fanacht 
de ghnáth, ceoltóirí, amhránaithe, rinceoirí, laochra spóirt, ionadaithe pobail 
agus araile. 
 
 

6.7.2 Costas nó Ráta an Deontais 
 
Socraíodh ar ráta deontais athbhunaithe €650 do mhic léinn in 2021, a 
chlúdódh na costais a bhain leis an gcúrsa coicíse do mhúinteoirí faoi oiliúint. 
Chuirfí an deontas athbhunaithe ar fáil do mhic léinn fochéime agus 
iarchéime ar chláir OTM a bheadh stát-mhaoinithe don bhunscolaíocht. Bhí 
sé seo de réir an ghnáth-chleachtais maidir le deontais eile a íocadh i 
gcomhair riachtanais cháilitheachta na mac léinn.  
 
In aon bhliain acadúil ar leith, meastar an costas i gcomhair na ndeontas 
Gaeltachta, a sholáthraítear do mhic léinn OTM Stát-mhaoinithe bunscoile 
ar  léinn ar €1.8 milliún. 
 
Le blianta beag anuas, d’íoc na mic léinn €750 ar an meán don SFG as an 
gcoicís a chaith siad sa Ghaeltacht. Chlúdaigh an meánchostas sin méid 
áirithe den chostas lóistín. Cé nár tháinig na costais chóiríochta chun cinn i 
2021 de dheasca imthosca an, glacadh leis go raibh roinnt costais bhreise 
ar sholáthraithe na gColáistí Samhraidh ó thaobh gnáth-ullmhúcháin, 
dearadh agus seachadadh clár nua ar líne. I measc na gcostas sin bhí: - 
 

⚫ Ábhar a ullmhú do na siollabais nua ar líne; 
 

⚫ Oiliúint múinteoirí ar ábhar siollabais nua agus ar mhodhanna 
teagaisc ar líne; 
 

⚫ Trealamh teicneolaíochta, foirne teicneolaíochta agus ceadúnais 
bhogearraí. 
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Cáilíonn teaghlaigh tí Gaeltachta, a sholáthraíonn cóiríocht do mhúinteoirí 
faoi oiliúint, atá ag freastal ar chúrsaí aitheanta sa Ghaeltacht, do dheontas 
laethúil de €10 in aghaidh na hoíche, faoi théarmaí Scéim na 
bhFoghlaimeoirí Gaeilge, atá á riar ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán. 

 
 
6.8  Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh 
 

Tá CONCOS ina scátheagraíocht ionadaíoch do 42 Coláistí Samhraidh ar fud na 
Gaeltachta. Tá Príomhfheidhmeannach lánaimseartha amháin fostaithe ag an 
eagraíocht. Toghann na Coláistí Samhraidh Coiste Riartha deonach ag an gCruinniú 
Cinn Bhliana chuile bhliain, chun gníomhú agus oibriú ar a son féin, agus ar son na 
dteaghlach Gaeltachta a sholáthraíonn lóistín do dhaltaí. 
 
Tá CONCOS tiomanta cumarsáid agus faisnéis réamhghníomhach agus thráthúil a 
sholáthar do thuismitheoirí agus araile, agus tá sé tiomanta comhoibriú leo. Déanann 
sé ionadíocht ar son na gcoláistí samhraidh, agus spreagann sé iad áiseanna den 
scoth a chur ar fáil. Cuireann sé iad ar an eolas faoi dhea-riaradh Scéim na 
bhFoghlaimeoirí Gaeilge; go háirithe na treoirlínte a bhaineann le sábháilteacht agus 
le leas na bhfoghlaimeoirí. Déanann sé an obair riaracháin ar son na gcoláistí, ó 
thaobh an lucht lóistín, agus ó thaobh fhoirne na gColáistí féin, maidir le grinn-
fhiosrúcháin na nGardaí, agus cúrsaí cosanta leanaí, chun forálacha Scéim na 
bhFoghlaimeoirí Gaeilge a chomhlíonadh. Déanann sé an margaíocht agus an 
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Oibríonn CONCOS i ndlúthpháirtíocht leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán maidir le cur chun cinn chuile ghné d’obair na gcoláistí 
samhraidh, agus chun réiteach a fháil ar aon chlamhsán a dhéantar maidir leis na 
cúrsaí a sholáthraítear. Bhí Comhaontú Sheachadadh Gníomhaíochta 3 bliana ann 
idir CONCOS agus an Roinn , a chuir maoiniú ar fáil i gcomhair fhormhór de 
thuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh. Íocadh costais eile CONCOS ó tháillí 
ballraíochta na coláistí. 

 
⚫ Chuir CONCOS in iúl gur mhian leo go n-aontófaí Comhaontú 

Sheachadadh Gníomhaíochta nua trí bliana don eagraíocht ón 1 Eanáir 
2022 agus go gcuirfí san áireamh sa chomhaontú nua sin an dúshlán mór 
a bheidh roimh na coláistí samhraidh, agus iad ag athoscailt sa saol iar-
Choróinvíris sa bhliain 2022. 

 
⚫ Laghdaíodh maoiniú bliantúil CONCOS ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ó €65,000 go dtí €45,043 sa 
bhliain 2020. Chuir CONCOS in iúl go mbeadh sé ag iarraidh ardú, ar a 
laghad ó leibhéal 2021, ar an maoiniú seo, go háirithe i gcomhthéacs na 
hoibre a bheadh amach rompu agus iad ag pleanáil d’athoscailt na 
hearnála. 
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7. Idirphlé idir Comhchoiste na Gaeilge na Gaeltachta agus 
Phobal Labhartha na Gaeilge agus na Páirtithe 

Leasmhara 
 
 
7.1 An tAire Oideachais 
 

Dúirt an tAire Oideachais, An Teachta Dála Norma Foley: - 
 

⚫ Bhí sé i gceist ag a Roinn athbhreithniú rialta a dhéanamh ar acmhainní, 
ar oiliúint, agus ar thacaíocht dóibh siúd a raibh cláraithe ar na cláir OTM. 
Dhéanfaí é sin de réir a chéile ach ar bhonn leanúnach fad agus a bheadh 
beart agus céimeanna eile á dtabhairt isteach ag an Aire féin; 

 
⚫ Chuir cigirí óna Roinn in iúl di gurbh í a n-easpa muiníne ina gcuid Gaeilge 

féin an fhadhb is mó a bhí ag dó na geirbe ag múinteoirí óga. Chaithfí 
tuilleadh oiliúna a chur ar fáil do mhúinteoirí le go mbeidís in ann tabhairt 
faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach go rialta i gcaitheamh a saoil oibre, 
agus iad ag obair mar mhúinteoirí; 

 
⚫ Bunaíodh aonad laistigh dá Roinn a raibh mar chúram aige díriú ar nithe 

a bhain le cúrsaí Gaeltachta – bhí an t-aonad sin i mbun oibre ar straitéis 
ar chúrsaí oideachais sna 250 Gaelscoil, 49 díobh siúd a raibh ina n-iar-
bhunscoileanna; 

 
⚫ Nuair a tógadh gnáthscoil nua i gceantar ar leith, ceantair in nach raibh 

Gaelscoil ann cheana, dhéanfaí tréaniarracht aonad Gaeilge a chur ar fáil 
sa ghnáthscoil sin, ag brath ar an éileamh a bheadh ann d’acmhainní 
oideachais i nGaeilge; 

 
⚫ Nach raibh sé de chumas ná de mhaoin ag a Roinn tacaíocht airgeadais 

a chur ar fáil do na coláistí príobháideacha a chuir cúrsaí oiliúna 
múinteoireachta ar fáil ag an tríú leibhéal, ach mar sin féin, thug a Roinn 
go leor solúbthachta dóibh a gcuid cúrsaí féin a stiúradh maidir leis an 
tréimhse sa Ghaeltacht; 

 
⚫ Bhí obair á déanamh ag a Roinn maidir leis an easpa mhúinteoirí chun 

ábhair eile a mhúineadh i nGaeilge – eiseamláir mhaith de sin ab ea an 
Baitsiléir Oideachais i nGaeilge in Institiúid Oideachais Marino, agus an 
sparánacht de €1,000 a bhí ar fáil do mhic léinn na chéad bliana, a ghlac 
le lóistín sa bhloc Gaeilge; 
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⚫ Chuir COGG sparánachtaí ar fáil do mhic léinn, ar mhúinteoirí cáilithe iad, 
chun tabhairt faoi ábhair eile a mhúineadh trí Ghaeilge; 

 
⚫ Thug COGG tacaíocht do mhic léinn a thug faoin Máistir Gairmiúil san 

Oideachais in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; 
 
⚫ D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar scileanna inniúlachta i nGaeilge an 

gcúrsa a bhí ar fáil i gColáiste Mhuire Gan Smál – bhí an cúrsa sin ábhar-
bhunaithe agus dírithe ar mhúinteoirí iar-bhunscoile chomh maith. 

 
⚫ Bhí gá soiléiriú a thabhairt ar scéim phíolótach na scoileanna beaga, agus 

bhí deis á cur ar fáil dóibh gréasán nua a chruthú eatarthu féin; 
 
⚫ Bhí tábhacht ar leith ag baint leis na scoileanna beaga, ní hamháin ó 

thaobh an oideachais de, ach i dtaca leis an bhfeidhm a d’imir siad sna 
pobail bheaga ina raibh siad lonnaithe  – tiocfadh an scéim chun críche i 
gceann dhá bhliain12; 

 
⚫ D’fhoilsigh a Roinn treoirlínte do naíonraí agus do bhunscoileanna 

Gaeltachta chun nasc a chruthú agus a threisiú, agus chun an Ghaeilge 
a chur chun cinn – rinne a Roinn an méid seo i gcomhar leis an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin agus leis 
an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige, le cinntiú go mbeadh cur chuige tras-ranna i gceist; 

 
⚫ D’fhoilsigh cigireacht a Roinne tuairiscí ar chúrsaí Gaeilge agus ar an 

gcaoi a gcuireadh an Ghaeilge chun cinn.13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  https://www.gov.ie/ga/preasraitis/ab8bb-seolann-an-taire-foley-tionscadal-taighde-nualach-chun-tacu-

le-scoileanna-beaga-faoin-tuath-in-eirinn/ 
13  https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/3b062-treoir-do-bhunscoileanna-gaeltachta-naisc-a-threisiu-idir-

bunscoileanna-agus-suiomhanna-luathfhoghlama-agus-curaim-lfc/ 
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7.2  Comhairle Náisiúnta na gColáistí Samhraidh 
 
 

Dúirt CONCOS: - 
 

⚫ Ba chuid bhunúsach fhorásach d’oiliúint bhunmhúinteoirí na tíre ab ea an 
dá thréimhse foghlama coicíse a chaith mic léinn na gcoláistí oideachais 
sa Ghaeltacht - ní hamháin gur chuir na cúrsaí seo go mór le líon na n-
uaireanta teagmhála agus teagaisc sa Ghaeilge a bhí ag na mic léinn, 
ach rinneadh sin i suíomh lán-thumtha sa teanga bheo – cuireadh le 
cumas, líofacht agus cruinneas na mac léinn, sa teanga labhartha ach go 
háirithe, agus chabhraigh sé sin go mór leo caighdeán ard a bhaint amach 
ina ngairm mar mhúinteoirí; 

 
⚫ D’fháiltigh CONCOS roimh chinneadh na Roinne Oideachais táillí na mac 

léinn do na cúrsaí sin a íoc, socrú a bhíodh i bhfeidhm anuas trí na blianta 
go dtí le rí-ghairid; 

 
⚫ Ba cheart scaipeadh cothrom a dhéanamh ar na mic léinn idir na Coláistí 

Samhraidh ar fad atá faofa trí chóras e-thairisceana na n-institiúidí 
oideachais – chruthódh sé sin cothromaíocht idir na coláistí samhraidh, 
agus chuideodh sé le heispéireas tumtha teanga agus le torthaí foghlama 
oideachasúla níos fearr a bhaint amach; 

 
⚫ Níor cheart go gcuirfear líon ró-ard mac léinn a chur chuig ceantar 

Gaeltacht amháin ar leith, mar chuirfeadh sé sin as do lán-tumadh na 
gcúrsaí Gaeltachta; 

 
⚫ Ní bheadh aon choláiste samhraidh in ann feidhmiú go héifeachtúil faoi 

na dréacht-threoirlínte Choróinvíris a d’eisigh an Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin ar an 19 Aibreán 2021, 
mar ní bheadh gnáth-eispéireas na coláistí le fáil ag duine ar bith na de 
na rannpháirtithe faoi scáth na ndréacht-threoirlínte sin – ar an ábhar sin, 
ba cheart go dtarraingeofaí na dreach-treoirlínte sin siar, agus go 
dtabharfaí aghaidh ar athoscailt shábháilte na gcoláistí samhraidh sa 
bhliain 2022; 

 
⚫ Bheadh na coláistí samhraidh ag iarraidh ar an Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán aitheantas a thabhairt do 
ghearrchúrsaí oiliúna faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, ar mhaithe 
le heispéireas den scoth a chur ar fáil do rannpháirtithe éagsúla na 
gcoláistí samhraidh – bheadh cúrsaí oiliúna trí lá a bheadh ar fáil i 
gcaitheamh na scoilbhliana, agus iad aitheanta ag an Roinn Oideachais, 
an-oiriúnach – dar ndóigh, bheadh impleachtaí buiséid ann do na Coláistí 
Samhraidh, agus don Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán, ach bhí géarghá leis na cúrsaí oiliúna seo, agus an 
earnáil ag tabhairt aghaidhe ar an todhchaí iar-Choróinvíris. 
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Aguisín 1 – An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 
 
 
“Oideachas Príomhshrutha – An Córas Bunscoile 
 
Lena chinntiú go mbainfear caighdeán “Gaeilge Ghairmiúil” amach i ngach coláiste 
oideachais múinteoirí, táthar ag súil go neartóidh an Chomhairle Mhúinteoireachta, mar 
chuid den athbhreithniú ata luaite thuas, teagasc na Gaeilge feadh an tsoláthar tosaigh 
d’oideachas múinteoirí ar fad agus go ndéanfaidh siad caighdeánú air. 
 
Moltar na nithe seo a leanas: 
 

⚫ Déanfar bearta le húsáid na Gaeilge tríd is tríd a spreagadh sa seomra ranga 
agus lasmuigh de; 
 

⚫ Déanfar ábhar eile atá sa churaclam d’oideachas tosaigh do mhúinteoirí, 
chomh maithe le Gaeilge Ghairmiúil, a sholáthar trí mheán na Gaeilge;  

 
⚫ I réimse an oideachais múinteoirí, leanfaidh ábhair mhúinteoirí clár sainithe do 

theagasc teanga sa Ghaeltacht. Cuirfear freisin leis an am teagaisc agus 
freastal d’ábhair mhúinteoirí a dhéanann freastal ar chúrsaí Gaeltachta; 

 
⚫ Tabharfar scéim scoláireachta Gaeltachta nua isteach do bhunmhúinteoirí le 

freastal ar dhianchúrsaí sa Ghaeltacht; 
 

⚫ Spreagfar Coláistí Oideachais chun tionscnaimh a thosú chun mic léinn a 
mbeidh cumas ard acu i nGaeilge ón nGaeltacht, ó Ghaelscoileanna agus ó 
scoileanna eile a mhealladh. Coinneofar suas le 20% de na háiteanna i 
gColáistí Oideachais do mhic léinn a fhaigheann a gcuid oideachais trí 
Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna agus beidh mic léinn 
as scoileanna a bhfuil an Béarla mar mheán iontu incháilithe freisin faoi réir 
tairseach ard feidhmíochta i nGaeilge a bhaint amach san Ardteistiméireacht; 

 
⚫ Socrófar tréimhse fhada sa Ghaeltacht do go leor de na hábhar mhúinteoirí, 

tréimhse ina leanfaidh na mic léinn clár sainmhínithe ó thaobh teagasc teanga; 
 
⚫ Cuirfear leis na comhpháirteanna Gaeilge agus teagaisc trí Ghaeilge atá sa 

chúrsa céime Baitsiléir san Oideachas chomh maith le dianchúrsaí Gaeilge a 
sholáthar mar is cuí i gcomhar leis an gComhairle Mhúinteoireachta; agus 

 
⚫ Tabharfar isteach speisialtóireacht nua i dteagasc bunscoile trí mheán na 

Gaeilge (páirt-tumadh nó tumadh iomlán i gColáistí Oideachais. 
 

Oideachas trí mheán na Gaeilge – An  Córas Bunscoile 
 
Tabharfar clár iarchéime isteach a bheidh dírithe go sonrach ar riachtanais na scoileanna 
a mhúineann trí mheán na Gaeilge. Tabharfar Dioplóma Iarchéime san Oideachas 
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Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) isteach agus soláthróidh sé sainscileanna i nGaeilge dóibh 
sin a mbíonn clár oideachais múinteoirí críochnaithe cheana féin acu. 
 
Oideachas trí mheán na Gaeilge – An Córas Iar-bhunscoile 
 
Tabharfar Dioplóma Iarchéime nua san Oideachas isteach a dhéanfar a sholáthar go 
hiomlán trí mheán na Gaeilge. 
 
Chun cuidiú tuilleadh le Cuspóir 5 agus Cuspóir 6 de Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 
2006 a bhaint amach, bunófar Ionad Náisiúnta d’Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí trí Mhéan 
na Gaeilge in institiúid oideachais atá ann cheana féin. Is ionad barr feabhais a bheidh 
ann a thabharfaidh cúnamh agus comhairle do na Coláistí Oideachais agus iad ag ullmhú  
múinteoirí don timthriall iomlán sna scoileanna ina ndéanfar an teagasc trí mheán na 
Gaeilge trí chomhchomhairle, gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla, cláir oiliúna 
chreidiúnaithe agus forbairt acmhainní. Oibreoidh an tIonad Náisiúnta i gcomhair leis na 
Coláistí Oideachais agus spreagfar soghluaiseacht na bhfoirne gairmiúla idir na córais 
agus na soláthróirí oideachais ar fad agus an tIonad Náisiúnta. Beidh cáilíocht ghairmiúil 
ar fáil do na múinteoirí bunscoileanna agus meánscoileanna ar fad le tacú leo le teagasc 
a dhéanamh i scoileanna a dhéanann teagasc trí mheán na Gaeilge. 
 
Is cáilíocht bhreise tharraingteach agus inmhianaithe a bheidh inti seo do dhaoine ar mian 
leo oibriú i scoileanna a dhéanann teagasc trí Ghaeilge agus is treoir úsáideach a bheidh 
inti d’fhostóirí go bhfuil an inniúlacht riachtanach teanga ag iarrthóirí. 
 
Cuirfear na clár acadúla nua – Baitsiléir Oideachas, Dioplóma Céimse san Oideachas 
(Teagasc Bunleibhéil) agus Dioplóma Iarchéime san Oideachas – chomh maith le 
feidhmiú an Ionaid Náisiúnta d’Fhorbairt Phroifisiúnta Múinteoirí trí mheán na Gaeilge 
amach ar thairiscint iomaíoch phoiblí oscailte i measc  na n-institiúidí oideachais cuí atá 
ann. 
 
Cuirfear leis na deiseanna forbartha gairmiúla atá aitheanta thuas trí bhíthin infheistíocht 
atá méadaithe go suntasach a chur isteach i roghanna forbartha gairmiúla ar líne agus 
gearrthréimhseacha le haghaidh múinteoirí atá ag obair agus cuirfear iad ar fáil trí na 
seirbhísí tacaíochta curaclaim agus trí ghréasáin an Ionaid Oideachais ag an leibhéal 
bunscoile agus iar-bhunscoile. 
 
Chun cuidiú tuilleadh leis na bearta sin agus chun cur le háit na teanga a dhaingniú sa 
chóras oideachais ag gach leibhéal, tabharfar aitheantas speisialta do scoileanna ina 
mbíonn dea-chleachtas ó thaobh mhúineadh na Gaeilge. Déanfar raon leathan de 
théacsleabhair, d’ábhair theicneolaíochta nua agus d’acmhainní le cuidiú le múineadh na 
Gaeilge agus le múineadh trí Ghaeilge a fhorbairt a chur ar fáil. 
 
Cuirfimid scéim scoláireachtaí ar fáil do leanaí ó limistéir faoi mhíbhuntáiste le freastal ar 
chúrsaí sa Ghaeltacht, agus cuirfear maoiniú ar fáil do choláistí Gaeilge samhraidh ar fud 
na tíre. 
 
Déanfar athbhreithniú ar na socruithe do dhíolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge 
i scoileanna lena chinntiú go mbeidh díolúintí bunaithe ar chritéir theanga oibiachtúla.” 

Lth. 14-15 
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AGUISÍN 3 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (123 de Dháil 
Éireann [2021]) 

 
 
123. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.  

  
(1) Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól na Dála tar éis Olltoghcháin, Buan-Choiste, 

a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid an tSeanaid chun 
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge a 
chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa Bhuan-Ordú seo 
a chomhlíonadh, seachas na feidhmeanna a leagtar amach i mír (3) arb é 
Buan-Choiste na Dála a chomhlíonfaidh iad.  

 
(2) Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an nGaeilge, 

leis an nGaeltacht, agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá go ginearálta 
faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí gaolmhara agus 
breithneoidh sé, go háirithe—  
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 Bliain 
don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann sa 
todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne,  

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara,  
 
(c) méadú ar úsáid na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an Oireachtais 

agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur chun cinn,  
 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i ngníomh 
Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí,  

 
(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara,  
 
(f)  nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon,  
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge,  
 
(h)  freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge,  
 
(i)  nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, Raidió 

na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus  
 
(j)  aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus 

le Pobal Labhartha na Gaeilge.  
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(3) Breithneoidh Buan-Choiste na Dála—  
 

(a) cibé Billí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le 
Pobal Labhartha na Gaeilge,  

 
(b) cibé gnéithe de na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí a 

bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus 

 
(c) cibé nithe gaolmhara eile, a tharchuirfidh an Dáil chuige, agus  
 
(d) cibé Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas agus 

ráitis bhliantúla aschuir, lena n-áirítear feidhmíocht, éifeachtúlacht 
agus éifeachtacht in úsáid airgid phoiblí maidir leis an nGaeilge, 
maidir leis an nGaeltacht agus maidir le Pobal Labhartha na 
Gaeilge, a roghnóidh an Coiste.  

 
(4) Seachtar comhaltaí de Dháil Éireann a bheidh ar Bhuan-Choiste na Dála, ar 

córam triúr díobh. Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil 
Éireann duine amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann 
duine amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuan-Choiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin.  

 
(5) Beidh ag Buan-Choiste na Dála na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 

96(1), (2) agus (4).  
 
(6) Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear i 

mBuan-Ordú 96, seachas míreanna (3) agus (10) den Bhuan-Ordú sin.  
 
(7) Beidh de chumhacht ag an gComhchoiste faoi Bhuan-Ordú 95 breithniú a 

dhéanamh ar na nithe seo a leanas—  
 

(a) scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a bhaineann 
leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge, agus  

 
(b) aon tuarascáil iar-achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas nó 

Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir le haon 
Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais, a bhaineann leis an 
nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge.  

 
(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le Buan-

Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha an 

Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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(3) Breithneoidh Buan-Choiste na Dála—  
 

(a) cibé Billí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le 
Pobal Labhartha na Gaeilge,  

 
(b) cibé gnéithe de na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí a 

bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus 

 
(c) cibé nithe gaolmhara eile, a tharchuirfidh an Dáil chuige, agus  
 
(d) cibé Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas agus 

ráitis bhliantúla aschuir, lena n-áirítear feidhmíocht, éifeachtúlacht 
agus éifeachtacht in úsáid airgid phoiblí maidir leis an nGaeilge, 
maidir leis an nGaeltacht agus maidir le Pobal Labhartha na 
Gaeilge, a roghnóidh an Coiste.  

 
(4) Seachtar comhaltaí de Dháil Éireann a bheidh ar Bhuan-Choiste na Dála, ar 

córam triúr díobh. Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil 
Éireann duine amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann 
duine amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuan-Choiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin.  

 
(5) Beidh ag Buan-Choiste na Dála na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 

96(1), (2) agus (4).  
 
(6) Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear i 

mBuan-Ordú 96, seachas míreanna (3) agus (10) den Bhuan-Ordú sin.  
 
(7) Beidh de chumhacht ag an gComhchoiste faoi Bhuan-Ordú 95 breithniú a 

dhéanamh ar na nithe seo a leanas—  
 

(a) scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a bhaineann 
leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge, agus  

 
(b) aon tuarascáil iar-achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas nó 

Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir le haon 
Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais, a bhaineann leis an 
nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge.  

 
(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le Buan-

Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha an 

Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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AGUISÍN 4 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (105 de Sheanad 
Éireann [2021]) 

 
 
105. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

 
1.  Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól an tSeanaid tar éis Olltoghcháin, 

Buanchoiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid na Dála chun 
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge a 
chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa Bhuan-Ordú seo 
a chomhlíonadh. 

 
2.  Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an nGaeilge, 

leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá go ginearálta 
faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí gaolmhara agus 
breithneoidh sé, go háirithe— 
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 Bliain 
don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann sa 
todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, 

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara, 
 
(c) úsáid is leithne na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an Oireachtais 

agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur chun cinn, 
 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i ngníomh 
Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí, 

(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara, 
 
(f) nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon, 
 
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge, 
 
(h) freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge, 
 
(i) nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, Raidió 

na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus 
 
(j) aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus 

le Pobal Labhartha na Gaeilge. 
 
 
 
 

 
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 61 of 63



Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 62 de 63 
 

3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine amháin 
acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina Chathaoirleach 
nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 
72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear i 

mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas— 

 
a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a bhaineann 

leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas nó 

Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir le haon 
Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun Bhuan-Ordú 168, 
a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú leis 

sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha an 

Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 62 de 63



Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 62 de 63 
 

3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine amháin 
acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina Chathaoirleach 
nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 
72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear i 

mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas— 

 
a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a bhaineann 

leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas nó 

Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir le haon 
Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun Bhuan-Ordú 168, 
a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú leis 

sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha an 

Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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AGUISÍN 5 – Comhaltaí an Chomhchoiste 
 
 

⚫ An Teachta Dála Catherine Connolly 
 
⚫ An Teachta Dála Dara Calleary (Leas-Chathaoirleach) 
 
⚫ An Teachta Dála Pa Daly 
 
⚫ An Teachta Dála Danny Healy-Rae 
 
⚫ An Teachta Dála Joe McHugh 
 
⚫ An Teachta Dála Marc Ó Cathasaigh 
 
⚫ An Teachta Dála Fergus O’Dowd 
 
⚫ An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin 
 
⚫ An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh (Cathaoirleach) 

 
 

⚫ An Seanadóir Lorraine Clifford Lee 
 
⚫ An Seanadóir Seán Kyne 
 
⚫ An Seanadóir Rónán Mullen 
 
⚫ An Seanadóir Niall O Donnghaile 
 
⚫ An Seanadóir Barry Ward 
 
 
⚫ An Teachta Dála Éamon Ó Cuív (comhalta ex-officio den Chomhchoiste) 

 
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 63 of 63





 

 

Tithe an Oireachtais 
Teach Laighean 
Sráid Chill Dara 
Baile Átha Cliath 2 
D02 XR20

www.oireachtas.ie 
Guthán: +353 (0)1 6183000 nó 076 1001700 
Twitter: @OireachtasNews

Déan ceangal linn

Íoslódáil an Aip


