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Ráiteas do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta is  

Phobal Labhartha na Gaeilge 

 

24 Bealtaine 2021 

 

Múinteoirí Nua-cháilithe agus a gCaighdeán Gaeilge, agus Deontais le hÁbhair 

Oidí tabhairt faoi Thréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht mar chuid dá nOiliúint 

 

 

 

 

Ba mhaith leis an gComhairle Mhúinteoireachta buíochas a ghabháil leis an 

gComhchoiste as an gcuireadh seo a eisiúint le caighdeán Gaeilge múinteoirí 

nuacháilithe a phlé. Aithníonn muid uile go bhfuil dul chun cinn mór déanta ag 

earnáil na Gaeilge le blianta anuas, agus aithníonn muid chomh maith go bhfuil 

dúshláin nach beag romhainn i gcónaí. Fáiltíonn an Chomhairle roimh an deis 

seo an t-ábhar seo a phlé, nó is cosúil go gcaithfear dlús a chur  leis an 

gcomhoibriú eadrainn ar fad le tacú le labhairt na Gaeilge sa phobal i gcoitinne.  

 

Cinnte, shamhlóinn go mbeadh an-suim ag aon duine ar cás leo an teanga san 

ábhar seo, mar atá againn uile anseo.  

 

Tuigtear don Chomhairle go bhfuil an deontas Gaeltachta d’ábhar oidí ar an 

gclár chomh maith. Is mian linn a shoiléiriú don Chomhchoiste go bhfuil an 

Roinn Oideachais freagrach as an gceist áirithe seo. Tá an Chomhairle freagrach 
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as na caighdeáin don Tréimhse Foghlama Gaeltachta mar atá leagtha amach in 

Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí.  

 

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla 

don mhúinteoireacht, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla na gairme a chur 

chun cinn agus a rialáil. Feidhmíonn sí ar mhaithe le leas an phobail agus ag an 

am céanna tacaíonn sí agus cuireann sí le caighdeáin na múinteoireachta.  

 

San áireamh anseo: 

 

- Cuireann muid comhairle ar an Aire Oideachais maidir le critéir iontrála 

do chláracha oideachas tosaigh múinteoirí 

- Déanann muid cláracha oideachas tosaigh múinteoirí a athbhreithniú 

agus a chreidiúnú 

- Faomhadh na ngardaí le haghaidh múinteoirí cláraithe 

- Clárú múinteoirí 

- Ionduchtúchán múinteoirí nuacháilithe sa phróiseas Droichead 

- Foghlaim múinteoirí nó FGL faoin gcéad chreatlach náisiúnta, Cosán 

- Gearáin maidir le múinteoirí cláraithe faoi ábhair dháiríre – oiriúnacht 

um teagasc 

- Taighde a chur chun cinn i ngairm na múinteoireachta  

 

Maidir le cláracha oideachas tosaigh múinteoirí a chreidiúnú, is gá idirdhealú a 

dhéanamh idir creidiúnú gairmiúil agus creidiúnú acadúil. Tá an Chomhairle 

freagrach as creidiúnú gairmiúil, is é sin, cé chomh maith is a ullmhaíonn an 

cúrsa ábhar oide do riachtanais laethúla an tseomra ranga. Creidiúnú acadúil is 

https://www.teachingcouncil.ie/ga/fuinn/rola-an-chomhairle-mhuinteoireachta/
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ea an próiseas a dheimhníonn cé acu an bunchéim nó máistreacht é an cúrsa. 

Tá na hOllscoileanna, nó na seanaid s’acu, freagrach as an bpróiseas sin. 

 

Múineadh na Gaeilge – caighdeáin agus pobal 

 

Más ar scoil a mhúintear an Ghaeilge, is i mbaclainn an phobail a bhláthaítear í.  

 

Déantar cur síos níos faide anonn san aighneacht seo ar an gcreatlach 

caighdeán atá faofa ag an gComhairle maidir leis an nGaeilge i gcomhthéacs 

oideachas tosaigh múinteoirí. Ní áirítear sa chur síos céanna na caighdeáin atá 

curtha in áit ag an Stát do mhúineadh na Gaeilge ag an mbunleibhéal agus an 

dara leibhéal sa chóras scolaíochta. Ná ní áirítear na caighdeáin atá aontaithe 

ag gach soláthróir pobail maidir le múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta.  

Is é sin le rá, má táthar ag iarraidh feabhas a chur ar mhúineadh, ar shealbhú is 

ar labhairt na Gaeilge do mhúinteoirí, is gá a chur san áireamh go bhfuil 

caighdeáin i bhfeidhm cheana féin ag gach leibhéal den turas oideachais trína 

dtéann daoine – ón mbunscoil aníos go dtí oideachas aosaigh. Léiríonn sé seo 

gurb í an cheist is mó a chaithfidh muid uile a phlé ná – an bhfuil na caighdeáin 

agus na leibhéil éagsúla sin ag tarraingt le chéile an oiread is a d’fhéadfaí?  

 

Más ar scoil a mhúintear teanga, is i mbaclainn an phobail a bhláthaítear í. Más 

feabhas ar labhairt, ar shealbhú is ar mhúineadh na Gaeilge atá uainn, is gá 

breathnú ar chomhthéacs an phobail ina bhfuil múinteoirí ag obair agus ar 

cheist na n-acmhainní is na dtacaíochtaí leanúnacha atá ar fáil dóibh.  

 

Tuairisc an Phríomhchigire 2016 
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Díol suime is ea Tuairisc an Phríomhchigire 2016 i gcomhthéacs na ceiste seo.  

 

Thug an tuairisc chéanna faoi deara go raibh feabhas tagtha ar na caighdeáin 

teagaisc ón uair a foilsíodh an tuairisc dheireananch uaidh (ó 86% de 

scoileanna ar tugadh cuairt orthu go 88%-94%). 

 

Is fíor a rá, i gcodarsnacht le teagasc an Bhéarla agus na Matamaitice, nár 

tugadh aon fheabhas faoi deara i múineadh na Gaeilge i scoileanna idir 2013 

agus 2016. Go deimhin, dúirt Tuairisc 2016 go raibh caighdeán mhúineadh na 

Gaeilge ar fheabhas in 12% de na ceachtanna a chonacthas, agus go maith i 

60%. Dúirt an Tuairisc gur thug sé seo le fios go láidir go bhféadfaí an-dul chun 

cinn a dhéanamh ar an ábhar seo.  

 

Léiríonn díomá na Tuairisce nach é caighdeán Gaeilge na n-ábhar oidí, ná na 

múinteoirí nuacháilithe, an chloch is mó ar ár bpaidrín anseo. Faoi láthair, tá 

timpeall 109,000 duine cláraithe mar mhúinteoirí leis an gComhairle 

Mhúinteoireachta. Gach bliain, déanann an Chomhairle ar an meán 3,000-

4,000 duine a chlárú don chéad uair mar mhúinteoirí.  

 

Dáiríre, an cheist is mó a ardaíonn Tuairisc an Phríomhchigire 2016 ná – céard 

iad na háiseanna agus na hacmhainní breise atá de dhíth ar mhúinteoirí, agus 

ar na scoilphobail ar a bhfuil siad ag freastal, le tacú le sealbhú is le labhairt na 

Gaeilge ina measc? 

 

Na caighdeáin do chláir Oideachas Tosaigh Múinteoirí (OTM) 

 

Athbhreithniú ar na Caighdeáin in 2020 
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Idir 2019 – 2020 agus roimh an dara babhta  d’athbhreithniú agus creidiúnú a 

dhéanamh ar na cláir OTM, rinneadh athbhreithniú agus leasuithe ar OTM: 

Critéir & Treoirlínte, 2011 trí phróiseas comhairliúcháin fairsing. Cuireadh an t-

aiseolas ón bpróiseas seo san áireamh sna caighdeáin leasaithe: Céim: 

Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí (2020). Baineann na caighdeáin 

leasaithe seo le gach clár a bhfuil creidiúnú nua á lorg aige agus le gach clár 

reatha a mbeidh lucht na chéad bhliana á ghlacadh isteach aige ó mhí Mheán 

Fómhair 2022. 

In Céim, leagtar amach go dtabharfaidh gach clár OTM ag leibhéal na bunscoile 

faoi mhuinín agus chumas na múinteoirí faoi oiliúint sa Ghaeilge, lena n-áirítear 

an Ghaeilge labhartha, agus an fhorbairt den leibhéal céanna go dtí leibhéal 

leordhóthanach le go mbeidh siad in ann Gaeilge an churaclaim bhunscoile a 

mhúineadh. Clúdaíonn sé seo foghlaim na teanga mar chuid de Thréimhse 

Foghlama sa Ghaeltachta, cé nach bhfuil sé teoranta di. 

In Céim leagtar síos caighdeáin fheabhsaithe freisin le haghaidh na Tréimhse 

Foghlama sa Ghaeilge agus leagtar béim ar na pointí seo a leanas: 

• Déanfaidh na cláir soláthar do chlár tumoideachais ceithre seachtaine ar 

a laghad. 

• Beidh nasc idir Fillteán Foghlama na múinteoirí faoi oiliúint a fhorbraítear 

le linn a dTréimhsí, Taisce agus an ghné staidéar ghairmiúla mar chuid dá 

gclár OTM. 

• Beidh na hInstitiúidí Ardoideachais sásta go bhfuil an t-eispéireas 

tumoideachais ar chaighdeán sásúil. 

• Beidh deiseanna le haghaidh comhtháthú fiúntach den eispéireas 

Tréimhse agus le machnamh a dhéanamh uirthi le linn a gcláir OTM. 
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• Cuireann an Chomhairle fáilte roimh bheartais nuálacha ó na hinstitiúidí 

ard-léinn, socrúchán scoile i scoileanna lán-Ghaeilge san áireamh. 

• Tá torthaí foghlama na siollabas teanga a leantar ar na cláir oideachais 

don bhunmhúinteoireacht ar an mBaitsiléir san Oideachas agus ar an 

Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas sna hInstitiúidí Oideachais ar fad 

bunaithe ar Leibhéal B2 den Chomhchreat Tagartha na hEorpa um 

Theangacha agus ar na hinniúlachtaí éagsúla atá leagtha amach sa 

cháipéis sin. Maidir le mic léinn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí 

Mheán na Gaeilge, tá torthaí foghlama na siollabas teanga a leantar 

bunaithe ar leibhéal níos airde, Leibhéal C1 den Chomhchreat Tagartha 

na hEorpa um Theangacha agus ar na hinniúlachtaí éagsúla atá leagtha 

amach sa cháipéis sin.    

• Leanfaidh na cláir ar fad na Siollbais Oifigiúla do na Tréimshí Foghlama sa 

Ghaeltacht do Mhic Léinn Oideachais. Tá aidhmeanna an tsiollabais 

liostaithe thíos: 

 

Aidhmeanna bunaithe ar threoirlínte agus chritéir de chuid na 

Comhairle Múinteoireachta maidir le hoideachas tosaigh múinteoirí: 

Is iad príomhaidhmeanna na Siollabas ná an obair a dhéanann na mic 

léinn le linn na dtréimhsí foghlama Gaeltachta a chomhtháthú:  

· le cúrsaí teanga sna hInstitiúidí Oideachais  

· leis na cúrsaí ar Mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil atá á ndéanamh ag 

na mic léinn sna hInstitiúidí Oideachais  

· lena bhfuil á fhoghlaim ag na mic léinn sna hInstitiúidí Oideachais faoi 

Ghaeilge a úsáid nuair a bhíonn ábhair eile á múineadh agus faoi 

mhúineadh ábhar eile trí mheán na Gaeilge. 
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 Is iad aidhmeanna eile na Siollabas ná: 

 

 · deiseanna a sholáthar do na mic léinn áiseanna foghlama ar líne a 

aithint agus a aimsiú a chabhróidh leo féin mar fhoghlaimeoirí teanga  

· deiseanna a sholáthar do na mic léinn áiseanna foghlama agus teagaisc 

atá ann cheana féin don Ghaeilge sa bhunscoil (i leabhair agus ar líne) a 

aithint agus a aimsiú agus cuid acu a chur i dtoll a chéile, agus áiseanna 

nua foghlama agus teagaisc a chruthú le cur taobh le taobh leo 

· cur ar chumas na mac léinn Gaeilge a úsáid nuair a bhíonn ábhair eile 

churaclaim á múineadh agus féidearthachtaí a bhaineann le hábhair eile 

churaclaim a mhúineadh trí mheán na Gaeilge a léiriú do na mic léinn  

· taithí a thabhairt do na mic léinn ar chluichí boird atá oiriúnach d’am 

neamhfhoirmiúil sa seomra ranga bunscoile (laethanta fliucha agus 

araile) a imirt agus a mhúineadh  

· taithí a thabhairt do na mic léinn ar chluichí clóis i nGaeilge atá 

oiriúnach don bhunscoil, a imirt agus a mhúineadh 

 

 

Bíonn ar mhic léinn oideachais a bhíonn ag staidéar don bhunmhúinteoireacht 

ar an mBaitsiléir san Oideachas agus ar an Máistreacht Ghairmiúil san 

Oideachas sna hInstitiúidí Ardoideachais ar fad freastal ar Thréimhsí Foghlama 

sa Ghaeltacht i.e. dhá thréimhse choicíse. Ar na Tréimhsí Foghlama sin, 

leanann na Coláistí Gaeltachta siollabais chomónta, i.e. ‘Na Siollabais Oifigiúla 

do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht do Mhic Léinn Oideachais, 18 Eanáir 

2019’, siollabais a dhear na hInstitiúidí Ardoideachais go léir le chéile i 

gcomhpháirt le CONCOS (Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh), leis 

an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus 
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leis an Roinn Oideachais. Cinntíonn na siollabais chomónta sin go mbíonn 

comhsheasmhacht idir na Coláistí Gaeltachta ar fad a sholáthraíonn cúrsaí agus 

go mbíonn leanúnachas agus grádú ó thréimhse amháin go tréimhse eile i.e. ó 

bhliain go bliain. Is dlúthchuid de na siollabais Ghaeilge a leantar sna 

hInstitiúidí Ardoideachais na siollabais a leantar ar na Tréimhsí Foghlama sa 

Ghaeltacht. Bíonn tascanna ar leith le déanamh ag na mic léinn ar na Tréimhsí 

Foghlama sa Ghaeltacht agus tá ceangal idir na Tréimhsí Foghlama sa 

Ghaeltacht agus an measúnú a dhéantar ar an nGaeilge sna hInstitiúidí 

Ardoideachais.    

 

Riachtanais d’Ábhair Churaclaim (Iar-bhunscoil): Athbhreithniú ar Riachtanais 

d’Ábhair Churaclaim 

 

Idir 2018 agus 2019, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar a riachtanais 

d’ábhair churaclaim iar-bhunscoile i gcomhthéacs réimse gnéithe lena n-

áirítear forbairtí leanúnacha sna ceisteanna faoi leanúntas oideachas 

múinteoirí agus faoi sholáthar múinteoirí.   

 

Tar éis próisis chomhairliúcháin a bhí fairsing agus cuimsitheach a rinneadh ar 

na hábhair churaclaim uile leis na páirtithe leasmhara thar thréimhse 9 mí idir 

mí an Mheithimh 2018 agus mí Aibreáin 2019, a chlúdaigh comhairliúchán leis 

an Roinn agus lena Cigireacht, d’fhaomh an Chomhairle sraith leasaithe de 

riachtanais d’ábhair churaclaim iar-bhunscoile in 2019, a shínigh an tAire in 

2020. 

 

I dtaca leis na teangacha, san áireamh sna riachtanais leasaithe tá riachtanas 

cónaithe suas chun dáta ann do dhaoine atá ag iarraidh clárú le teangacha a 
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mhúineadh, an Ghaeilge san áireamh. Cuireann an leasú seo leis an ngné 

oideachasúil den riachtanas. 

 

Rinneadh leasú ar an riachtanas ó thaithí chónaithe dheimhnithe i limistéar 

Gaeltachta go dtí eispéireas tumoideachais sa Ghaeilge i suíomh Gaeltachta. 

Rinneadh an leasú seo chun na soláthair oideachais sna riachtanais chónaithe a 

fheabhsú agus chun a chinntiú go mbíonn eispéireas tumoideachais luachmhar 

agus fiúntach sa teanga sa Ghaeltacht ag na múinteoirí faoi oiliúint.  

 

Cúrsaí OTM trí mheán na Gaeilge agus don Ghaeilge a chreidiúnú 

• Rinne an Chomhairle creidiúnú ar chláir ar leith trí mheán na Gaeilge 

d’oideachas múinteoirí lena n-áirítear an Máistir Gairmiúil san Oideachas 

(Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) agus an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán 

na Gaeilge (Institiúid Oideachais Marino). Rinne an Chomhairle creidiúnú 

ar chláir chomhreathacha d’oideachas múinteoirí freisin ina bhfuil an 

Ghaeilge agus teanga eile (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), (Coláiste 

na hOllscoile, Corcaigh). 

• I Nósanna Imeachta um Chreidiúnú Gairmiúil na gClár OTM (2021) de 

chuid na Comhairle, tá sé i gceist ag an gComhairle teagmháil bhliantúil a 

dhéanamh leis na hInstitiúidí Ardoideachais ó thaobh na dtosaíochtaí 

náisiúnta m.sh. An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.  

 

Droichead – creatlach ionduchtúcháin ghairmiúil chomhtháite do mhúinteoirí 

nua-cháilithe 
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• Is gá do gach múinteoir nuacháilithe próiseas ionduchtúcháin a 

chomhlíonadh tar éis dóibh cáiliú le clárú iomlán a bhaint amach leis an 

gComhairle. Is féidir le gach scoil, scoileanna lánGhaeilge san áireamh, an 

próiseas seo a chur in oiriúint dá riachtanais ghairmiúla féin. Mar shampla, 

roghnaíonn an múinteoir nuacháilithe réimse foghlaim ghairmiúil dóibh 

féin, i gcomhairle le múinteoirí oilte na scoile, mar chuid den phróiseas 

ionduchtúcháin. Tugann sé seo deiseanna dóibh deiseanna foghlama a 

roghnú a chuirfeadh ar a gcumas a gcuid Gaeilge a fhorbairt a thuilleadh 

agus / nó a gcumas ábhair a mhúineadh trí mheán na Gaeilge a fhorbairt.  

 

Cosán – creatlach náisiúnta le haghaidh foghlaim múinteoirí 

 

Tugtar “Céim” ar na caighdeáin d’oideachas tosaigh múinteoirí toisc nach 

bhfuil sa staid seo i ngairm beatha na n-ábhar oidí ach céim amháin. Léiríonn 

an taighde go bhfuil ábhar oidí ag foghlaim an chaoi le múineadh ó thosaigh 

siad ag freastal ar an scoil – go minic i ngan fhios dóibh féin. Tá a fhios ag an 

saol go bhfuil siad ag foghlaim na Gaeilge le linn na tréimhse céanna – ar feadh 

14 bliana beagnach.  

 

Ar nós aon scil, go háirithe sealbhú teanga, tógann sé tamall fada caighdeán 

barrfeabhais a bhaint amach; tógann sé tamall fada an caighdeán céanna a 

chailliúint; agus is gá filleadh ar thobar na foghlama go minic ar feadh do shaoil 

leis an scil chéanna a chothú agus a choimeád ag an leibhéal céanna.  

 

Tá creatlach náisiúnta le haghaidh foghlaim múinteoirí faofa ag an gComhairle 

Mhúinteoireachta faoinar féidir linn uile an dua a chaitheann an ghairm lena 
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bhfoghlaim ghairmiúil i ngach aon réimse, an Ghaeilge san áireamh, a aithint 

agus a cheiliúradh. Cosán an teideal atá ar an gcreatlach seo. Deis iontach is ea 

Cosán do gach eagraíocht a chuireann deiseanna foghlama ar fáil do 

mhúinteoirí an obair s’acu a fhí isteach le creatlach ghairmiúil ardchaighdeán.  

 

Conclúid 

Anuas air seo ar fad, is fiú go mór tacaíocht an Stáit do na meáin Ghaeilge a 

aithint anseo, nó is dlúthchuid de ghréasán an phobail don teanga í. Áirítear 

anseo TG4, Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life, Raidió Fáilte, Tuairisc.ie, Nós 

agus Comhar.  

Sa chomhthéacs seo, tá neart eagraíochtaí agus neart scoileanna ag múineadh 

na teanga do na céadta mílte daoine le beagnach céad bliain anuas. Tá na 

ceisteanna seo á bplé i bhfad sular bunaíodh an Chomhairle. Má tá bearnaí sa 

chur chuige straitéiseach, tugann an fhianaise uile le fios nach laigí sa soláthar 

oideachais an fhadhb is mó. An dá dhúshlán is mó atá againn? Meon a chothú 

a thuigeann gur próiseas saoil is ea foghlaim de chineál ar bith, sealbhú teanga 

san áireamh; agus tacaíochtaí pobalbhunaithe dár múinteoirí a neartú go mór 

 

 

An Chomhairle Mhúinteoireachta 

 

24 Bealtaine 2021 


