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1. Intreoir - Aontas Múinteoirí Éireann (AMÉ) – TUI 

 

1.1 Is Ceardchumann é Aontas Múinteoirí Éireann – an TUI - a dhéanann ionadaíocht do bhreis 

is cúig mhíle déag múinteoirí iar-bhunscoile chomh maith le cúig mhíle oideachasóirí agus 

léachtóirí. Tá baill ag an TUI i bhformhór na scoileanna a sholáthraíonn an 

Ardteistiméireacht, idir scoileanna faoi bhainistíocht na mBord Oideachais agus Oiliúna, 

Scoileanna Cuimsitheacha, Pobalscoileanna agus iar-bhunscoileanna deonacha. Ina measc 

san tá scoileanna na n-Oileán, scoileanna na Gaeltachta and formhór na nGaelcholáistí. 

 

2. Dearcadh AMÉ/TUI I leith na Gaeilge 

2.1 Mar sin, is údar mór spéise dúinn an siollabas atá ar fáil do dhaltaí sa Ghaeilge agus, da bhrí 

sin, is mór linn an deis seo a bheith againn inniu dearcadh an TUI i leith an tsiollabais – a 

dtugtar “sonraíocht” anois air – a chur faoi bhráid an Choiste. 

2.2 Mar is eol daoibh, i láthair na huaire táthar i mbun comhairliúcháin le hoidí na tíre, leis na 

heagraíochtaí Gaeilge agus leis an bpobal i gcoitinne maidir le sonraíocht chuí don Ghaeilge 

sa tsraith shinsearach – is é sin le rá, ag leibhéal na hArdteistiméireachta. 

2.3 Cé gur iomaí tuairim atá ag na cumainn agus ag na heagraíochtaí éagsúla, déanaimidne, sa 

TUI, talamh slán de go bhfuil sé de chuspóir ag cách cion agus meas ar an nGaeilge agus 

cumas sa teanga labhartha a chothú agus a láidriú i ngach aon dalta, is cuma cad as don 

dalta, cá dtéann sí ar scoil nó cé chomh saibhir nó bocht is atá a muintir. 

2.4 Chuige sin, tá an TUI tiomanta do chomhionannas deise sa chóras oideachais agus do 

dhaonlathas praicticiúil, laethúil i gcúrsaí curaclaim agus i soláthar deiseanna oideachasúla. 

2.5 Ina thaobh sin, creideann an t-Aontas go diongbháilte nach mbeadh sé ceart ná cóir go 

gcuirfí socruithe curaclaim i leith na Gaeilge i bhfeidhm a dhéanfadh leatrom ar aicmí áirithe 

de dhaltaí na tíre. Caithfear cloí go docht le cothrom na féinne, mar bhunphrionsabal. 

 

       3. Níor chóir pointí breise a sholáthar 

3.1 Mar is eol daoibh, sna leasaithe atá molta, beidh dhá shonraíocht ar fáil – T1 agus T2. 

Baineann T1 le Gaelcholáistí sna Gaeltachtaí agus sa Ghalltacht. Tá tuairim láidir amuigh 

ansin i measc cuid de na heagraíochtaí Gaeilge / tuismitheoirí agus scoláirí na nGaelcholáistí 

agus na nGaeltachtaí, gur chóir cúiteamh a bheith ar fáil do na scoláirí a thabharfaidh faoi T1 

– pointí breise nó a leithéid. Gan iad, a deir siad, cén mhaith tabhairt faoi chúrsa atá níos 

dúshlánaí, dar leo. Ta eagla ar Ghaelcholáistí sa Ghalltacht go gcaillfidh siad scoláirí mura 

mbíonn pointí breise ar fáil.  

3.2 É sin ráite, áfach, níl gach Gaelcholáiste ag an léibhéal céanna ó thaobh caighdeán na 

Gaeilge de ach oiread.  
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3.3 Is ábhar buartha don TUI é go bhfuiltear ag iarraidh pointí breise – pointí bónais – do dhaltaí 

a thabharfadh faoi shonraíocht T1, murab ionann is na daltaí a thabharfadh faoi shonraíocht 

T2. Bheimís go daingean in aghaidh a leithéid de mholadh. Bhronnfadh sé buntáiste breise 

áit a bhfuil neart buntáistí faoi láthair. I scoileanna nárbh fhéidir leo TI a chur ar fáil, 

scoileanna sa scéim DEIS ach go háirithe, chuirfí na daltaí níos faide chun cúil. Leathnófaí 

réimse na míbhuntáistí atá á dtarraingt siar cheana féin. Ina theannta sin, thiocfadh 

bronnadh pointí breise salach ar pholasaithe an Rialtais agus na Roinne maidir le cuimsiú 

agus comhionnannas i gcúrsaí curaclaim agus measúnachta. 

3.4 Níor mhaith linn go n-osclófaí bearna pribhléide den tsórt sin ó thaobh na Gaeilge de idir 

scoileanna T1 agus scoileanna T2. 

 

       4. Na sonraíochtaí – easpa soléire agus grinnis 

4.1 Tá imní orainn freisin maidir le cruth na sonraíochtaí, atá fíor lag maidir leis na torthaí 

foghlama. Ba chóir go mbeadh tuiscint soiléir ag múinteoirí agus daltaí céard atá le déanamh 

acu. Faoi mar a sheasann cúrsai i láthair na huaire, áfach, tá na sonraíochtaí do TI agus T2 

ró-scaoilte agus ró-oscailte. De dheasca sin, is iad na foilsitheoirí leabhar a chuirfidh snas 

orthu agus a leagfaidh an caighdeán síos go pointeáilte. Fágfar fúthu ábhar foghlama an 

tsiollabais Ghaeilge a roghnú agus a chinntiú - rud a chuireann ar cheal agus a sháraíonn, 

geall leis, an próiséas comhairliúcháin.  

4.2 Chun toradh míchuí mar sin a sheachaint, ba cheart tuilleadh sonraithe a bheith luaite sna 

dréachtsonraíochtaí ar na téamaí agus na topaicí féideartha a bheadh ag eascair amach ó na 

torthaí foghlama, ar mhaithe le treoir shoiléir a thabhairt do mhúinteoirí agus do scoláirí. Tá 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit fíorchiúin sa phróiséas seo cé gurb iad a leagfaidh an 

caighdeán síos sa deireadh nuair a dhearfaidh siad na páipéir scrúduithe. Bá chóir dóibh 

freisin bheith gníomhach sa chomhairliúchán poiblí seo atá ar siúl.  

 

      5. Roinnt na marcanna – céim siar don teanga labhartha 

5.1 Maidir leis an gcorás measúnachta a chuirfear i bhfeidhm, tá sé molta go laghdófai cion na 

marcanna a théann don scrúdú cainte ó 40% go 35%. Ní dhéanann sé seo ciall  agus ní luíonn 

sé le réasún. Is teanga í an Ghaeilge. Cén fáth go dtugtar céim siar mar seo don teanga 

labhartha? Bheadh sé I bhfad níos níos chiallmhaire agus nios éifeachtaí cion na marcanna a 

choimeád mar atá agus réimse agus scóip na béaltrialach a leathnú. 
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      6. An tSraith Shóisearach – ní mór dúinn tionchar na leasaithe a mheá 

 

6.1 Mar bharr ar an donas seo, is léir go bhfuil neamhréiteach bunúsach idir an cur chuige i leith 

labhairt na teangan sa tSraith Sinsearach murab ionann is an tSraith Sóisearach. Cuireadh 

deireadh leis an scrúdú cainte sa tSraith Shóisearach agus is céim thubaisteach siar í sin. Ba 

cheart athbhreithniú a dhéanamh ar seo agus ar an tSraith Shóisearach ar dtús, sula 

ndéanfar aon chinneadh i leith na Sraithe Sinsearaí. 

 

 

      7.    Litríocht ag an nGnáthleibhéal – caithfear déileáil go cothrom leis  

7.1 Tá cinneadh déanta ag an Roinn Oideachais nach mbeidh Bonnléibhéal ar fáil amach anseo. 

Mar gheall ar seo, cé go ndéanfar litríocht ag an nGnáthleibhéal, ní bheidh aon cheist ar na 

litríocht ar an bpáipéar scrúduithe. Gach seans mar sin go ndéanfar neamhaird de i go leor 

seomraí ranga agus, dá bharr sin, go mbainfear de eispéaras oideachasúil an dalta a thugann 

faoin nGnáthleibhéal.  

 

      8.     Bonnleibhéal fós ag teastáil 

8.1 Gach seans chomh maith go mbeidh an Gnáthleibhéal fós ródhúslánach do na daltaí is laige, 

na daltaí a thugadh go dtí seo faoin mBonnleibhéal. Cén fáth go mbeidh ar scoláirí 

streachailt le cúrsa nach bhfuil ar a gcumas tabhairt faoi, nach noireann dá riachtanais?  

 

      9.     Ceann scríbe na sonraíochtaí - ganntanas eolais  

9.1 I measc na bhfadhbanna eile, mar a fheictear don TUI iad, tá ganntanas eolais agus  bearnaí 

cumarsáide. Mar shampla, níl aon pháipéar samplach curtha ar fáil leis an dá shonraíocht 

chun tuiscint níos fearr a bheith againn ar cheann scríbe na sonraíochtaí. Cá bhfuil triall na 

sonraíochtaí? Ba cheart iad a thástáil chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil siad feiliúnach 

agus chun lochtanna a thabhairt chun solais is a leigheas. 

  

     10.    An litríocht I gcoitinne – easpa eolais agus cumarsáide 

10.1 Níl aon litríocht curtha ar fáil ach oiread. Is cuid lárnach de shonraíochtaí na Gaeilge í na 

litríocht. Mar sin, cén fáth nach bhfuil fáil ar an liosta litríochta anois chun tuiscint níos 

iomláine a thabhairt do chuile dhuine gur spéis leo an t-ábhar seo? Is eol do gach éinne go 

raibh deacrachtaí ariamh is i gcónaí maidir leis an litríocht a bheith cuí don chúrsa Ard-

Teistiméireachta. Tá deis anois againn dul i ngleic leis na bhfadhb seo agus í a réiteach – más 

féidir - ach ní foláir dul i mbun cainte agus comhairliúcháin más mian linn teacht ar an 

réiteach sin.  
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     11.     An Próiséas Comhairliúcháin – breis ama de dhíth 

11.1 Mar fhocal scoir, fáiltímid roimh an gcinneadh stuama atá déanta le déanaí ag an 

gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an tréimhse ama don phróiséas 

comhairliúcháin maidir leis na dréachtsonraíochtaí a shíneadh amach go Mí na Samhna. Tá 

sé rí-thábhachtach gach iarracht a dhéanamh an cruth ceart a chur ar theagasc agus 

foghlaim na Gaeilge. B’fhearr go mór dúinn dul ar aghaidh go muiníneach, uaillmhianach de 

réir a chéile, seachas imeacht de rás reatha agus praiseach a dhéanamh den tionscadal ar 

fad.     

11.2 Is í na Ghaeilge croí-lár ár gcultúr dúchais - foinse shaibhris ar le gach dalta í. Tá sé de 

dhualgas orainn í a chur ar fáil dóibh go léir ar bhonn inghlactha, éifeachtach, daonlathach. 

 

Moltaí an TUI 

a. Go mbeidh na torthaí foghlama níos soiléire agus níos sonraithe le treoir shoiléir do mhúinteoirí 

agus do scoláirí. 

b. Go mbeidh an cúrsa Bonnleibhéal ar fáil do na scoláirí atá á iarraidh. 

c. Go bhfágfar an Scrúdú Cainte ag 40% ar a laghad - nó fiú an marc sin a ardú roinnt.  

d. Lena chois sin agus dá réir, go ndéanfar scóip an scrúdú cainte a leathnú agus fad an scrúduithe féin 

a mhéadú 

e. Go gcuirfear Scrúdú Cainte ar fáil don tSraith Shóisearach chun béim ar labhairt na teangan a 

athbheochan agus chun leanúnachas teagaisc agus foghlama idir an dá shraith a chur i bhfeidhm 

f. Go mbeidh an Litríocht ar fáil leis na sonraíochtaí – T1 agus T2. 

g. Go mbeidh páipéir shamplacha ar fáil freisin leis na sonraíóchtaí. 

h. Nach mbronnfar pointí no marcanna breise ar scoláirí a thugann faoi TI 

i. An dá shonraíocht agus an dá leibhéal sa dá shonraíocht, Ardléibhéal agus Gnáthleibhéal,  a bheith 

ar fáil i ngach scoil - más mian agus más féidir leis an scoil iad a chur ar fáil - ar mhaithe le freastal 

cuí, foirfe a dhéanamh ar uaillmhian agus riachtanais a scoláirí féin.  

 


