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 LÁRIONAD NA GAEILGE: TAIGHDE, TEAGASC AGUS TÁSTÁIL  

A Chathaoirligh agus a bhaill an Choiste, thar ceann Lárionad na Gaeilge, ba mhaith liom 

buíochas a ghabháil libh as an deis seo labhairt libh inniu ar Theastas Eorpach na Gaeilge nó 

TEG agus ar an ról a d’fhéadfadh a bheith aige i gcúrsaí earcaíochta agus i gcur chun cinn na 

Gaeilge san earnáil phoiblí. 

Is mise Aoife Ní Ghloinn, stiúrthóir Lárionad na Gaeilge agus anseo i mo theannta inniu, tá 

beirt chomhghleacaithe liom, Siuán Ní Mhaonaigh, Stiúrthóir TEG, agus Aodh Ó Gallchóir, 

Leas-Stiúrthóir TEG.  

Is í Siuán a thabharfaidh an phríomhchaint inniu ar chóras TEG, ach ar mhaithe leis an obair 

sin a chur i gcomhthéacs daoibh, tabharfaidh mise beagán cúlra daoibh ar dtús maidir le 

Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil. 

Is sain-aonad é Lárionad na Gaeilge, atá mar chuid de Scoil an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Mhá 

Nuad, ach mar a léiríonn teideal oifigiúil an ionaid, díríonn muid ar thrí shainréimse oibre; is 

iad sin, teagasc agus tástáil na Gaeilge, agus an taighde sna réimsí sin.  

Tá dhá phríomhaidhm ag Lárionad na Gaeilge: 

1. Freastal ar na riachtanais is mó a bhaineann le teagasc, foghlaim agus measúnú na 

Gaeilge i measc phobal na hOllscoile féin, agus ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta.  

Déanann muid iarracht, mar sin, bearnaí sa soláthar reatha a aithint agus a líonadh. 

Mar shampla, tá sainchúrsaí oiliúna á gcur ar fáil againn san Aistriúchán agus 

Eagarthóireacht, agus i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta, chomh maith le 

hacmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí Gaeilge. 

 

2. An taighde, an dea-chleachtas idirnáisiúnta agus an nuálaíocht i múineadh agus i 

measúnú na Gaeilge a chur chun cinn. Chuige sin, tá sé mar bhunphrionsabal againn 

go mbíonn ár gcuid oibre féin i gcónaí bunaithe ar an taighde agus ar an dea-

chleachtas idirnáisiúnta.  

Tá an dá aidhm sin le feiceáil go soiléir sa togra is mó atá againn; is é sin Teastas Eorpach na 

Gaeilge nó TEG.  Is córas scrúdaithe agus teastasaithe é seo atá bunaithe ar chóras 

idirnáisiúnta, An Fráma Tagartha Comónta Eorpach, agus atá in úsáid cheana féin mar shlat 

tomhais neamhspleách, bailí agus iontaofa ag institiúidí agus eagraíochtaí éagsúla ar fud na 

tíre agus níos faide i gcéin.   

Labhróidh Siuán libh anois faoin mbealach a bhféadfaí TEG a úsáid le tacú le cur chun cinn 

na Gaeilge san earnáil phoiblí. 
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INTREOIR 

Ceann de phríomhchuspóirí na leasuithe atá á mbeartú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 

2003 ná méadú agus feabhsú a dhéanamh ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil do phobal na 

Gaeilge. Le tacú leis an aidhm sin, tá sé molta go mbeidh 20 faoin chéad de na hearcaithe 

úra sa tseirbhís phoiblí inniúil sa Ghaeilge. Chun go mbeidh rath in ann don Acht Leasaithe tá 

gá le córas caighdeánach, trédhearcach atá bunaithe ar na dea-chleachtais idirnáisiúnta.  

AN SCÉAL MAR ATÁ 

Faoi láthair, nuair a bhíonn ceist na hearcaíochta san earnáil phoiblí á plé, bíonn easpa 
soiléireachta ann maidir le cad é atá i gceist le ‘cumas’ nó ‘inniúlacht’ sa Ghaeilge. I measc 
na riachtanas is minice a fheictear i bhfógraí poist, bíonn na lipéid seo:  

• cumas maith sa Ghaeilge  

• Gaeilge mhaith idir labhairt agus scríobh  

• ardscileanna Gaeilge  

• líofacht sa Ghaeilge  

Ní léir go bhfuil aon sainiú ceart déanta ar cad atá i gceist leis na lipéid seo agus, dá bharr 
sin, ní hionann an tuiscint a bhíonn ag aon bheirt ar a bhfuil i gceist leo. Dar le duine amháin, 
b’fhéidir, gurb ionann ‘líofacht’ agus sruth breá cainte. Dar le duine eile, b’fhéidir, gur 
cruinneas gramadaí atá i gceist. Bíonn na páirtithe leasmhara ar fad thíos leis an doiléireacht 
seo: an t-iarrthóir atá ag cur isteach ar phost agus an té atá i mbun earcaíochta. Ar ndóigh, 
tá leithcheal á dhéanamh ar phobal na Gaeilge chomh maith, pobal atá ag súil le seirbhís 
mhaith a fháil trí mheán na Gaeilge agus atá i dteideal an tseirbhís sin a fháil.  

Tá deacrachtaí leis an chur chuige reatha aitheanta ag Shirley Comerford, Príomh-Oifigeach 
Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí chomh maith. Tá sé ráite aicise go 
bhfuil fadhb mhór ann i gcás daoine a tharraingíonn siar iarratais nuair a thuigtear dóibh go 
mbeidh triail Ghaeilge le déanamh mar chuid den phróiseas iontrála.  

‘It’s been our experience that many of the candidates tick the box that indicates that they 
wish to apply for the Irish language stream but when we make contact with them, they 
don’t have the fluency or indeed they don’t wish to proceed with that element of the 
competition’ (Cruinniú de chuid Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal 
Labhartha na Gaeilge, Dáil Éireann, 19 Samhain 2019).  

Tá dhá ghrúpa eile a d’fhéadfaí a mhealladh i dtreo fostaíochta san earnáil phoiblí ach an t-
eolas cuí a bheith ar fáil faoi na riachtanais teanga. Is é an chéad ghrúpa ná foghlaimeoirí ar 
mhaith leo sprioc chinnte a bheith acu agus iad ag cur lena scileanna teanga. Faoi láthair, níl 
aon treoir cheart ar fáil don ghrúpa seo maidir leis na scileanna ar cheart dóibh díriú orthu 
nó an leibhéal cumais ba cheart a bheith mar sprioc acu agus iad ag lorg fostaíochta san 
earnáil phoiblí. Is é an dara grúpa ná cainteoirí dúchais agus úsáideoirí cumasacha eile. 
B’fhusa iad a mhealladh le cur isteach ar phoist dá mbeadh sainiú ceart déanta ar na 
riachtanais teanga agus dá mbeadh siad in ann dearbhú neamhspleách a fháil a léireodh an 
cumas atá acu sa teanga cheana féin.   
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CUR CHUIGE: AN GÁ LE CÓRAS COMÓNTA 

Agus leasuithe á mbeartú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá an deis ann anois bonn ceart a 
chur faoin obair agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá luaite thuas. Is gá dúinn a 
chinntiú go bhfuil na tuiscintí céanna ag na páirtithe leasmhara ar fad maidir le cad é atá i 
gceist le caighdeáin agus leibhéil éagsúla chumais sa Ghaeilge. Gan fráma tagartha comónta 
agus córas teastasaithe bunaithe ar an fhráma tagartha sin, cad é mar is féidir na caighdeáin 
atá á lorg againn a aithint, a shainmhíniú agus a éileamh agus caighdeán sásúil seirbhíse trí 
Ghaeilge a chinntiú?  

 

Is é an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú 
(Comhairle na hEorpa, 2001) a luaitear mar shlat tomhais i bhformhór na dtíortha sin ina 
leagtar síos spriocanna teanga den chineál atá beartaithe san earnáil phoiblí sa tír seo. Tá 
dúshraith eolaíoch sa FTCE atá bunaithe ar thaighde na mblianta. Tugtar mionchur síos ann 
ar na rudaí ba cheart d’úsáideoirí teanga a bheith in ann a dhéanamh sna scileanna éagsúla 
ag sé leibhéal cumais. Tá 6 leibhéal ghinearálta aitheanta ann, agus tugtar sainmhíniú ar 
gach ceann de na leibhéil sin ionas go mbeadh tuairim mhaith ag foghlaimeoirí, fostóirí, 
lucht oideachais agus lucht déanta beartas ar fud an domhain ar cad é atá i gceist le cumas 
A2 sa Fhraincis nó le B2 sa Bhéarla nó le C1 sa Ghaeilge. Níl an FTCE dírithe ar aon teanga 
faoi leith – is cáipéis ghinearálta atá i gceist. Tá gné na solúbthachta ar cheann de na buanna 
is mó atá aige. Is féidir, agus is gá, an t-eolas atá ann a chur in oiriúint do cibé comhthéacs 
teanga ina bhfuil tú ag feidhmiú. Is féidir é a chur in oiriúint don réimse oibre, do 
chomhthéacs na scoile, do dhaoine óga, d’fhoghlaimeoirí fásta agus d’úsáideoirí eile.   

 

Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú 
(Comhairle na hEorpa, 2001 & 2020) 

  

 

Má tá leas le baint as an Fhráma Tagartha chun sainiú a dhéanamh ar inniúlacht nó cumas 
Gaeilge, is gá anailís a dhéanamh ar na riachtanais teanga atá ag fostaithe le go mbeidh siad 
in ann seirbhís shásúil a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge i gcomhthéacsanna éagsúla. Tá 
roinnt rudaí a mbíonn tionchar acu ar an leibhéal cumais a theastaíonn ó fhostaithe. Ina 
measc siúd tá: 

• Cé leis a mbeidh an fostaí ag plé?  

• Cad iad na scileanna cumarsáide a bheidh de dhíth orthu? 

• Cén cineál ábhair a bheidh á bplé acu? 

C1 agus C2 (Ardleibhéal nó Úsáideoir Oilte) 

B1 agus B2 (Meánleibhéal nó Foghlaimeoir 

Neamhspleách) 

A1 agus A2 (Bunleibhéal nó Úsáideoir 

Bunúsach) 
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• Cén seans atá ann go dtiocfaidh rudaí gan choinne chun cinn?  

• An bhféadfaí go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha ag baint le botún a dhéantar 
de bharr míthuiscintí cumarsáide idir fostaithe agus na daoine lena bhfuil siad ag 
plé?  

 

AN FTCE AGUS LEIBHÉIL CHUMAIS 

Tá an t-eolas atá sa Fhráma Tagartha in ann cabhrú linn sainiú a dhéanamh ar na riachtanais 
sin a bhíonn ag fostaí atá ag feidhmiú i gcomhthéacsanna difriúla. Aithnítear leibhéal B2 go 
forleathan ar fud na cruinne mar an t-íosleibhéal atá de dhíth ar dhaoine i dteanga chun a 
gcuid oibre a dhéanamh go sásúil trí mheán na teanga sin. Bíodh sin mar atá, tá riachtanais 
agus scileanna éagsúla de dhíth i róil agus i gcomhthéacsanna éagsúla. D’fhéadfadh duine 
atá ag leibhéal B1 ard, mar shampla, déileáil le fiosrúchán bunúsach ar an ghuthán nó 
teachtaireacht shimplí a thógáil. B’fhéidir gur leor é sin i róil nó i gcomhthéacsanna áirithe.  
É sin ráite, ní bheadh na scileanna teanga ag an duine sin a bhíonn riachtanach le haghaidh 
cuid mhór cúraimí eile a láimhseáil trí Ghaeilge, mar shampla, déileáil le comhrá casta nó 
achrannach le duine den phobal, miontuairiscí a scríobh, comhfhreagras scríofa a láimhseáil 
agus mar sin de. I mbeagán focal, bheadh an baol ann, mura mbeadh ach leibhéal B1 ag an 
fhostaí sin, go dteipfeadh ar an chumarsáid agus nach bhféadfadh sé nó sí seirbhís shásúil, 
leanúnach a chur ar fáil trí Ghaeilge. 

 

 

B1 

 

 

Ábhair ghinearálta 

Comhthéacsanna intuartha 

Teoranta 

(Baol go dteipfeadh ar an chumarsáid) 

 

 

 

 

                  B2                                             C1  

 

Ábhair ghinearálta agus sainábhair 

Comhthéacsanna gairmiúla 

Solúbthacht 

(In ann deacrachtaí gan choinne a 
láimhseáil) 

 

Agus córas á cheapadh don earcaíocht san earnáil phoiblí, ba chóir go mbeadh fráma 
tagartha iomlán ann ó B1+ go C1, agus go mbeadh cur síos ansin ar na cineálacha cúraimí a 
d’fhéadfadh oibrithe tabhairt fúthu, ag brath ar a leibhéal inniúlachta. Ní fhéadfaí, mar 
shampla, seirbhís shásúil a chur ar fáil mura mbeadh ach leibhéal B1 ag an fhoireann uilig 
mar nach bhféadfadh na daoine sin ach réimse iontach teoranta tascanna a láimhseáil go 
sásúil trí Ghaeilge.  

Ar an dul síos céanna, thabharfadh an fráma tagartha seo tuiscint do rannóga ar fud na 
hearnála poiblí ar phróifíl na foirne ó thaobh na teanga de. Le dearbhú neamhspléach ar 
chumas na bhfostaithe ábhartha de réir an FTCE, d’fhéadfaí a rá go cinnte cad iad na 
tascanna a mbeadh na baill foirne in ann chucu, agus cad iad na seirbhísí a d’fhéadfaí a chur 
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ar fáil trí Ghaeilge dá réir. Gan fráma tagartha ná dearbhú ceart inniúlachta, tá baol ollmhór 
ann go leagfaí cúraimí thar a gcumas teanga ar dhaoine agus go gcuirfiú seirbhís mhíshásúil 
ar fáil dá bharr sin. 

Tugtar achoimre san aguisín ar chuid de na rudaí a d’fhéadfadh daoine a dhéanamh i 
gcomhthéacs an státchórais ag na leibhéil éagsúla chumais ó B1 go C1. 

 

TEASTAS EORPACH NA GAEILGE 

Chun go mbeadh rath ar cibé cur chuige a úsáidfear le riachtanais teanga san earnáil phoiblí 
a chinntiú, tá tábhacht nach beag le córas measúnaithe atá bunaithe ar an FTCE a bheith in 
úsáid. Is é Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) an t-aon chóras dá leithéid d’fhoghlaimeoirí 
agus d’úsáideoirí Gaeilge atá ag lorg deimhniú neamhspleách ar an leibhéal cumais atá acu.  

Mar chuid de chóras TEG, tá forbairt déanta ag Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, ar 
shiollabais agus ar scrúduithe ag cúig leibhéal cumais atá ag teacht le leibhéil A1 go dtí C1 
den FTCE. Tá na hábhair go léir a bhaineann leis an chóras (na siollabais, scrúduithe 
samplacha, tuairiscí srl.) ar fáil go poiblí agus saor in aisce ar an suíomh www.teg.ie. Ba 
chóir, dar linne, cibé córas atá le cur i bhfeidhm don earnáil phoiblí a bhunú ar chur chuige 
an FTCE agus ar chóras measúnaithe TEG. Chinnteodh an cur chuige seo go mbeadh 
caighdeáin chomónta teanga ar fud na seirbhíse poiblí a bheadh ag teacht leis na caighdeáin 
atá aitheanta go hidirnáisiúnta. Lena chois sin, chinnteodh sé go mbeadh na caighdeáin chuí 
á n-éileamh agus á gcur ar fáil maidir le seirbhísí Gaeilge. Tugtar forléargas thíos ar na 
gnéithe is lárnaí de chóras measúnaithe TEG. 

 

Córas measúnaithe TEG: Forléargas 

Siollabais agus scrúduithe: Bonnleibhéal 1 (A1) – Ardleibhéal 1 (C1) 

Scileanna: Lánchreidiúint (gach scil) nó Páirtchreidiúint (scrúdú cainte amháin) 

Grádbhandaí laistigh de gach leibhéal:B1/B2: Pas/Tuillteanas/Gradam 

Ionaid scrúduithe: 10 gcinn ar fud na tíre  

Líon iarrthóirí go dáta: 10,000  

Dearbhú cáilíochta: Ballraíocht in Association of Language Testers in Europe (Q-Mark 
ALTE 2015/2020) 

 

BUNTÁISTÍ AN CHUR CHUIGE 

Cad iad, mar sin, na buntáistí a bhainfeadh le córas measúnaithe TEG a úsáid le haghaidh na 
hearcaíochta san earnáil phoiblí? Tá córas TEG bunaithe ar an taighde is déanaí agus ar fhráma 
tagartha a bhfuil aitheantas forleathan náisiúnta agus idirnáisiúnta aige. Tá leibhéil an FTCE 
luaite, mar shampla, i sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí agus in Languages Connect: Ireland’s 
Strategy for Foreign Languages in Education 2017‒2026. In áit téarmaí scaoilte ginearálta ar 
nós ‘Gaeilge líofa’ nó ‘Gaeilge mhaith idir labhairt agus scríobh’, cuireann an FTCE bonn 
eolaíoch faoin obair chun a chinntiú go mbíonn comhthuiscint ann maidir le brí na leibhéal 
éagsúil teanga. 

Anuas air sin, tá an cur chuige ar a bhfuil TEG bunaithe ag teacht le cleachtais idirnáisiúnta i 
dtaca le riachtanais teanga de, mar shampla sa Bhreatain Bheag. Tá bearta den chineál atá á 
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moladh againn anseo ag teacht le moltaí atá á ndéanamh ag Rialtas na Breataine Bige tar éis 
do shaineolaithe taighde cuimsitheach a dhéanamh ar cheist na hearcaíochta san earnáil 
phoiblí ansin.  
 

The Welsh Government should adopt a single national standard Welsh language 
proficiency framework to be used by the whole of the public sector in Wales. 

The framework should be based on the ALTE framework with clear definitions of the 
meaning of the different levels of proficiency that are consistent, for example, 
between a Health Board and a Local Authority. This would ensure consistency across 
the various sectors and facilitate bilingual workforce planning.1 

 

Chomh maith leis sin, is féidir le TEG seirbhísí comhairliúcháin a chur ar fáil i dtaca leis an 
leibhéal teanga a bheadh de dhíth i róil agus i gcomhthéacsanna éagsúla, rud a chabhródh le 
heagraíochtaí agus ranna rialtais sainiú ceart a dhéanamh ar na riachtanais teanga atá acu.  

I ndiaidh leibhéil éagsúla a leagan síos ag brath ar riachtanais an phoist, is féidir scrúduithe 
éagsúla a chur ar fáil dá réir sin, mar shampla, an scrúdú cainte amháin nó scrúdú scríofa 
amháin.  

Is é an buntáiste is mó a bhainfeadh le córas measúnaithe TEG a úsáid sa chomhthéacs seo 
ná gur deimhniú iontaofa, neamhspleách a bheadh ann ar chumas teanga gach oibrí. 
Chinnteodh sé leanúnachas, trédhearcacht agus cothromaíocht ar fud an chórais. Tá córais 
mhonatóireachta agus caighdeánaithe i bhfeidhm ag TEG sa tslí is gur féidir linn seasamh leis 
na torthaí agus na cáilíochtaí a bhronntar.   

Is fiú a lua freisin go bhfuil maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán do chóras TEG. Tá Lárionad na Gaeilge fíorbhuíoch as an 
tacaíocht leanúnach a chuireann siad ar fáil dúinn. Ó thaobh caiteachas poiblí de, mar sin, 
bheadh buntáiste suntasach ag baint le córas TEG a úsáid san earnáil phoiblí seachas córas 
eile a cheapadh ó bhonn – rud a mbeadh caiteachas dúbailte ag baint leis. Is léir dúinn ón phlé 
a bhíonn againn le hoifigigh na Roinne go n-aithníonn siad na buntáistí a bhaineann leis an 
FTCE agus le córas neamhspleách measúnaithe a úsáid le dul i ngleic go córasach le ceist na 
hearcaíochta agus na hoiliúna san earnáil phoiblí.   
  

 

1 Language, Work and Bilingual Services: Report of the Working Group on the Welsh Language and Local 
Government, leathanach 20. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-02/language%2C-work-and-bilingual-services-report-working-group-on-the-welsh-language-and-local-government.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-02/language%2C-work-and-bilingual-services-report-working-group-on-the-welsh-language-and-local-government.pdf
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Córas measúnaithe TEG agus earcaíocht san earnáil phoiblí: buntáistí  

Bunaithe ar an taighde 
 
Cleachtais idirnáisiúnta 
 
Saineolas  
 
 
Solúbthacht  
 
 
Leanúnachas agus trédhearcacht  
 
Luach ar airgead 
 
 

An Fráma Tagartha Comónta Eorpach 
 
m.sh. An Bhreatain Bheag 
 
Treoir maidir le sainiú ar na riachtanais teanga i 
gcomhthéacsanna éagsúla gairmiúla  
 
Lánchreidiúint/Páirtchreidiúint 
foghlaimeoirí/cainteoirí dúchais 
 
Iontaofacht na dtorthaí  
 
Maoiniú agus tacaíocht stáit (an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán) 

 

CÚRSAÍ OILIÚNA AGUS ARDÚ CAIGHDEÁIN 

Cé go bhfuil ceist na hearcaíochta lárnach sa phlé maidir leis na leasuithe ar Acht na 

dTeangacha Oifigiúla, tá gné na hoiliúna fíorthábhachtach chomh maith. Dá n-úsáidfí córas 

mar atá leagtha amach anseo, bheadh tionchar dearfach aige chomh maith ar an soláthar 

deiseanna foghlama. Tá buntáiste mór ag baint le réimse soláthraithe agus acmhainní 

teagaisc a bheith ar fáil, sa mhéid is go gcinntíonn sé sin soláthar maith deiseanna foghlama. 

É sin ráite, tá míbhuntáiste mór ag baint leis mura bhfuil fráma comónta mar bhonn faoi na 

cúrsaí sin agus mura bhfuil córas teastasaithe neamhspleách amháin in úsáid. Dá n-úsáidfí 

córas atá bunaithe ar an FTCE agus ar TEG d’fhéadfaí a chinntiú go mbeadh an soláthar sin 

oiriúnach agus ag an leibhéal cuí. Chinnteodh sé go mbeadh na caighdeáin chéanna ag baint 

leis an soláthar sin ar fud na hearnála. Is den dea-chleachtas é go mbeadh an córas 

measúnaithe neamhspleách sa mhéid is nach mbeadh sé ceangailte le haon soláthraí cúrsaí 

ach go bhfeidhmeodh sé mar shlat tomhais neodrach a thacódh le hobair na ngrúpaí ar fad a 

chuireann oiliúint ar fáil.  

Tuigeann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a 

thábhachtaí agus atá sé go mbeadh na páirtithe leasmhara ar fad ag obair ar an chóras 

chomónta chéanna agus is chuige sin a threoraigh siad OneLearning, dream ar a bhfuil 

cúram na hoiliúna sa státseirbhís, i dtreo an FTCE agus TEG. Dul chun cinn suntasach a 

bheidh ann má bhíonn an soláthar maidir leis an oiliúint Ghaeilge san earnáil phoiblí 

bunaithe ar an Fhráma Tagartha agus TEG as seo amach. 

Dar linn, bheadh níos mó éilimh ar chúrsaí agus ar dheiseanna foghlama Gaeilge dá mbeadh 

cur chuige comónta trédhearcach in úsáid san oiliúint agus san earcaíocht. Bheadh sé níos 

éasca do ranna stáit léargas cruinn, iontaofa a fháil ar chumas Gaeilge na foirne agus plean 

oiliúna teanga a fhorbairt le dul i ngleic le cibé bearnaí a aithnítear. Dá mbeadh critéir 



8 
 

chinnte leagtha síos do phoist, thuigfeadh oibrithe na spriocanna a bheadh le baint amach 

acu agus bheadh conair nó cosán cinnte rompu ar a n-aistear foghlama. Ar ndóigh, is cinnte 

go méadófaí ar na deiseanna fostaíochta dóibh siúd ar cainteoirí dúchais nó úsáideoirí 

cumasacha Gaeilge iad chomh maith. Buntáiste ollmhór a bheadh ann do gach fostaí san 

earnáil phoiblí agus d’aon duine a bheadh ag smaoineamh ar phost san earnáil sin, dá 

mbeadh cáilíocht ag leibhéal faoi leith sainithe roimh ré mar chritéar iontrála.   

 

FTCE/ TEG agus oiliúint san earnáil phoiblí  

Cur chuige comhtháite: an teagasc agus cúrsaí oiliúna agus an córas measúnachta 
bunaithe ar an fhráma chéanna 
 
Córas measúnaithe atá neamhspleách/neodrach: gan a bheith ceangailte le haon 
chúrsa teagaisc 
 
Ardú caighdeáin: sainiú ar chritéir + spriocanna cinnte = spreagadh  

  

CÓRAS COMHTHÁITE 

Le córas ceart caighdeánach a chur ar bun agus le cinntiú go n-éireoidh leis, ní miste 
smaoineamh air mar fhoirgneamh a bhfuil trí cholún mar thaca faoi, is iad sin:  

• sainiú ar riachtanais teanga  

• critéir teanga do phoist  

• an oiliúint agus an measúnú a bheith bunaithe ar an fhráma chomónta chéanna ach 
an measúnú a bheith neamhspleách ón oiliúint. 
 

Dá bhfágfaí ceann ar bith de na colúin sin ar lár, ba bhaolach go dtitfeadh an córas ar fad.  
 
Le cinntiú go n-éireoidh leis agus go gcuirfear seirbhís cheart ar fáil do phobal na Gaeilge, is 
gá a chinntiú: 

• Go ndéanfar sainiú ceart ar an chumas teanga atá de dhíth ar fhostaithe le bheith in 
ann feidhmiú go héifeachtach i róil agus i gcomhthéacsanna éagsúla. 

• Go mbainfear úsáid as an FTCE mar chóras comónta a chinnteodh go mbeadh 
comhthuiscint ann maidir leis na leibhéil éagsúla chumais. 

• Go gcuirfear deireadh leis an éiginnteacht agus le lipéid scaoilte i gcás na leibhéal 
éagsúil agus go ndéanfar riachtanais chinnte a leagan síos a bheadh ag teacht le 
sainghnéithe na leibhéal agus leis na comhthéacsanna cumarsáide.   

• Go mbainfear úsáid as córas measúnaithe caighdeánach atá taighde-bhunaithe ar 
mhaithe le leanúnachas a chinntiú agus le bonn eolais a chur faoin soláthar oiliúna.  

• Go mbeidh an córas measúnaithe neamhspleách ar an soláthar oiliúna le 
trédhearcacht agus iontaofacht a chinntiú.  
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AGUISÍN  

Anseo thíos, tá cur síos achomair ar shamplaí de na rudaí a d’fhéadfadh daoine a dhéanamh 

i gcomhthéacs an státchórais ag na leibhéil éagsúla chumais. 

TEG B1 (Meánleibhéal 1) TEG B2 (Meánleibhéal 2) TEG C1 (Ardleibhéal 1) 

Cumas: 

In ann comhráite bunúsacha a 

bhaineann lena saol féin nó lena 

réimse eolais féin a láimhseáil, cé 

gur dócha go mbeadh deacrachtaí 

cumarsáide ann. D’fhéadfadh 

fadhbanna cruinnis, tuisceana, 

líofachta agus cumarsáide 

míthuiscintí a chothú. 

Cumas: 

In ann páirt ghníomhach a 

ghlacadh i gcomhrá i réimse 

leathan comhthéacsanna, cé 

go mbeadh sé dian air/uirthi 

tuairimí casta a chur in iúl in 

amanna. Tuiscint mhaith ar 

an fhocal scríofa agus 

labhartha, ach seans go 

mbeadh deacrachtaí 

cruinnis/tuisceana ann in 

amanna. Mar sin féin, níor 

chóir go gcuirfeadh siad sin 

isteach rómhór ar an 

chumarsáid. 

Cumas: 

In ann feidhmiú go 

héifeachtach, inniúil i 

réimse leathan 

comhthéacsanna (e.g. 

gairmiúil, pearsanta) agus 

plé le réimse leathan ábhar 

gan mórán dua in aon chor. 

Caighdeán ard cruinnis agus 

in ann é/í féin a chur in iúl 

go soiléir, líofa gan mórán 

deacrachta. 

San ionad oibre: 

D’fhéadfadh an duine seo déileáil le 

glao bunúsach ar an ghuthán. 

D’fhéadfadh sé/sí sonraí an duine a 

thógáil agus cúpla pointe bunúsach 

faoi ábhar an ghlao a bhreacadh 

síos le tabhairt do chomhghleacaí. 

Ní bheadh an leibhéal cumais 

aige/aici féin, áfach, chun déileáil 

leis an ábhar.  

San ionad oibre: 

D’fhéadfadh an duine seo 

déileáil le fiosrúcháin ar an 

ghuthán agus ar an 

ríomhphost faoi ábhair a 

bhfuil cur amach aige/aici 

orthu, cé go mb’fhéidir go 

mbeadh sé dian air/uirthi 

caint an-chanúnach a 

thuiscint nó déileáil le 

hábhair chasta. Réasúnta 

líofa ach ní fhéadfaí brath ar 

dhuine ag bun an leibhéil seo 

miontuairiscí cruinne a 

scríobh de bharr deacrachtaí 

tuisceana/ cruinnis. 

D’fhéadfadh duine ag an 

leibhéal seo cur i láthair nó 

agallamh a dhéanamh fad is 

nach mbeadh an t-ábhar 

róchasta ná róshainiúil. 

San ionad oibre: 

D’fhéadfadh an duine seo 

páirt ghníomhach a 

ghlacadh i gcruinnithe agus 

tuairimí casta a chur in iúl 

go soiléir. D’fhéadfadh sé/sí 

déileáil le hábhair chasta 

agus le comhthéacsanna 

casta cumarsáide gan 

mórán dua agus smacht 

maith a bheith aige/aici ar 

an chruinneas. Bheadh sé/sí 

in ann cur i láthair nó 

agallamh a dhéanamh gan 

mórán dua. 
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