
Ráiteas Tosaigh  

 Seaghan Mac Cormaic (Múinteoir Iarbhunscoile na Gaeilge) 

 

ACHOIMRE 

 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge: 

‘Páipéar T2 Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i mbliana agus amach anseo’ 

 

16 Samhain 2022 

 

Is mór agam an deis seo a bheith agam aitheasc a thabhairt do Chomhchoiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar an ábhar tábhachtach seo, ie. ‘Páipéar nua T2 

Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí’. 

 

Is múinteoir Ghaeilge mé, ar mheánscoil DEIS, le 16 bliain de thaithí curtha díom. Tá taithí maith  

agam ag múineadh ‘gach’ leibhéal de Ghaeilge, ag an Teastas Shóiséarach agus ag an 

Ardteistiméireacht. 

 

Ó scaoileadh an Páipéar Shamplach T2 nua i 2019, tá an oiread sin suaite agus imní léirithe ag gach 

páirtí leasmhar. ie. Múinteoirí, Daltaí agus Tuismitheoirí. Ní amháin go bhfuil díoma an domhain 

orainn leis an sonraíocht nua, ach níos measa fós, mothaíonn múinteoirí go láidir go bhfuil damáiste 

gan chuimse á dhéanamh do shláinte theanga na Gaeilge. 

 

Mar an gcéanna le mo chomhghleacaithe, creidimid go mba chóir go ndéanfaí athruithe suntasacha 

ar na sonraíochtaí, ar na measúnuithe agus ar na scrúduithe, agus go ndéanfaí go práinneach é. 

 

Tá mise ar aon intinn ar fad leis na pointí atá (agus a bheidh) leagtha amach ag mo 

chomhmhúinteoirí. Déanann siad léiriú ar fheabhas ar na lochtanna ceannann céanna is a fheicim 

féin sna scrúduithe nua seo. Tá an-tábhacht go deo go dtugtar aird nach beag ar ghach aon léargas a 

thugann siad.  

Leis sin ráite, agus chun athrá a sheachaint, ní dhéanfaidh mé fócus ach ar dhá ghné sonrach den 

chúrsa nua seo. Sin iad:  

 

1. Conas a théann an Sonraíocht nua i bhfeidhm ar ‘Scoileanna DEIS’, agus ..  

 

2. Plé ar an easnamh is mó atá ann: Easpa Measúnuithe ar an Ghaeilge Labhartha. 



1.  SCOILEANNA DEIS : (Is Múinteoir Ghaeilge mé ar Scoil DEIS le 16 bliain anuas.) 

 

Bonn-Leibhéal / Gnáth-Leibhéal :  

Bhíodh i gconaí éileamh do Scrúdaithe ‘Bonn-Leibhéal’ do roinnt daltaí DEIS. Anois go bhfuil an 

Bonn-Leibhéal imithe, agus go ndéanann na Scoláiri céanna seo an Scrúdú ‘Ghnáth-Leibhéal’, 

caithfear freastal ceart a dhéanamh ar chumas (agus ar sainriachtanais) na ndaltaí sin. Rud nach 

ndéantar anois, mar a leag mo chomhghleacaithe amach ina bpointí cheanna.  

I mbeagán focal, caithfidh scoláirí lága a bheith in ann éirí leo sa Scrúdú seo chomh maith. 

 

Ard-Leibhéal : 

I dteannta le Gnáth-Leibhéal, tá an t-Ard-Leibhéal fíor-thábhachtach ar Scoileanna DEIS. Chuige sin, 

impím oraibh, arís eile, aird chúramach a thabhairt ar na pointí a luadh cheanna ( agus a luafar ) ag 

na Múinteoirí eile. (Tá muid ar aon intinn futhu.) 

Feictear dúinn ar Scoileanna DEIS, leis na lochtanna ar fad (ar an chúrsa TS nua seo), go mbuailtear 

misneach agus muinín ár gcuid scoláirí go trom. 

 

Muinín : 

Maidir le muinín, (mar ab eol daoibh féin) tá a sciar fhéin de lagmhisneach agus de dhroch-mhuinín 

ag daltaí scoileanna DEIS. Ní chuidíonn an cúrsa seo leo, sa réimse seo, ar chor ar bith! 

Ag baint le muinín arís:   Bíonn an costas ar Chúrsaí Samhraidh sa Ghaeltacht        ‘thar a n-

acmhainn ar fad’ do theaghlaigh Scoileanna DEIS. Is iad na cúrsaí seo a thugann cumas iontach agus 

féin-mhuinín sa Ghaeilge do dhaoine óga . Mar gheall ar an chostas, ó thaobh na Gaeilge de, tá 

misneach agus muinín na ndaltaí ‘DEIS’ buailte arís. 

 

Moltaí : 

Mar freagra ar na lochtanna go léir, mholfainn (mar an gcéanna le mo chomhmhúinteoirí) go .. : 

1. .. mbeidh na Páipéir Scúdaithe faoi chumas ‘réadúil’ na ndaltaí (ag Gnáth-Leibhéal agus ag Ard-

Leibhéal). 

2. .. mbeidh na ceisteanna ‘intuigthe’. 

3. .. mbeidh topaicí praicticúla leagtha amach ar féidir leis na daltaí díríu orthu (rud nach bhfuil sa 

chás faoi láthair). Mar shampla: Caitheamh Aimsire, Laethanta Saoire, Mo Cheantar. 

4. .. mbeidh Litríocht ina cuid ‘i bhfád níos lú’ den tsonraíocht agus den mheasúnú (Ní bhaineann 

daltaí sult as barraíocht de seo.) 

5. ..mbeidh scrúdú ar chaighdeán ‘Labhartha’ na Gaeilge mar cuid ‘suntasach’ den ‘mheasúnú’ 

(b’fhéidir 40% mar an ArdTeist, nó níos airde fiú.). 

6. .. gcuirfí maoiniú ar fail do dhaltaí DEIS chun freastal ar Chúrsaí Samhraidh sa Ghaeltacht, chun 

cuidiú lena ‘muinín’ sa Ghaeilge (agus go sonrach, i ‘Labhairt na Gaeilge’). 



2. GAN MEASÚNÚ ar GHAEILGE LABHARTHA . 

 

Mar a luadh thuas, is é an ‘Easpa Measúnaithe’ ar Ghaeilge Labhartha an ‘Locht is Mó’ (gan dabht) ar 

an sonraíocht/scrúdú nua seo.  

 

Daltaí : 

Bíonn mo chuid daltaí féin á chur in iúl liom, go rí-shoiléir agus go minic, cé chomh thuirseach agus 

atá siad den ualach iomarcach litríochta ar an chúrsa. Deir siad: “Níl muid ag iarraidh ach a bheith ag 

foghlaim conas an Ghaeilge a Labhairt!” 

(Tá am teoranta, agus tógann na ceisteanna litríochta (agus na ceisteanna scríofa eile) an t-uafás 

ama.) 

 

Tuismitheoirí : 

Léiríonn tuismitheoirí liom, go minic agus go paiseanta, a ‘mí-shásamh’ faoin easpa mheasúnú ar 

Ghaeilge Labhartha. 

 

Gaeilge Labhartha san MRB : 

Tá an ghné labhartha san MRB praicticiúil suarach. Mar ‘nach’ n-áirítear sa Ghrád Deiridh é, ní 

thugann daltaí mórán aird air. Ní dhéantar mórán dul chun cinn ina gcuid scileanna labhartha.  

Tríd is tríd, is ar éigean a thagann Labhairt na Gaeilge faoi mheasúnú an Teastas Shóiséaraigh nua 

seo, agus is scannal amach is amach é. 

 

Éifeacht ó Labhairt na Gaeilge : 

Spreagann Labhairt na Gaeilge spraoi sna ranganna. (Baineann daltaí a lán spraoi as cleachtadh 

labhartha, agus bíonn atmasféar i bhfád níos fearr sna seomraí ranga leis.) 

Chomh tábhachtach céanna, spreagann sé suim, creideamh agus muinín sna daltaí. (Mothaíonn siad 

toradh a gcuid iarrachtaí, agus baineann siad sásamh mór as sin.) 

 

Mar is léir óna bhfuil ráite agam, , is i ‘Labhairt na Gaeilge’ a gcreideann Múinteoirí, Daltaí  agus 

Tuismitheoirí  go príomha.  ‘NÍOS MÓ’ ná GACH GNÉ EILE den teanga.  

Níl sa tsonraiocht/scrúdú seo ach ‘fáillí’ sa mhéid sin. Ar fhéachaint dúinn air sin, tá sé le feiceáil go 

sóiléir. 

 

 

Moltaí :    

( ar an chéad leathanach eile ..)  



Moltaí :    

 

Chun réiteach a fháil ar an Easnamh ollmhór seo, molaim go .. : 

1. .. mbeidh measúnú ceart ar chaighdeán labhartha na Gaeilge sa Teastas Shóisearach Nua T2. 

2. .. gurbh fhiú céatadán suntasach den ghrád é (40%, nó níos mó, a mholfainn fhéin). 

3. .. mbeidh topaicí áirithe praicticiúla leagtha amach sa tsonraíocht le scrúdú ann. 

  (msh. Mo Theaghlach. Mo Scoil. Teicneolaíocht, etc.) 

4. .. mbeidh a fhios ag na daltaí roimhré cén structúr a bheas ar na ceisteanna. 

5. .. mbeidh na ceisteanna réasúnta agus readúil, agus go mbeidh daltaí lága in ann éirí leo chomh 

maith ann.  

6. .. mbeidh Scrúdú difriúil ann do Ghnáth-Leibhéal agus d’Ard-Leibhéal. 

7. .. reachtalfaí an Córas Scrúduithe Labhartha le Scrúdaitheoirí ’Seachtracha’, ar bhonn cosúil leis an 

gceann do Bhéaltrialacha Ardteiste. ie. Sa dóigh is ‘nach’ mbeidh múinteoirí ag scrúdú a gcuid daltaí 

féin. (Tá an pointe deireanach seo fíor-thábhachtach, chun go mbeidh an Scrúdu bailí.) 

8. .. dtraenáilfí Scrúdaitheoirí chuige, go caighdeán maith. 

9. .. go gcuirfí maoiniú ar fáil chun an córas seo a chur i bhfeidhm. 

10. .. go gcruthófar Scrúdú (Labhartha) atá suimiúil, spreagúil do dhaltaí (b’fhéidir ag tógáil 

ionspóráide ó scruduithe sna teangacha eile; fócas ar ábhair is mó suime ag daltaí iontu; measúnú a 

dhéanamh ar chumas na ndaltaí ceisteanna a ‘chur’ chomh maith le ceisteanna a fhreagairt,  

agus araile..) 

11. .. go smaoineófar ar bhealaí cruthaitheacha chun go mbeadh go leor scrúdaitheoirí ann.  

 

 

 

Ba mhaith liom mo bhuíochas mór, agus mo mheas domhain, a chur in iúl daoibh go léir as an deis 

tábhachtach seo a thabhairt domh chun cás na Gaeilge sa Teastas Sóiséarach a phlé libh. 

 

Buíochas mór daoibh, agus beirigí bua. 

 

Seaghan Mac Cormaic 

 

 

 



Ráiteas Tosaigh – 

 Seaghan Mac Cormaic (Múinteoir Iarbhunscoile na Gaeilge) 

 

AITHEASC IOMLÁN 

 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge: 

‘Páipéar T2 Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i mbliana agus amach anseo’ 

 

16 Samhain 2022 

 

Is mór agam an deis seo a bheith agam aitheasc a thabhairt do Chomhchoiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar an ábhar tábhachtach seo, ie. ‘Páipéar nua T2 

Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí’. 

 

Is múinteoir Ghaeilge mé, ar mheánscoil DEIS, le 16 bliain de thaithí curtha díom. Tá taithí maith  

agam ag múineadh ‘gach’ leibhéal de Ghaeilge, ag an Teastas Shóiséarach agus ag an 

Ardteistiméireacht. 

 

Ó scaoileadh an Páipéar Shamplach T2 nua i 2019, tá an oiread sin suaite agus imní léirithe ag gach 

páirtí leasmhar. ie. Múinteoirí, Daltaí agus Tuismitheoirí. Ní amháin go bhfuil díoma an domhain 

orainn leis an sonraíocht nua, ach níos measa fós, mothaíonn múinteoirí go láidir go bhfuil damáiste 

gan chuimse á dhéanamh do shláinte theanga na Gaeilge. 

 

Mar an gcéanna le mo chomhghleacaithe, creidimid go mba chóir go ndéanfaí athruithe suntasacha 

ar na sonraíochtaí, ar na measúnuithe agus ar na scrúduithe, agus go ndéanfaí go práinneach é. 

 

Tá mise ar aon intinn ar fad leis na pointí atá (agus a bheidh) leagtha amach ag mo 

chomhmhúinteoirí. Déanann siad léiriú ar fheabhas ar na lochtanna ceannann céanna is a fheicim 

féin sna scrúduithe nua seo. Tá an-tábhacht go deo go dtugtar aird nach beag ar ghach aon léargas a 

thugann siad.  

Leis sin ráite, agus chun athrá a sheachaint, ní dhéanfaidh mé fócus ach ar dhá ghné sonrach den 

chúrsa nua seo. Sin iad:  

 

1. Conas a théann an Sonraíocht nua i bhfeidhm ar ‘Scoileanna DEIS’, agus ..  

 

2. Plé ar an easnamh is mó atá ann: Easpa Measúnuithe ar an Ghaeilge Labhartha. 



1.  SCOILEANNA DEIS : 

 

Bonn-Leibhéal / Gnáth-Leibhéal : 

Mar a luaigh mé cheanna, is Múinteoir Ghaeilge ar scoil DEIS mé. 

Ar scoileanna DEIS bíonn níos mó daltaí a dhéanann streachailt freastal ar scoil agus fócus a 

dhéanamh ar a gcuid staidir. Bíonn ranganna faoi leith ann do scoláirí le riachtannais speisialta 

foghlamtha fiú (ie. JCSP). Mar sin bhíodh i gconaí éileamh do Scrúdaithe ag Bonn-Leibhéal dóibh. 

Anois go bhfuil an Bonn-Leibhéal imithe, agus go ndéanann na Scoláiri céanna sin an Srúdú ‘Ghnáth-

Leibhéal’, caithfear freastal ceart a dhéanamh ar chumas (agus ar riachtanais) na ndaltaí sin. Rud 

nach ndéantar anois, mar a leag mo chomhghleacaithe amach ina bpointí cheanna.  

I mbeagán focal, caithfidh scoláirí lága a bheith in ann éirí leo sa Scrúdú seo chomh maith. 

 

Ard-Leibhéal : 

Dár ndóigh, ar scoileanna DEIS, freastalaímid ar ‘ghach leibhéal’. Bíonn cuid mhór dár scoláirí ag 

staidear Ghaeilge ag ‘Ard-Leibhéal’ chomh maith. Chuige seo, impím oraibh arís eile aird chúramach 

a thabhairt ar na pointí a luadh cheanna ( agus a luafar ) ag na Múinteoirí eile. (Tá muid ar aon intinn 

futhu.) 

Ar an iomlán, buaileann na lochtanna ar fad seo misneach agus muinín ár gcuid scoláirí, go trom. 

 

Muinín : 

Maidir le muinín, (mar ab eol daoibh féin) tá a sciar fhéin de lagmhisneach agus de dhroch-mhuinín 

ag daltaí scoileanna DEIS. Ní chuidíonn an cúrsa seo leo, sa réimse seo, ar chor ar bith! 

Á leanúint ar aghaidh leis an topaic de ‘muinín na ndaltaí’: Bíonn an costas ag baint le Cúrsaí 

Samhraidh sa Ghaeltacht iontach ard. Gidh go mbíonn siad costasach do chuid mhór teaghlaigh sa tír 

ar fad, bíonn sé ‘thar a n-acmhainn ar fad’ do theaghlaigh Scoileanna DEIS. Níl móran scoláirí in ann 

freastal ar na cursaí iontacha seo ar chor ar bith. Mar gheall air seo, i leith na Gaeilge, tá misneach na 

ndaltaí DEIS buailte arís. 

 

Moltaí : 

(Ar an Chéad lch eile..) 

 

 

 

 

 

 



Moltaí : 

Mar freagra ar na lochtanna go léir, mholfainn (mar an gcéanna le mo chomhmhúinteoirí) go .. : 

1. .. mbeidh na Páipéir Scúdaithe faoi chumas ‘réadúil’ na ndaltaí (ag Gnáth-Leibhéal agus ag Ard-

Leibhéal). 

2. .. mbeidh na ceisteanna ‘intuigthe’. 

3. .. mbeidh topaicí praicticúla leagtha amach ar féidir leis na daltaí díríu orthu (rud nach bhfuil sa 

chás faoi láthair). Mar shampla: Caitheamh Aimsire, Laethanta Saoire, Mo Cheantar. 

4. .. mbeidh Litríocht ina cuid ‘i bhfád níos lú’ den tsonraíocht agus den mheasúnú (Ní bhaineann 

daltaí sult as barraíocht de seo.) 

5. ..mbeidh scrúdú ar chaighdeán ‘Labhartha’ na Gaeilge mar cuid ‘suntasach’ den ‘mheasúnú’ 

(b’fhéidir 40% mar an ArdTeist, nó níos airde fiú.). 

6. .. gcuirfí maoiniú ar fail do dhaltaí DEIS chun freastal ar Chúrsaí Samhraidh sa Ghaeltacht, chun 

cuidiú lena ‘muinín’ sa Ghaeilge (agus go sonrach, i ‘Labhairt na Gaeilge’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GAN MEASÚNÚ ar GHAEILGE LABHARTHA . 

 

Mar a luadh thuas, is é an ‘Easpa Measúnaithe’ ar Ghaeilge Labhartha an Locht is Mó (gan dabht) ar 

an sonraíocht/scrúdú nua seo. Mar is eol do chách ‘Beatha Teanga í a Labhairt!’ Ní thuigeann duine 

ar bith faoin spéir cén fáth gur ruaigeadh an ghné bhunúsach seo de Theastas Sóiséarach na Gaeilge. 

 

Daltaí : 

Bíonn mo chuid daltaí féin á chur in iúl liom, go rí-shoiléir agus go minic, cé chomh thuirseach agus 

atá siad den ualach iomarcach litríochta ar an chúrsa. Deir siad: “Níl muid ag iarraidh ach a bheith ag 

foghlaim conas an Ghaeilge a Labhairt!” 

Déanaimid, mar múinteoirí, ár ndicheall chuige sin, ach mar ‘nach’ gcuidíonn cleachtadh labhairt na 

Gaeilge lena ngrádanna, níl de rogha ag múinteoirí (agus níl de rogha ag scoláirí) ach a bheith ag 

caitheamh formhór mór na hama ar an bPáipéar Scríofa agus ar an Litríocht.  

(Tá am teoranta, agus tógann na ceisteanna litríochta, agus na ceisteanna scríofa eile, an t-uafás 

ama.) 

 

Tuismitheoirí : 

Tugtar faoi deara chomh maith (sna Cruinnithe Múinteoirí-Tuismitheoirí) go mbíonn na Tuismitheoirí 

chomh trína chéile céanna faoin easpa mheasúnuithe labhartha seo. Léiríonn siad a  mí-shásamh 

liom go minic. 

 

Gaeilge Labhartha san MRB : 

[ Tá píosa Labhartha mar chuid ‘an-bheag’ den tsonaríocht, i dtreo an MRB (CBA) (Gné Praicticiúil 

den tsonraíocht).  

Is fiú 10% den ghrád na MRB-anna seo, ach tabhairigí do bhur n-aire, ní ar chaighdéan na 

‘Labhartha’ atá an mheasúnú seo bunaithe, ach ar chaighdeán an ‘Fhéin-Mhachnaimh’ (siar air sin) 

atá sé bunaithe. (Ní spreagtar daltaí chun oibriú go dian don tásc Labhartha seo móran, más ar chor 

ar bith.) 

Má dhéanann na daltaí sár-iarracht sa chuid seo, moltar iad (sa ‘Próifíl Gnóthachtála’), ach ní áirítear 

mar cuid den ghrád féin é. Mar sin, bíonn na daltaí ar nós cuma leo faoi, agus díríonn siad arís ar an 

bPáipéar Scríofa. ] 

 

Ar an iomlán is ar éigean a thagann Labhairt na Gaeilge faoi mheasúnú an Teastas Shóiséaraigh nua 

seo, agus is scannal amach is amach é. 

 

 

 

 



Éifeacht ó Labhairt na Gaeilge : 

Spreagann Labhairt na Gaeilge spraoi sna ranganna. (Baineann daltaí a lán spraoi as cleachtadh 

labhartha, agus bíonn atmasféar i bhfád níos fearr sna seomraí ranga leis.) 

Chomh tábhachtach céanna, spreagann sé suim, creideamh agus muinín sna daltaí. (Mothaíonn siad 

toradh a gcuid iarrachtaí, agus baineann siad sásamh mór as sin.) 

 

Mar is léir óna bhfuil ráite agam, , is i ‘Labhairt na Gaeilge’ a gcreideann Múinteoirí , Daltaí  agus 

Tuismitheoirí,  ‘NÍOS MÓ’ na GACH GNÉ EILE den teanga.  

Níl sa tsonraiocht/scrúdú seo ach ‘fáillí’ ann sin. 

 

 

Moltaí : 

Chun réiteach a fháil ar an Easnamh ollmhór seo, molaim go .. : 

1. .. mbeidh measúnú ceart ar chaighdeán labhartha na Gaeilge sa Teastas Shóisearach Nua T2. 

2. .. gurbh fhiú céatadán suntasach den ghrád é (40%, nó níos mó, a mholfainn fhéin). 

3. .. mbeidh topaicí áirithe praicticiúla leagtha amach sa tsonraíocht le scrúdú ann. 

  (msh. Mo Theaghlach. Mo Scoil. Teicneolaíocht, etc.) 

4. .. mbeidh a fhios ag na daltaí roimhré cén structúr a bheas ar na ceisteanna. 

5. .. mbeidh na ceisteanna réasúnta agus readúil, agus go mbeidh daltaí lága in ann éirí leo chomh 

maith ann.  

6. .. mbeidh Scrúdú difriúil ann do Ghnáth-Leibhéal agus d’Ard-Leibhéal. 

7. .. reachtalfaí an Córas Scrúduithe Labhartha le Scrúdaitheoirí ’Seachtracha’, ar bhonn cosúil leis an 

gceann do Bhéaltrialacha Ardteiste. ie. Sa dóigh is ‘nach’ mbeidh múinteoirí ag scrúdú a gcuid daltaí 

féin. (Tá an pointe deireanach seo fíor-thábhachtach, chun go mbeidh an Scrúdu bailí.) 

8. .. dtraenáilfí Scrúdaitheoirí chuige, go caighdeán maith. 

9. .. go gcuirfí maoiniú ar fáil chun an córas seo a chur i bhfeidhm. 

10. .. go gcruthófar Scrúdú (Labhartha) atá suimiúil, spreagúil do dhaltaí (b’fhéidir ag tógáil 

ionspóráide ó scruduithe sna teangacha eile; fócas ar ábhair is mó suime ag daltaí iontu; measúnú a 

dhéanamh ar chumas na ndaltaí ceisteanna a ‘chur’ chomh maith le ceisteanna a fhreagairt,  

agus araile..) 

11. .. go smaoineófar ar bhealaí cruthaitheacha chun go mbeadh go leor scrúdaitheoirí ann.  

 

 

(ar lean..) 



Ba mhaith liom mo bhuíochas mór, agus mo mheas domhain, a chur in iúl daoibh go léir as an deis 

tábhachtach seo a thabhairt domh chun cás na Gaeilge sa Teastas Sóiséarach a phlé libh. 

 

Buíochas mór daoibh, agus beirigí bua. 

 

Seaghan Mac Cormaic 

 


