
 

Ráiteas Tosaigh – An Gréasán do Mhúinteoirí 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 

A Chathaoirligh, a Theachtaí, a Sheanadóirí agus a dhaoine uaisle, gabhaim buíochas libh as an 

deis a thabhairt dúinn teacht i láthair anseo inniu le labhairt libh. 

Fáiltíonn An Gréasán roimh an deis seo aitheasc a thabhairt do Chomhchoiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar an ábhar ‘Páipéar T2 Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí 

i mbliana agus amach anseo’. 

Is cumann ábhair é An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge (nó ‘An Gréasán’) atá aitheanta ag An 

Roinn Oideachais agus ag Líonraí Proifisiúnta Múinteoirí (TPN). Feidhmíonn sé mar an eagras 

ionadaíoch oifigiúil do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile na Gaeilge agus cuireann sé forbairt inghairme 

agus tacaíocht ar fáil do Mhúinteoirí Gaeilge. 

Aithníonn An Gréasán an imní agus an bhuairt atá ar dhaltaí agus ar mhúinteoirí mar gheall ar 

scrúduithe T2 Gaeilge na Sraithe Sóisearaí. San aitheasc seo déanfaimid plé ar roinnt de na cúiseanna 

taobh thiar den bhuairt shuntasach seo. 

Ní mór a aithint freisin go bhfuil múinteoirí i ndiaidh labhairt amach go mion minic maidir leis na 

fadhbanna móra a bhaineann le sonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar bhonn ginearálta le 

tamall de bhlianta anuas chomh maith, agus creidimid go mba chóir go ndéanfaí athruithe 

suntasacha ar na sonraíochtaí, ar na measúnuithe agus ar na scrúduithe amach anseo le foghlaim 

agus múineadh na Gaeilge a threisiú.   

Scrúduithe Gaeilge T2 na Sraithe Sóisearaí 2022  

Seo míniú ar roinnt de na fadhbanna a bhain le scrúduithe Gaeilge T2 na Sraithe Sóisearaí i mbliana.  

1.  (i) Scéim marcála: Iomlán na marcanna don scrúdpháipéar 

Bhí scéim marcála dhifriúil i bhfeidhm do scrúdpháipéir CSS (Coimisiún na Scrúduithe Stáit) 2022 ón 

méid a bhí luaite sna páipéir shamplacha. Bhí líon na marcanna a bhí ag dul do na scileanna teanga 

éagsúla difriúil ón méid a bhí luaite sa bpáipéar samplach.    

Thug daltaí suntas dó seo ag tús an scrúdaithe agus bhí sé soiléir dóibh nach raibh scrúdpháipéar 

2022 ag teacht leis an méid a bhí feicthe acu ar an bpáipéar samplach T2 Ardleibhéal nó ar an 

bpáipéar samplach T2 Gnáthleibhéal agus iad ag ullmhú don scrúdú sa seomra ranga faoi stiúir a 

gcuid múinteoirí. 

 

 



1. (ii) Scéim marcála: Líon na marcanna i gcás na gceisteanna éagsúla   

Cé go luaitear líon na marcanna do gach ceist ag barr na ceiste, ní mór na marcanna a lua taobh le 

gach focheist. Os rud é nach bhfuil gach ceist ar chomhmharc tá treoir de dhíth ar dhaltaí maidir le 

líon na marcanna ionas go n-éireoidh leo iad féin a chruthú go maith ar an lá. 

 

2. Na Scrúdpháipéir: Leagan amach na bpáipéar  

Ní raibh scrúdpháipéar T2 AL (Ardleibhéal) 2022 nó scrúdpháipéar T2 GL (Gnáthleibhéal) ag teacht le 

leagan amach na bpáipéar a fuarthas ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS). Ní bhfuarthas ach 

páipéar samplach amháin do T2 AL agus do T2 GL. Ní leor é seo mar threoir. Chuir a leithéid 

mearbhall ar dhaltaí os rud é nach raibh leagan amach na gceisteanna ná ábhar na gceisteanna ag 

teacht leis an méid a bhí á cleachtadh acu ar scoil. 

 

3. T2 Gnáthleibhéal (GL) 

I gcuid de na ceisteanna, níor aimsigh CSS an réimse teanga a bhí oiriúnach do na daltaí a bhí ag 

tabhairt faoin leibhéal seo. Bhí an teanga i gcuid de na ceisteanna ródhúshlanach do na daltaí.  

Bhí ceisteanna eile ann, agus ní raibh an cineál stíl ceiste sin feicithe nó cleachtaithe ag na daltaí 

riamh roimhe agus bhain sé seo misneach de na daltaí ar lá an scrúdaithe. Ní mór a chur san áireamh 

gur daltaí T2 atá i gceist anseo, agus go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtuigfidh an spriocghrúpa 

daltaí an tasc atá le comhlíonadh acu. Níl a leithéid de cheist ach ag cur isteach ar fholláin an dalta 

rud atá ceapaithe bheith ag croílár na Sraithe Sóisearaí. 

Anuas air sin, níl ach dhá leibhéal ar fáil anois agus táimidne den tuairim go ndearnadh dearmad ar 

na daltaí is laige a bhíodh ag tabhairt faoin mBonnleibhéal sa Teastas Sóisearach. Tá na daltaí seo fós 

inár scoileanna agus bheadh go leor deacrachtaí ag na daltaí is laige an páipéar seo a láimhseáil mar 

is ceart. Níl sé ar chumas na ndaltaí seo páipéar mar seo a dhéanamh ó thús go deireadh. 

 

4. T2 Ardleibhéal (AL) 

I gcuid de na ceisteanna, níor aimsigh CSS an réimse teanga a bhí oiriúnach do na daltaí a bhí ag 

tabhairt faoin leibhéal seo. Arís bhí an teanga i gcuid de na ceisteanna ródhúshlanach do na daltaí 

agus bhí tascanna ann nach raibh oiriúnach do dhaltaí T2. 

Níor cuireadh roinnt ceisteanna ar fáil a bhí indéanta ag na scoláirí seo ón méid a bhí cleachtaithe 

acu sa seomra ranga bunaithe ar na páipéir shamplacha freisin.  

Bhí neart ceisteanna nua, cinn nach raibh ar aon dul leis na cinn a bhí ar an bpáipéar samplach, le 

feiceáil ar an bpáipéar T2 AL 2022 ó CSS. Bhí neart ceisteanna ann agus ní raibh an cineál stíl ceiste 

sin feicithe nó cleachtaithe ag na daltaí riamh roimhe. Ní mór a chur san áireamh gur daltaí T2 atá i 

gceist anseo, agus go bhfuil sé de thábhacht go dtuigfidh an spriocghrúpa daltaí an tasc atá le 

comhlíonadh acu. 

Ní raibh an staid seo féaráilte ar na daltaí agus arís bhain sé seo misneach de na daltaí ar lá an 

scrúdaithe. Bhí, tá agus beidh a leithéid de staid ag cur isteach ar fholláin an dalta, rud atá ceapaithe 

bheith ag croílár na Sraithe Sóisearaí. Amach anseo beidh faitíos ar go leor de ghnáthscoileanna T2 



do staid na Gaeilge agus an mbeidh sé ar chumas go leor de na daltaí tabhairt faoi phaipéar T2 

Ardleibhéal má bhíonn an caighdeán chomh dúshlánach seo. 

Anuas ar chuile rud eile bhí paindéim sa tír le dhá bhliain anuas agus bhí rudaí thar a bheith 

dúshlánach do scoláirí a bhí ag tabhairt faoin tSraith Shóisearach don chéad uair le trí bliana anuas. 

Cuireadh an scrúdú seo ar fáil ag leibhéal a bhí ródhúshlánach dóibh agus nach gcuideoidh lena 

bhféinmhuinín le tabhairt faoi phaipéar Ardteiste Ardleibhéal amach anseo. Do go leor de na scoláirí 

seo, dar leis an bhfógra a rinne An tAire Oideachais le déanaí, bheadh orthu tabhairt faoi phaipéar 1 

sa chúigiú bliain don chéad uair freisin i 2024, rud a bhainfeadh dá misneach ar eagla go mbeadh sé 

sin ar an gcaoi chéanna – sprioc atá ródhúshlánach dá gcumas ag an aois seo agus ag an leibhéal seo.  

 

Eile   

1. Cúrsaí Ama – Is deacair cúrsaí ama a bhainistiú lena leithéid de pháipéar scrúdaithe nuair nach eol 

do na daltaí cé chomh fada is a cheart dá gcuid freagraí a bheith nó an chaoi mar a bhronnfaí na 

marcanna (ábhar / stór focal / cruinneas srl). 

2. Easpa Roghanna – Ba cheart rogha a bheith ar an scrúdpháipéar seachas gach uile cheist a bheith 

éigeantach. Thabharfadh tuilleadh roghanna ar an scrúdpháipéar an deis aitheantas a thabhairt don 

obair ranga ar fad a bhí idir lámha ag daltaí sa dara bliain agus sa tríú bliain. 

3. Cúrsaí Litríochta – Tá cúrsa leathan litríochta le clúdach thar thréimhse dhá bhliain chun daltaí a 

ullmhú don scrúdú. Rinneadh faillí orthu nuair nach raibh ceist ar gach cuid den litríocht. B’fhearr 

roghanna a bheith ann ar lá an scrúdaithe agus ceisteanna a bheith ar an scrúdpháipéar dírithe ar 

gach gné den litríocht. Ar a bharr sin, creidimid gur cheart líon na dtéacsanna atá le staidéar a laghdú 

go suntasach. 

4. Torthaí Foghlama – Is léir ó na ceisteanna ar fad nach bhfuil dóthain feola ar na cnámha. Ní leor 

torthaí foghlama amháin ach oiread mar threoir do scrúdú seachtrach. Ní mór eolas a chur ar fáil ar 

an ábhar, na téamaí, na topaicí, agus na seánraí scríbhneoireachta. Níl sé soiléir cá bhfuil ár dtriail nó 

céard ba cheart dúinn a chlúdach ionas go mbeidh gach scoláire réidh le tabhairt faoi aon cheist. 

5. Páipéir Shamplacha – Ba cheart leabhrán de pháipéir shamplacha agus scéimeanna marcála a 

bheith curtha ar fáil do daltaí ag tús an dara bliain (curtha i dtoll a chéile ag Coimisiún na Scrúduithe 

Stáit). Ba chóir go mbeadh aon chineál stíl ceiste a d’fheadfadh teacht aníos ar an bpáipéar a bheith 

clúdaithe anseo agus nach dtiocfadh aon cheist aniar aduaidh ar aon dalta.  

6. Scrúdú Cainte – Ba cheart aitheantas a thabhairt do na scileanna teanga i bhfoirm scrúdú cainte 

oifigiúil don Ghaeilge don tSraith Shóisearach. Ní mór go mbeadh céatadán de na marcanna ó scrúdú 

béil ag dul i dtreo an mharc deiridh. Ní leor na scileanna seo a mheas i bhfoirm MRB (Measúnú 

Rangbhunaithe) amháin. Ní luíonn sé le réasún gan aitheantas a thabhairt do chumas labhartha na 

ndaltaí. Is teanga í an Ghaeilge agus mar a deir an seanfhocal, ‘Is beatha teanga í a labhairt’.  

7. Oiriúnacht an scrúdaithe seo do dhaltaí T2 - D’fhág roinnt mhaith daltaí an scrúdú seo agus iad in 

ísle brí agus mearbhall orthu i ndiaidh dóibh an scrúdú seo a shuí. Ba cheart go mbeadh sé mar 

aidhm ag an gcóras measúnachta spéis agus muinín sa Ghaeilge a chothú agus daoine óga a chumasú 

le bheith in ann an teanga a úsáid, ní lagmhisneach a chur orthu agus muinín agus suim sa Ghaeilge a 

chreimeadh.  



8. Ba cheart go mbeadh na treoracha sna ceisteanna intuigthe agus go mbeadh daltaí ábalta iad a 

láimhseáil. Ba cheart go mbeadh na tascanna suimiúil, spreagúil, go mbainfidís le saol agus le 

suimeanna na ndaltaí, agus nach mbeadh na tascanna saorga nó áiféiseach. 

9. Ba cheart féachaint go mion arís ar na sainriachtanais atá ag an dalta T2 ó thaobh foghlaim 

teanga de, agus sonraíochtaí agus measúnuithe a fhorbairt a fhreastalaíonn i gceart ar na 

sainriachtanais sin. Ní mór tascanna a chumadh ag leibhéal atá réadúil don spriocghrúpa daltaí seo 

atá ag foghlaim na Gaeilge mar dara teanga. 

 

Ní mór dúinn an deis a thapú leis na fadhbanna seo uile a chur ina gceart anois. Ní mór dúinn teacht 

ar an mbealach ceart le foghlaim agus múineadh na Gaeilge a threisiú. Ní mór éisteacht leis na 

buairimh shuntasacha atá léirithe ag múinteoirí agus ag na geallsealbhóirí eile agus oibriú le chéile le 

hathruithe suntasacha a dhéanamh ar an gcóras reatha le córas d’ardchaighdeán do mhúineadh na 

Gaeilge a chruthú a chothóidh an chéad ghlúin eile de chainteoirí líofa muiníneacha. 

  



 

 

 

 

Ráiteas Tosaigh – An Gréasán do Mhúinteoirí 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 

Fáiltíonn An Gréasán roimh an deis seo aitheasc a thabhairt do Chomhchoiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar an ábhar ‘Páipéar T2 Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí 

i mbliana agus amach anseo’  

Is cumann ábhair é An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge (nó ‘An Gréasán’) atá aitheanta ag An 

Roinn Oideachais agus ag Líonraí Proifisiúnta Múinteoirí (TPN). Feidhmíonn sé mar an eagras 

ionadaíoch oifigiúil do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile na Gaeilge agus cuireann sé forbairt inghairme 

agus tacaíocht ar fáil do Mhúinteoirí Gaeilge. 

Aithníonn An Gréasán an imní agus an bhuairt atá ar dhaltaí agus ar mhúinteoirí mar gheall ar 

scrúduithe T2 Gaeilge na Sraithe Sóisearaí. San aitheasc seo déanfaimid plé ar roinnt de na cúiseanna 

taobh thiar den bhuairt shuntasach seo. 

Ní mór a aithint freisin go bhfuil múinteoirí i ndiaidh labhairt amach go mion minic maidir leis na 

fadhbanna móra a bhaineann le sonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar bhonn ginearálta le 

tamall de bhlianta anuas chomh maith, agus creidimid go mba chóir go ndéanfaí athruithe 

suntasacha ar na sonraíochtaí, ar na measúnuithe agus ar na scrúduithe amach anseo le foghlaim 

agus múineadh na Gaeilge a threisiú.   

Ar an gcéad dul síos ba mhaith linn aird a tharraingt ar na bunphointí seo a leanas maidir leis an dá 

scrúdpháipéar T2 Ardleibhéal (T2 AL) agus T2 Gnáthleibhéal (T2 GL) a tháinig ó Choimisiún na 

Scrúduithe Stáit (CSS) ar an Déardaoin, 9ú Meitheamh, 2022.  

 

Scrúduithe Gaeilge T2 na Sraithe Sóisearaí 2022  

Seo míniú ar roinnt de na fadhbanna a bhain le scrúduithe Gaeilge T2 na Sraithe Sóisearaí i mbliana.  

1. (i) Scéim marcála: Iomlán na marcanna don scrúdpháipéar 

Bhí scéim marcála dhifriúil i bhfeidhm do scrúdpháipéir CSS 2022 ón méid a bhí luaite sna páipéir 

shamplacha:    

 



Páipéar samplach T2 AL: 

Roinn A – 30 marc / Roinn B – 240 marc 

Scrúdpháipéar na Sraithe Sóisearaí T2 AL 2022: 

Roinn A – 45 marc / Roinn B – 225 marc    

Páipéar samplach T2 GL: 

Roinn A – 45 marc / Roinn B – 225 marc 

Scrúdpháipéar na Sraithe Sóisearaí T2 GL 2022: 

Roinn A – 60 marc / Roinn B – 210 marc 

Thug daltaí suntas dó seo ag tús an scrúdaithe agus bhí sé soiléir dóibh nach raibh scrúdpháipéar 

2022 ag teacht leis an méid a bhí feicthe acu ar an bpáipéar samplach T2 AL nó ar an bpáipéar 

samplach T2 GL agus iad ag ullmhú don scrúdú sa seomra ranga faoi stiúir a gcuid múinteoirí. 

 

1. (ii) Scéim marcála:  Líon na marcanna i gcás na gceisteanna éagsúla   

Cé go luaitear líon na marcanna do gach ceist ag barr na ceiste, ní mór na marcanna a lua taobh le 

gach focheist. Os rud é nach bhfuil gach ceist ar chomhmharc tá treoir de dhíth ar dhaltaí maidir le 

líon na marcanna ionas go n-éireoidh leo iad féin a chruthú go maith ar an lá. 

 

2. Na Scrúdpháipéir: Leagan amach na bpáipéar  

Ní raibh scrúdpháipéar T2 AL 2022 nó scrúdpháipéar T2 GL ag teacht le leagan amach na bpáipéar a 

fuarthas ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS). Ní bhfuarthas ach páipéar samplach amháin do T2 

Ardleibhéal agus do T2 Gnáthleibhéal. Ní leor é seo mar threoir. Chuir a leithéid mearbhall ar dhaltaí 

os rud é nach raibh leagan amach na gceisteanna ná ábhar na gceisteanna ag teacht leis an méid a 

bhí á cleachtadh acu ar scoil. 

 

3. AN TSRAITH SHÓISEARACH T2 GNÁTHLEIBHÉAL (T2 GL) CSS 2022 

Roinn A – An Chluastuiscint:    

Ceist 1-3 Cluastuiscint  

Ba mhór an chabhair an tríú héisteacht a bheith ann seachas díreach dhá cheann.   

Ba cheart féachaint an mbeadh sé níos oiriúnaí dá mbeadh rianta fuaime difriúla ann do lucht 

gnáthleibhéil agus do lucht ardleibhéil, ionas go mbeadh tuiscint níos fearr ag daltaí gnáthleibhéil ar 

an gcaint atá le cloisteáil acu.  

 

Roinn B – Léamh, Ceapadóireacht: 

 



Ceist 4 Léamhthuiscint 

Bhí an chuid seo sásúil.  

 

Ceist 5 Fógra  

Bhí seans ann go mbeadh mearbhall ar roinnt daltaí maidir leis an gceist seo.   

Sa chéad chuid deir sé: “Scríobh teachtaireacht chuig cara leat ag insint dó/di faoi chuairt Sam 

Bennett ar an siopa.”  

Bhí gach seans ann go sílfeadh roinnt daltaí go raibh siad le cur síos a dhéanamh ar an gcuairt san 

aimsir chaite.   

Sa chéad abairt eile deir sé “Tabhair cuireadh dó/di teacht leat chun bualadh leis.” 

Do dhaltaí gnáthleibhéil, ba cheart go mbeadh na treoracha sna ceisteanna níos simplí, níos cruinne 

agus níos soléite ionas go dtuigfeadh daltaí an tasc atá le comhlíonadh acu. Tá sé tábhachtach go 

mbeadh rochtain ag gach dalta ar na ceisteanna. 

 

Ceist 6 Léamhthuiscint   

Bhí an chuid seo sásúil.  

Do (j) ní bheadh daltaí ullmhaithe i gceart don chuid seo ceal easpa samplaí den chineál seo ceiste a 

bheith ar fáil roimh ré agus gan ach páipéar samplach amháin ar fáil. Ba cheart go gcuirfear in iúl ar 

bhealach níos soiléire do dhalta gnáthleibhéil, ag úsáid cló dubh mar shampla, go mbaineann an 

cheist seo le tuairim an dalta.  

 

Ceist 7 Léamhthuiscint  & Scríbhneoireacht  

Bhí an téacs sa chuid seo thar a bheith dúshlánach do dhalta gnáthleibhéil. Ba cheart go mbeadh an 

réim teanga cheart aimsithe sa téacs ag leibhéal atá inláimhsithe do dhalta gnáthleibhéil T2.  

Bhí an t-ábhar atá luaite ann freisin ródhúshlánach do dhalta gnáthleibhéil.  

Ceist 7(g): Bhí cuma ait ar an gcuid seo. Bheifeá ag súil go mbeadh leanúnachas ann leis an gcéad 

chuid agus leis an dara cuid, mar shampla go mbeadh ceist ann agus freagra na ceiste, ní píosa eolais 

atá go hiomlán difriúil. Chuirfeadh sé seo mearbhall ar dhaltaí gnáthleibhéil.  

Ceist 7(h): Bheadh an cheist seo dúshlánach do dhaltaí ceal easpa samplaí den chineál seo ceiste 

bheith ar fáil roimh ré agus gan ach páipéar samplach amháin ar fáil. Bheadh deacrachtaí ag daltaí 

gnáthleibhéil na heochairphointí “pointe amháin faoi fhadhb an bhruscair i do cheantar” agus “rud 

amháin a dhéantar chun an bruscar a ghlanadh suas” a láimhseáil ag an leibhéal seo.  

Ceist 8  

Bhí an cheist seo oiriúnach.  

Ceist 9  

Bhí an cheist seo oiriúnach.  



Eile: 

Ní mór freastal ceart a dhéanamh ar na daltaí a bhíodh ag suí an páipéar bonnleibhéil roimhe seo, 

ní léir go bhfuil freastal ceart ann do na daltaí seo leis an bpáipéar seo.  

Ní mór féachaint ar na sainriachtanais atá ag daltaí T2 gnáthleibhéil, agus a chinntiú go bhfuil na 

tascanna uilig oiriúnach agus spreagúil don spriocghrúpa daltaí seo.  

Ní mór a chinntiú go bhfuil an réim teanga sna treoracha do gach ceist ag leibhéal atá oiriúnach don 

spriocghrúpa daltaí seo.  

 

4. AN TSRAITH SHÓISEARACH T2 ARDLEIBHÉAL (T2 AL) CSS 2022 

 

Inár dtuairim bhí an páipéar seo i bhfad ródheacair do dhaltaí T2 Ardleibhéal. Bhí ceisteanna ann 

nach raibh ar aon dul leis na ceisteanna a bhí ar an bpáipéar samplach. Tá gá le níos mó páipéir 

shamplacha a chur ar fáil le blaiseadh ceart a thabhairt do dhaltaí de na féidearthachtaí éagsúla ar lá 

an scrúdaithe. Bhí caighdeán an pháipéir ró-ard do na daltaí atá i gceist anseo freisin. Ní mór a 

chinntiú go mbeadh an réim teanga cheart aimsithe don spriocghrúpa daltaí seo. Ní raibh an réim 

teanga cheart aimsithe sa scrúdú T2 AL do dhaltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga. 

 

Roinn A – An Chluastuiscint:    

Ceist 1, Ceist 2, Ceist 3  

Bhí ceisteanna ann a bheadh ródheacair do na daltaí mar gheall ar easpa tuisceana agus easpa 

cleachtadh le linn Covid. Anuas ar sin ba cheart gach mír a chloisteáil faoi thrí. Ní leor dhá uair dóibh.  

 

Roinn B – Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht:   

Ceist 4:  Léamhthuiscint  

Bhí an caighdeán anseo dúshlánach go leor. Bhí dhá cheist tuairimíochta ar an bpáipéar seo nuair 

nach raibh ach ceann amháin ar an bpáipéar samplach. Ní bheadh daltaí ullmhaithe i gceart anseo. 

Ní mór ceist a chur, an bhfuil sé oiriúnach nach bhfuil ach píosa léamhthuisceana amháin ar an 

bpáipéar freisin.  

 

Ceist 5:  Úrscéal  

Bhí Ceist 5a, 5b agus 5c oiriúnach. Bhí 5d thar a bheith deacair. Bhí na focail sna treoracha thar a 

bheith deacair do go leor daltaí i scoileanna T2. Luadh sa cheist, ‘scríobh iontráil i do dhialann 

phearsanta’. Bhí ar na daltaí seasamh i mbróga ceann de na carachtair rud nach raibh cleachtaithe 

acu agus rud a bheadh dúshlánach dóibh mar sin. 

Anuas air sin, bhí cuid de na heochairphointí sa chuid seo den cheist dúshlánach freisin. Ní ritheann 

sé le ciall go mbeadh an eochairphointe “an rud is fearr leat agus an rud is measa leat faoin úrscéal” 

ann nuair a deir an ráiteas tosaigh “Is carachtar tú féin san úrscéal atá ainmnithe agat”. Bheadh sé 



saorga tagairt a dhéanamh don rud is fearr leat agus an rud is measa leat faoin úrscéal, agus é seo ag 

teacht ó dhearcadh carachtair sa scéal. Chuirfeadh foclaíocht mar seo mearbhall ar dhaltaí. 

 

Ceist 6  Gné-alt  

Bheadh an t-ábhar ‘Athrú Aeráide’ ródhúshlánach do ghnáthdhalta T2 AL. Bheifeá ag súil le ceist mar 

seo ar Ardteist AL. Bhí ‘Lá Ag Siopadóireacht le mo Chairde’ níos oiriúnaí mar ábhar don 

spriocghrúpa daltaí seo.  

 

Ceist 7  Líon na Bearnaí  

Mar gheall ar iomlán easpa taithí bheadh deacracht ag daltaí leis an gceist seo. Ní raibh a leithéid ar 

an bpáipéar samplach. Dá mbeadh taithí ag na daltaí, bheadh tuiscint acu ar stíl na ceiste.  

 

Ceist 8  Filíocht nó Amhrán / Ceapadóireacht 

 

Thrasnaigh an fhilíocht agus an cheapadóireacht anseo agus gan chleachtadh ní raibh a leithéid de 

cheist féaráilte. Bhí cuid a agus b den cheist anseo an-dúshlánach do ghnáthdaltaí T2 AL.   

Bhí cuma an-saorga, an-mhínádúrtha ar an gceist seo agus bhí an stíl ceiste ait. Is beag dalta ag an 

aois sin a mbeadh taithí acu ar a bheith ag aithris dánta ag ócáidí speisialta. Mar sin, bheadh sé 

deacair do dhaltaí comhionannú le ceist mar seo, í a thuiscint mar is ceart agus déileáil léi, go 

háirithe ag leibhéal T2. Fiú dá dtuigfidís an chiall atá leis an gceist, bheadh sé an-deacair ar dhaltaí T2 

an teanga a bheith acu míniú a thabhairt ar an bhfáth a mbeadh an dán oiriúnach don ócáid a 

roghnaigh siad agus gan taithí acu ar a leithéid. Níl ceist mar seo oiriúnach do dhaltaí T2. Chuirfeadh 

cruth na ceiste seo mearbhall ar dhaltaí, agus iad a chur as treoir don cheist iomlán. Níl sé cothrom 

ar dhaltaí iad a chur as riocht mar seo.  

Bhí na trí eochairphointí eile níos oiriúnaí ach le cruth na ceiste seo, bheadh ceist ann faoi ábaltacht 

na ndaltaí tabhairt fúithi. 

 

Ceist 9  Gramadach  

Cuid a – Mar gheall ar easpa taithí bheadh deacracht ag daltaí leis an gceist seo. Ní raibh a leithéid ar 

an bpáipéar samplach. Dá mbeadh taithí ag na daltaí, bheadh tuiscint acu ar stíl na ceiste.  

 

Cuid b – Bhí an chuid seo mí-oiriúnach, míshásúil agus mhífhéaráilte mar cheist. Bhí cuma an-saorga, 

an-mhínádúrtha ar an gceist seo agus bheadh deacrachtaí móra ag daltaí T2 déileáil le ceist mar seo.  

Níor chóir a leithéid de cheist teacht aniar aduaidh ar aon dalta.   

 

Ceist 10  Gearrscéal  

Ceist a – Bhí an cheist seo oiriúnach.  



Ceist b – Mar gheall ar easpa taithí na daltaí bheadh an cheist seo deacair dóibh. Bheadh deacrachtaí 

ag roinnt mhaith daltaí a thuiscint céard é a bhí le déanamh sa cheist, agus le tuiscint go raibh marc 

le bronnadh. Chothódh an easpa tuisceana sin, deacrachtaí dóibh fáthanna a thabhairt freisin.  

 

Eile   

1. Cúrsaí Ama – Is deacair cúrsaí ama a bhainistiú lena leithéid de pháipéar scrúdaithe nuair nach eol 

do na daltaí cé chomh fada is a cheart dá gcuid freagraí a bheith nó an chaoi mar a bhronnfaí na 

marcanna (ábhar / stór focal / cruinneas srl). Tuilleadh treorach de dhíth. Ba cheart go mbeadh 

daltaí muiníneach as an ullmhúchán atá déanta acu don scrúdú agus níor cheart go mbeadh amhras 

orthu faoi fhad na bhfreagraí ar an lá nó an méid ama gur chóir dóibh caitheamh ar aon cheist.   

 

2. Easpa Roghanna – Ba cheart rogha a bheith ar an scrúdpháipéar seachas gach uile cheist a bheith 

éigeantach. Thabharfadh tuilleadh roghanna ar an scrúdpháipéar an deis aitheantas a thabhairt don 

obair ranga ar fad a bhí idir lámha ag daltaí sa dara bliain agus sa tríú bliain. Fágadh gnéithe den 

litríocht ar lár tar éis dóibh am agus dua a chaitheamh leo agus gan an deis acu an obair mhór 

dhícheallach seo a léiriú sa scrúdú.   

 

3. Cúrsaí Litríochta – Tá cúrsa leathan litríochta le clúdach thar thréimhse dhá bhliain chun daltaí a 

ullmhú don scrúdú. Rinneadh faillí orthu nuair nach raibh ceist ar gach cuid den litríocht. B’fhearr 

roghanna a bheith ann ar lá an scrúdaithe agus ceisteanna a bheith ar an scrúdpháipéar dírithe ar 

gach gné den litríocht. Thabharfadh roghanna breise dá leithéid misneach do dhaltaí a d’fhéadfadh a 

bheith idir dhá chomhairle faoi Ardleibhéal nó Gnáthleibhéal. Más mian linn daltaí a chumasú sa 

teanga caithfear a chinntiú go dtugann an scrúdpháipéar aitheantas don obair ar fad a bhí ar bun acu 

sa rang.  Ar a bharr sin, creidimid gur cheart líon na dtéacsanna atá le staidéar a laghdú go 

suntasach. 

 

4. Torthaí Foghlama – Is léir ó na ceisteanna ar fad nach bhfuil dóthain feola ar na cnámha leis na 

torthaí foghlama. Ní leor torthaí foghlama amháin ach oiread mar threoir do scrúdú seachtrach. Ní 

mór eolas a chur ar fáil ar an ábhar, na téamaí, na topaicí, agus na seánraí scríbhneoireachta. Tá 

géarghá le páipéir shamplacha sa bhreis chun daltaí a chur ar a gcompord agus chun a chinntiú go 

bhfuil siad muiníneach as an ullmhúchán atá déanta acu agus as a gcumas. Cén sórt ceisteanna eile a 

d’fhéadfadh a bheith rompu a d’fhéadfadh iad a chur dá dtreoir amach anseo?  Níl sé seo sásúil in 

aon chor.  

 

5. Páipéir Shamplacha – Ba cheart leabhrán de pháipéir shamplacha agus scéim marcála a bheith 

curtha ar fáil do daltaí ag tús an dara bliain (curtha i dtoll a chéile ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit). 

Ba choir go mbeadh aon stíl ceiste a d’fheadfadh teacht aníos ar an bpáipéar a bheith clúdaithe 

anseo agus nach dtiocfadh aon cheist aniar aduaidh ar aon dalta. Níl sé ceart go mbeadh aon dalta 

ag ceapadh nach féidir leo tabhairt faoi cheist ar lá scrúdaithe.  

 



6. Scrúdú Cainte – Ba cheart aitheantas a thabhairt do na scileanna teanga i bhfoirm scrúdú cainte 

oifigiúil don Ghaeilge don tSraith Shóisearach. Ní mór go mbeadh céatadán de na marcanna ó scrúdú 

béil ag dul i dtreo an mharc deiridh. Ní leor na scileanna seo a mheas i bhfoirm MRB (Measúnú 

Rangbhunaithe) amháin.  Leagfadh an taithí ar scrúdú ag an leibhéal seo bunchloch mhaith síos do 

dhaltaí agus aghaidh á tabhairt acu ar an Ardteist / an tSraith Shinsearach. Ní luíonn sé le réasún gan 

aitheantas a thabhairt do chumas labhartha na ndaltaí. Ba cheart go mbeadh sé mar sprioc ag an 

tSraith Shóisearach, cainteoirí líofa misniúla muiníneacha a chumasú agus aitheantas a thabhairt dá 

gcumas sa teanga.  Bheadh sé mar spreagadh acu a gcaighdeán a shaibhriú agus a neartú agus 

bheadh sé le feiceáil acu go raibh luach ar a gcuid iarrachtaí ina leith. ‘Is beatha teanga í a labhairt.’ 

 

7. Oiriúnacht an scrúdaithe seo do dhaltaí T2 – D’fhág roinnt mhaith daltaí an scrúdú seo agus iad in 

ísle brí agus mearbhall orthu i ndiaidh dóibh an scrúdú seo a shuí. Ba cheart go mbeadh sé mar 

aidhm ag an gcóras measúnachta spéis agus muinín sa Ghaeilge a chothú agus daoine óga a chumasú 

le bheith in ann an teanga a úsáid, ní lagmhisneach a chur orthu agus muinín agus suim sa Ghaeilge a 

chreimeadh. Tá sé de thábhacht freisin go mbeadh an réim teanga cheart aimsithe sna scrúduithe. 

Ba cheart go mbeadh an réim teanga sa scrúdú T2 Ardleibhéal ag leibhéal atá réalaíoch do dhaltaí 

atá ag foghlaim na teanga mar dara teanga ag an aois sin. Ba cheart go mbeadh na treoracha sna 

ceisteanna intuigthe agus go mbeadh daltaí ábalta iad a láimhseáil. Ba cheart go mbeadh na 

tascanna suimiúil, spreagúil, go mbainfidís le saol agus le suimeanna na ndaltaí, agus nach mbeadh 

na tascanna saorga nó áiféiseach. Níl na páipéir seo ag teacht leis an méid seo.  

Ba cheart féachaint go mion arís ar na sainriachtanais atá ag an dalta T2 ó thaobh foghlaim teanga 

de, agus sonraíochtaí agus measúnuithe a fhorbairt a fhreastalaíonn i gceart ar na sainriachtanais 

sin. Ní mór tascanna a chumadh ag leibhéal atá réadúil don spriocghrúpa daltaí seo atá ag foghlaim 

na Gaeilge mar dara teanga. 

  



Moltaí ó An Gréasán maidir le cúrsaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar bhonn ginearálta 
 
Ní mór éisteacht leis na buairimh shuntasacha atá léirithe ag múinteoirí maidir le cúrsaí Gaeilge na 
Sraithe Sóisearaí agus athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí dá réir. 
 

Scrúdú Béil  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 gur chóir go mbeadh aitheantas ann don obair 
labhartha sa ghrád a fhaigheann daltaí ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus teastaíonn uathu 
scrúdú béil a thabhairt isteach mar chuid de mheasúnú na Sraithe Sóisearaí 
Creidimid go láidir gur cheart go mbeadh scrúdú béil ann. Is easpa ollmhór é nach bhfuil scrúdú béil 

ann faoi láthair, agus nach bhfuil aitheantas ar bith ann don teanga labhartha sa ghrád a fhaigheann 

daltaí ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Ní léiríonn sé seo an meas ceart ar thábhacht na teanga 

labhartha i sealbhú na teanga, go háirithe do mhionteanga ar nós na Gaeilge.  

Tá sé riachtanach go mbeadh scrúdú béil ceart ann a dhéanfadh gach dalta. Ní mór an t-aitheantas 

ceart a thabhairt do thábhacht na teanga labhartha sa mheasúnú – ní leor measúnuithe 

rangbhunaithe amháin. Ní leor na tuairiscíní a chuirtear ar fáil leis na measúnuithe rangbhunaithe 

ach oiread le caighdeán labhartha na ndaltaí a mheas mar is ceart. D’fhéadfadh difear ollmhór a 

bheith ann idir caighdeán Gaeilge na ndaltaí sa rannóg ‘ag teacht leis na hionchais’ mar shampla. Ní 

thugtar spreagadh ceart do dhaltaí caighdeán Gaeilge níos fearr a bhaint amach.  

Ní mór an tionchar atá ag an measúnú ar fhoghlaim agus ar mhúineadh na teanga, agus an 

‘cúltionchar’ atá ag an measúnú ar an gcleachtas sa seomra ranga a aithint freisin. Mura bhfuil luach 

ceart curtha leis an obair labhartha sa mheasúnú, ní chuirfear an bhéim chéanna ar na scileanna seo 

sa seomra ranga.  

Níl aon amhras ach gur cheart scrúdú béil ceart a thabhairt isteach i scoileanna T1 agus i scoileanna 

T2 ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí. Chuige seo, ní mór teacht ar chóras a bheadh inghlactha a 

chinntíonn go ndéanfar measúnú seachtrach ar an scrúdú ionas go rachadh aon mharcanna ó scrúdú 

béil i dtreo an mhairc deiridh. Ní mór a chinntiú go mbeadh aitheantas ann don obair labhartha sa 

ghrád a fhaigheann daltaí ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Níl sé sásúil leanacht le rudaí mar atá 

siad faoi láthair. Ní mór dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ar fad i dtaca leis seo.  

* Mar phointe eolais, tá éagothromaíocht ann idir an córas don Ghaeilge agus an córas do na hábhair 

phraiticiúla. I gcúrsa nua na Sraithe Sóisearaí tá céatadán suntasach de na marcanna fós ag dul le 

haghaidh cur i láthair, obair phraiticiúil nó tionscadal do na hábhair phraiticiúla mar a rinneadh sa 

seanchóras roimhe, ach baineadh an scrúdú béil roghnach den Ghaeilge nuair a tháinig cúrsa nua na 

Sraithe Sóisearaí i bhfeidhm.  

 

Litríocht  
Níl formhór na múinteoirí T1 agus T2 sásta le líon na dtéacsanna atá le staidéar.  
Tá an iomarca téacsanna litríochta le staidéar ar an gcúrsa. De bharr srianta ama agus líon na 
dtéacsanna atá le clúdach, níl go leor ama á chaitheamh ar shealbhú scileanna teanga eile agus ar 
chothú scileanna cumarsáide ach go háirithe. Ní mór líon na dtéacsanna atá le staidéar a laghdú go 
suntasach.  
Creideann múinteoirí nach bhfuil caighdeán na dtéacsanna litríochta sásúil do dhaltaí 
gnáthleibhéil.  
Níl an litríocht ar an gcúrsa oiriúnach do dhaltaí gnáthleibhéil. Níl go leor téacsanna ann a bheadh 
oiriúnach do dhaltaí gnáthleibhéil, ní dhéanann sé freastal ceart ar a riachtanais foghlama mar sin. Ní 
mór liosta litríochta gnáthleibhéil a chur ar fáil mar rogha.  



Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 nach bhfuil ag éirí go maith leis an gcur chuige go 
n-eascraíonn an fhoghlaim ón litríocht i ngach aonad foghlama  
Ní léir go bhfuil an cur chuige go n-eascraíonn an fhoghlaim i ngach aonad foghlama ón litríocht ag 
obair ar leibhéal praiticiúil. Ní mór athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an gcur chuige seo. Ní mór 
féachaint an mbeadh cur chuige téamach níos praiticiúla agus níos feiliúnaí. Mar eiseamláir ar an 
bpointe seo, tá roinnt de na foilsitheoirí téacsleabhair i ndiaidh filleadh ar chur chuige téamach 
cheana féin.  
Creideann formhór na múinteoirí T1 agus T2 nach bhfuil na téacsanna uile ó liosta na dtéacsanna 
éasca le haimsiú  
Bhí sé deacair teacht ar na téacsanna uile ar na liostaí litríochta. Ba cheart go mbeadh pdf nó 

leabhrán ar líne curtha ar fáil ina mbeadh fáil ar na dánta, na hamhráin, na gearrscéalta agus na 

drámaí uile ar na liostaí litríochta. Tá sé luaite go minic ag múinteoirí ó Chúige Uladh freisin nach 

bhfuil go leor téacsanna ó chúige Uladh ar na liostaí litríochta.  

 

Torthaí Foghlama  

Creideann formhór de mhúinteoirí T1 agus  T2 nach bhfuil sé éasca foclaíocht na dtorthaí foghlama 

a thuiscint. Níl siad sásta le líon na dtorthaí foghlama atá ar fáil sa tsonraíocht ach oiread.  

Tá na torthaí foghlama ró-leathan, rótheibí agus ró-uaillmhianach. Níl siad téagartha go leor. Tá sé 

deacair brí a bhaint astu agus tá an iomarca acu ann. Tá an teanga atá in úsáid róshainiúil agus 

róchasta do dhaltaí, rud a chiallaíonn nach bhfuil úsáid phraiticiúil leo go laethúil sa seomra ranga.  

Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 gur cheart treoir a chur ar fáil faoi na hábhair, na 
téamaí, agus na topaicí a bheadh ag eascairt as na torthaí foghlama.  
Tá treoir shoiléir ag teastáil. Níl aon eolas ar fáil maidir leis an ábhar, na téamaí agus na topaicí a 

bheadh ag eascairt as na torthaí foghlama. Ní leor torthaí foghlama amháin mar threoir do scrúdú 

seachtrach. Chothaigh sé seo a lán neamhchinnteachta do mhúinteoirí agus do dhaltaí go dtí seo. 

Mar gheall ar an neamhchinnteacht seo, ní raibh na páipéir shamplacha a d’fhoilsigh Coimisiún na 

Scrúduithe Stáit i mí na Samhna 2019 nó an scrúdú deiridh a rinneadh den chéad uair i mí an 

Mheithimh 2022 ag teacht leis an méid a bhí múinteoirí agus daltaí ag súil leis.  

 

Measúnuithe Rangbhunaithe  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 gur cheart go mbeadh MRB amháin agus scrúdú 
béil ann (in áit dhá MRB). Ní chreideann siad go n-ullmhaíonn MRB 2 daltaí le comhrá nádúrtha a 
dhéanamh le cainteoirí eile taobh amuigh den seomra ranga. Ní chreideann siad ach oiread gur 
chabhraigh MRB 2 leo aiseolas cruinn a sholáthar ar scileanna labhartha na scoláirí. Creideann a 
bhformhór gur chóir ceann de na MRBanna a dhéanamh sa dara bliain.  
Creideann múinteoirí go láidir nach leor MRBanna amháin mar mheasúnú ar scileanna labhartha na 

ndaltaí, agus go bhfuil gá le scrúdú béil a thabhairt isteach. Léirítear freisin go gceapann formhór na 

múinteoirí nach n-ullmhaíonn MRB 2 daltaí le comhrá nádúrtha a dhéanamh taobh amuigh den 

seomra ranga. Is laigeacht ollmhór é seo. Dar le múinteoirí, bheadh sé níos fearr dá mbeadh MRB 

amháin agus scrúdú béil ceart ann. Táimid den tuairim go mbeadh sé níos fearr dá mbeadh MRB 

déanta sa dara bhliain agus dá mbeadh scrúdú béil ceart ar siúl sa tríú bliain ar fiú 40% den mharc 

deiridh.  

 

 



Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 go bhfuil an nóta machnamhach a bhaineann le 

MRB 1 ródhúshlánach.  

Ní mór tascanna a cheapadh ag leibhéal atá réadúil agus oiriúnach do chumas Gaeilge gach dalta. Ní 

fhreastalaíonn na nótaí machnamhacha ar riachtanais foghlama na scoláirí gnáthleibhéil ach go 

háirithe.  

 

Tasc Measúnaithe  
Creideann formhór na múinteoirí T2 nach bhfuil an tasc measúnaithe éifeachtach i leith daltaí a 
chur ag féinmhachnamh faoina gcuid foghlama.  
Creideann formhór mór na múinteoirí T2 nach bhfuil an tasc measúnaithe ar chaighdeán cuí 
d’ábaltacht na ndaltaí gnáthleibhéil, agus creideann a bhformhór nach bhfuil an tasc measúnaithe 
ar chaighdeán cuí d’ábaltacht na ndaltaí ardleibhéil ach oiread.  
Tá an tasc measúnaithe go hiomlán mí-oiriúnach do dhaltaí T2. Tá an réim teanga a bheadh ag 

teastáil don tasc seo go hiomlán mí-réadúil. Bheadh scileanna ardchumais teanga ag teastáil don tasc 

seo, scileanna nach mbeadh forbartha fós ag daltaí T2. Anuas air sin ní dhéantar aon idirdhealú idir 

ardleibhéal agus gnáthleibhéal sa tasc measúnaithe. Tá difear ollmhór le brath mar sin idir an 

caighdeán atáthar ag súil leis ó dhaltaí gnáthleibhéil sa pháipéar scrúdaithe agus sa tasc 

measúnaithe.  

Molaimid go láidir nach mbeadh tasc measúnaithe ann don Ghaeilge a thuilleadh. Ní dhéanann na 

hábhair phraiticiúla tasc measúnaithe, ina áit sin téann céatadán de na marcanna i dtreo an obair 

phraiticiúil a rinneadh. B’fhearr i bhfad mura mbeadh tasc measúnaithe ann don Ghaeilge freisin, 

agus dá rachadh céatadán de na marcanna i dtreo scrúdú béil.  

Dá mbeadh scrúdú béil ann, d’fhéadfaí cúpla ceist ó bhéal a chur ar dhaltaí le linn na scrúdaithe faoin 

méid a d’fhoghlaim siad le linn an phróisis foghlama ag leibhéal atá oiriúnach.  

 

Scrúdpháipéir  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 nach bhfuil an páipéar samplach ardleibhéil 

sásúil mar atá. Ní chreideann a bhformhór go bhfuil an páipéar samplach gnáthleibhéil sásúil mar 

atá ach oiread. Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 go bhfuil an iomarca béime ar 

cheisteanna litríochta ar an scrúdpháipéar samplach ardleibhéil agus nach bhfuil go leor eolais ar 

fáil faoi na seánraí ceapadóireachta a ba cheart bheith ar eolas ag daltaí.  

Foilsíodh na scrúdpháipéir shamplacha ródhéanach. Níor foilsíodh na páipéir shamplacha go dtí mí 

na Samhna i mbliain a 3 den chéad ghrúpa, agus níor foilsíodh ach páipéar samplach amháin do gach 

leibhéal. Ní raibh seo sásúil agus bhí múinteoirí agus daltaí ag obair sa dorchadas. Níor cuireadh 

scéim mharcála ar fáil ach oiread, rud arís a chothaíonn an chuid neamhchinnteachta.  

Nuair a foilsíodh na páipéir shamplacha i mí na Samhna 2019 bhí an caighdeán ródhúshlánach do 

dhaltaí, agus rinneadh neamhaird ar ár n-iarratais le tuilleadh páipéir shamplacha a fhoilsiú le 

tuilleadh treorach a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí.  

Ní leor torthaí foghlama amháin mar threoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí do scrúdú seachtrach ar 

nós scrúdú deiridh na Sraithe Sóisearaí. Ní mór eolas a chur ar fáil maidir leis an ábhar, na téamaí, na 

topaicí agus na seánraí scríbhneoireachta a ba cheart bheith ar eolas ag daltaí.  

Tá sé de thábhacht freisin go mbeadh an réim teanga cheart aimsithe sna scrúduithe. Ba cheart go 

mbeadh an réim teanga sa scrúdú T2 Ardleibhéal cuir i gcás, ag leibhéal atá réalaíoch do dhaltaí atá 

ag foghlaim na teanga mar dara teanga ag an aois sin. Ba cheart go mbeadh na treoracha sna 



ceisteanna intuigthe agus go mbeadh daltaí ábalta iad a láimhseáil. Ba cheart go mbeadh na 

tascanna suimiúil, spreagúil, go mbainfidís le saol agus le suimeanna na ndaltaí, agus nach mbeadh 

na tascanna saorga nó áiféiseach. Níl na páipéir shamplacha nó na scrúduithe a rinneadh i mí an 

Mheithimh 2022 ag teacht leis an méid seo.  

Ba cheart féachaint go mion arís ar na sainriachtanais atá ag an dalta T1 agus ar na sainriachtanais 

atá ag an dalta T2 ó thaobh foghlaim teanga de, agus sonraíochtaí agus measúnuithe a fhorbairt a 

fhreastalaíonn i gceart ar na sainriachtanais sin.  

Nuair atá sonraíochtaí á ndearadh, ba cheart an córas measúnachta a dhearadh in éineacht leis na 

sonraíochtaí agus tascanna samplacha measúnachta a chur ar fáil bunaithe ar na sonraíochtaí ag an 

tús. Is é an tábhacht a bhaineann le heolas ar na measúnuithe agus samplaí de na cineál 

measúnaithe a bheadh i gceist a bheith ar fáil ag tús an phróisis, ná chun cuidiú leis na hathruithe a 

leabú isteach agus le meon agus straitéisí teagaisc a athrú.  

 

Cur i bhfeidhm an chúrsa  
Ní raibh formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 sásta leis an tacaíocht ionghairme a cuireadh ar 
fáil. Ní raibh siad sásta leis na hacmhainní a cuireadh ar fáil le tacú leis an tsonraíocht  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 nach bhfuil a dóthain téacsleabhar don Ghaeilge ar fáil 
do scoileanna T1  
Ní raibh eolas faoi na téacsanna litríochta, na measúnuithe rangbhunaithe nó an tasc measúnaithe ar 

fáil luath go leor. Bhí múinteoirí ag fáil píosaí eolais de réir a chéile thar na trí bliana. Ní raibh na 

freagraí ar fáil nuair a cuireadh ceisteanna. Chothaigh sé seo a lán neamhchinnteachta agus 

chothaigh sé fadhbanna leis an gcúrsa nua. Ní raibh seo sásúil in aon chor.  

Cuireadh an iomarca béime ar rudaí teoiriciúla agus ní raibh go leor béime ar ghnéithe praiticiúla sna 

ceardlanna ionghairme. Ní mór féachaint ar bhailíocht an tacaíocht ionghairme a chuirtear ar fáil.  

Ní mór don Roinn Oideachais, CNCM, CSS agus An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí oibriú níos 

dlúithe le chéile le tacaíocht níos fearr agus acmhainní níos fearr a chur ar fáil do mhúinteoirí. Ba 

cheart go mbeidís ag oibriú níos dlúithe le chéile le heolas agus tacaíocht a chur ar fáil maidir leis an 

measúnú, an litríocht, na scrúduithe srl ag an tús, sula gcuirtear i bhfeidhm aon chúrsa.  

 

FTCE (Fráma Tagartha Comónta Eorpach)  
Cé go luaitear an FTCE le sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí ar bhonn ginearálta, ní léir go bhfuil sé á 

chur i bhfeidhm go praiticiúil.  

Luaitear leibhéal B2 leis an gcúrsa T1, ach ní léir go bhfuil an leibhéal seo réadúil do leibhéal na 

Sraithe Sóisearaí, nuair gurb é leibhéal B2 an leibhéal ar a bhfuil na torthaí foghlama sna hinstitiúidí 

tríú leibhéal bunaithe thart air.  

Ba cheart taighde cuimsitheach a dhéanamh ar cén leibhéal den FTCE a bheadh réadúil ag leibhéal 

na Sraithe Sóisearaí do dhaltaí T1 agus T2, idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal. Tá gá le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht na leibhéal atá luaite faoi láthair.  

 
 
 
 
 
 



Conclúid  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 go gcuireann an tsonraíocht an iomad béime ar 
an litríocht, agus níl siad sásta leis an tsonraíocht ar an iomlán.  
Creideann formhór mór na múinteoirí T1 agus T2 nach n-éiríonn leis an tsonraíocht scileanna 
labhartha agus scileanna cumarsáide a fhorbairt mar is ceart agus 
nach bhfuil a dóthain ama ar fáil thar trí bliana an chúrsa leis na scileanna teanga uile a fhorbairt 
mar is ceart. 
 
Is léir go gceapann múinteoirí nach bhfuil na sonraíochtaí ag baint amach na haidhmeanna atá taobh 

thiar de na sonraíochtaí. Níl formhór na múinteoirí sásta leis na sonraíochtaí ar an iomlán agus 

creideann formhór na múinteoirí nach n-éiríonn leis na sonraíochtaí scileanna labhartha agus 

scileanna cumarsáide a fhorbairt mar is ceart. Creideann formhór na múinteoirí go bhfuil an iomarca 

béime ar an litríocht agus nach bhfuil a dóthain ama ar fáil thar trí bliana an chúrsa leis na scileanna 

teanga uile a fhorbairt mar is ceart. Is laigeachtaí ollmhóra iad seo.  

Ní mór athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar gach uile ghné de na sonraíochtaí agus de na 

measúnuithe, agus sonraíochtaí agus measúnuithe a fhorbairt atá oiriúnach do mhúineadh agus 

d’fhoghlaim na Gaeilge agus do riachtanais foghlama na ndaltaí uile sa lá atá inniu ann. Ní mór an t-

aitheantas ceart a thabhairt don teanga labhartha freisin agus béim cheart a chur ar chumarsáid trí 

Ghaeilge.  

Ní mór dúinn an deis seo a thapú leis na fadhbanna seo uile a chur ina gceart anois. Ní mór dúinn 

teacht ar an mbealach ceart le foghlaim agus múineadh na Gaeilge a threisiú. Caithfidh an CNCM, 

CSS, An Roinn Oideachais agus An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí oibriú le chéile agus oibriú le 

múinteoirí agus leis na geallsealbhóirí ar fad chun an rud is fearr agus is rathúla a dhéanamh don 

Ghaeilge chun a chinntiú go mbeidh a páirt sa tsochaí agus sa todhchaí beo agus bríomhar. Ní mór 

éisteacht leis na buairimh shuntasacha atá léirithe ag múinteoirí agus ag na geallsealbhóirí eile agus 

oibriú le chéile le hathruithe suntasacha a dhéanamh ar an gcóras reatha le córas d’ardchaighdeán 

do mhúineadh na Gaeilge a chruthú a chothóidh an chéad ghlúin eile de chainteoirí líofa 

muiníneacha. 
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