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A Chathaoirligh, a Theachtaí, a Sheanadóirí agus a dhaoine uaisle, gabhaim 
buíochas libh as an deis a thabhairt do Gaeloideachas teacht i láthair anseo inniu 
agus labhairt libh faoi dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste a d’fhoilsigh an 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (CNCM) do chomhairliúchán i 
mí Feabhra.  
 
Cúlra 
Is mise Fíona Uí Uiginn ball de Bhord Stiúrtha Gaeloideachas, iar-uachtarán na 
heagraíochta sin agus iar-phríomhoide Choláiste Íosagáin, meánscoil lánGhaeilge.  
 
Tá coiste oideachais á chomhordú ag Conradh na Gaeilge ar a bhfuil ionadaithe ó 
cheithre cinn déag d’eagraíochtaí, Gaeloideachas ina measc, a bhfuil cur chun cinn 
na Gaeilge agus an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar chuid dá gcúram. 
Shocraigh an coiste oideachais seo iarraidh orm féin agus ar Áine Hyland, Ollamh 
Emerita le hoideachas i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, plécháipéis a scríobh ag 
déanamh mionanailíse ar na dréachtsonraíochtaí, ar na príomhúdair atá ag cothú 
conspóide agus imní i measc an phobail ó foilsíodh iad agus moltaí a dhéanamh 
bunaithe ar an anailís sin. 
 
Ábhar na nDréachtsonraíochtaí 
I dtosach báire rinneamar anailís ar ábhar na ndréachtsonraíochtaí. Tá na 
sonraíochtaí leagtha amach de réir teimpléid atá ag an CNCM do gach ábhar sa 
tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach. Tá cur síos déanta ar go leor de na 
heasnaimh a bhaineann leis an leagan amach seo ag daoine éagsúla ó foilsíodh iad 
– easpa eolais faoin ábhar atá le múineadh ag na múinteoirí agus le foghlaim ag na 
daltaí, easpa eolais faoin gcóras measúnaithe, gan páipéir scrúduithe shamplacha 
agus córas marcála a bheith ar fáil, gan cur síos soiléir ar an  gcaighdeán a mbeifear 
ag súil leis ag na leibhéil éagsúla. Is liosta le háireamh iad na heasnaimh agus ní gá 
dúinn dul isteach iontu arís inniu.  
 
Na Mórcheisteanna Córasacha 
An dara rud a rinneamar ná féachaint ar na mórcheisteanna córasacha nó 
sistéamacha atá ag cothú go leor den imní agus den mhíshuaimhneas. 
 
1. Oiriúnacht an mhúnla T1 agus T2  
Tháinig an múnla nua seo T1 agus T2 isteach ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí in 2017 
ach níor tharla aon scrúdú bunaithe air fós de bharr na paindéime. Níl aon 
athbhreithniú déanta ar conas mar atá sé ag feidhmiú ag an leibhéal seo fós cé go 
bhfuil ceann tosaithe anois ag an CNCM agus ní bheidh an tuarascáil seo ar fáil go 
dtí go mbeidh an tréimhse chomhairliúcháin ar na dréachtsonraíochtaí thart.  Ba 
chóir, dar linn,  an t-athbhreithniú seo a bheith déanta agus an t-aiseolas curtha ar 
fáil sular socraíodh ar an múnla céanna a úsáid don tSraith Shinsearach. 
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2. Bonnleibhéal  
Faoin múnla nua ní bheidh aon scrúdú ag an mBonnleibhéal ar fáil. Is scrúdú 
tábhachtach é an Bonnleibhéal a fhreastalaíonn ar chohórt daltaí nach bhfuil 
chomh láidir sa teanga. Tá sé de cheart ag gach dalta cúrsa a bheith ar fáil dóibh sa 
Ghaeilge ag leibhéal a oireann dá gcumas agus mura ndéantar an freastal sin le 
Bonnleibhéal, tá baol láidir ann go mbeidh ardú mór ar líon na scoláirí a lorgóidh 
díolúine ón nGaeilge san Ardteist. 
 
3. Rogha idir T1 agus T2 
An mbeidh sonraíocht nua T1 roghnach nó éigeantach do na scoláirí atá ag freastal 
ar scoileanna T1? Níl freagra na ceiste seo ar fáil sna dréachtsonraíochtaí. Gan eolas 
cruinn faoin gceist seo, tá an tuairim ag teacht chun cinn sa dioscúrsa poiblí go 
mbeidh ar scoláirí i scoileanna T1 tabhairt faoi chúrsa Gaeilge níos dúshlánaí agus 
nach mbeidh aon chúiteamh ar fáil dóibh as an saothar breise a bhainfidh leis an 
gcúrsa seo.  
 
4. Bearta chun glacadh le T1 a spreagadh 
Cad iad na bearta a chuirfear ar fáil le scoláirí  a mhealladh le tabhairt faoi scrúdú 
Gaeilge níos dúshlánaí san Ardteist? Cé nach bhfuil aon eolas sna 
dréachsonraíochtaí faoin gceist seo, tá cúpla beart luaite sa Pholasaí don Oideachas 
Gaeltachta ach tá na bearta seo an-teoranta agus ní bheidís tarraingteach go leor le 
tromlach na scoláirí a spreagadh le tabhairt faoi shonraíocht T1 dá ndeoin féin, fiú 
dá mbeadh an cúrsa sin níos feiliúnaí dá riachtanais foghlama.  
 
Tá scoláirí an-straitéiseach ag leibhéal na hArdteiste, ní foláir a bheith réalaíoch faoi 
seo agus má táthar ag súil go dtabharfaidh siad faoi scrúdú níos dúshlánaí ag an 
leibhéal seo, caithfear spreagadh i bhfoirm pointí bonais CAO a chur ar fáil  dóibh.  
 
Inár dtuairim níor chóir na sonraíochtaí seo a bheith foilsithe do chomhairliúchan 
gan freagraí a bheith ar fáil ar na mórcheisteanna córasacha seo, mar in éagmais an 
eolais seo, tá frustrachas agus imní ag fás agus tá an comhairliúchán á chur dá 
threoir.  
 

Moltaí 

Tá sé soiléir ón méid seo nach féidir leis na dréachtsonraíochtaí Ardteiste, mar atá siad leagtha 

amach faoi láthair, freastal go sásúil ar riachtanais na scoláirí ar fad agus gur gá féachaint ar 

an bhfráma T1 agus T2 arís agus ceist a chur faoina oiriúnacht don tsraith shinsearach.  

 

Is cinnte go bhfuil gá le sonraíochtaí  ar leith le freastal ar riachtanais éagsúla na scoláirí. Níl 

an status quo sásúil mar nach bhfuil freastal á dhéanamh ar riachtanais na gcainteoirí dúchais 

ná cainteoirí cumasacha Gaeilge.  

 

Tá deis ann anois le sonraíochtaí nua dul i ngleic leis an gceist seo agus sonraíochtaí a 

dhearadh atá in oiriúint do na spriocghrúpaí éagsúla ar fad den chéad uair.  
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Chuige seo caithfear fráma nó múnla eile a cheapadh do na sonraíochtaí seachas T1 agus T2. 

Dar linn, tá dhá bhealach ann leis seo a dhéanamh: 

 

 

Rogha 1 - Sonraíochtaí nua a chur ar fáil ag na ceithre leibhéal seo a leanas: 

 Bonnleibhéal  

 Gnáthleibhéal  

 Ardleibhéal  

 Sárleibhéal – cúrsa nua a a bheadh dírithe ar ardchaighdeán i labhairt agus scríobh 

na teanga mar aon le heolas ar ghnéithe de shaíocht, litríocht agus de shaol na 

Gaeilge agus a mbeadh pointí breise CAO ag dul leis mar chúiteamh as an obair 

bhreise a bheadh i gceist leis an leibhéal seo. 

 

Rogha 2 - Sonraíochtaí a chur ar fáil ag na trí leibhéal seo a leanas: 

 Bonnleibhéal   

 Gnáthleibhéal  

 Ardleibhéal  

 

AGUS 

Ábhar nua a fhorbairt Saíocht agus Litríocht na Gaeilge a bheadh ar fáil do chohórt 

daltaí a mbeadh spéis acu tabhairt faoi ar an múnla céanna le Mata / Mata 

Fheidhmeach atá ar fáil faoi láthair do scoláirí. Bheadh pointí CAO ag dul leis an ábhar 

seo ar an mbealach céanna le Mata / Mata Fheidhmeach.  

 

 

Buntáistí Rogha 1 

1. Bheadh sé oscailte do scoláirí i scoileanna T1 agus scoileanna T2 tabhairt faoi 

shonraíocht nua. Sonraíocht  a fhreastalaíonn i gceart ar riachtanais foghlama cohórt 

daltaí nach bhfuil freastal ceart déanta orthu ag leibhéal na sraithe sinsearaí go dtí 

seo.  

2. Chinnteodh sé go ndéanfaí freastal ar an gcohórt scoláirí a mbeadh sonraíocht ag 

Bonnleibhéal níos oiriúnaí dá riachtanais foghlama. 

3. D’fhéadfaí na leibhéil éagsúla a cheangal ar bhealach trédhearcach leis an bhFráma 

Tagartha Comónta Eorpach, rud a chinnteodh go mbeadh na sonraíochtaí ailínithe le 

polasaithe eile an rialtais don teanga. 

4. Bheadh líon áirithe pointí breise CAO ar fáil dóibh siúd a roghnódh an scrúdú ag 

Sárleibhéal mar chúiteamh as an obair bhreise a bheadh ag dul leis an tsonraíocht 

seo. 

 

 

Buntáistí  Rogha 2  

1. Bheadh rogha ag scoláirí i scoileanna T1 tabhairt faoin ábhar Saíocht agus Litríocht na 

Gaeilge dá mba mhian leo agus bheadh sé oscailte do scoláirí i scoileanna T2 tabhairt 

faoi freisin ach is ábhar breise a bheadh i gceist cosúil le Mata agus Mata Fheidhmeach 
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le sonraíocht a fhreastalaíonn i gceart ar riachtanais foghlama cohórt daltaí nach bhfuil 

freastal ceart déanta orthu ag leibhéal na sraithe sinsearaí go dtí seo.  

2. Chinnteodh sé go ndéanfaí freastal ar an gcohórt scoláirí a mbeadh sonraíocht ag 

Bonnleibhéal níos oiriúnaí dá riachtanais foghlama. 

3. D’fhéadfaí na leibhéil éagsúla a cheangal leis an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach, 

rud a chinnteodh go mbeadh na sonraíochtaí ailínithe ar bhealach trédhearcach le 

polasaithe eile an rialtais don teanga. 

4. Bheadh pointí CAO ag dul leis an ábhar seo ar an mbealach céanna le Mata/Mata 

Fheidhmeach 

 

 

Focal Scoir 

Is scrúdú fíorthábhachtach i saol an scoláire an Ardteist, scrúdú a bhfuil go leor i ngeall leis. 

Ní ceart athrú chomh mór leis an gceann atá beartaithe sna dréachtsonraíochtaí seo a 

dhéanamh in aon ábhar ag an leibhéal seo, go háirithe sa Ghaeilge, ábhar a bhfuil tábhacht 

níos leithne ag baint leis ná an scrúdú féin, gan na himpleachtaí a mheas go cúramach.  

 

An chomhairle a bheadh ag Gaeloideachas ag an bpointe seo ná go gcuirfear aon chinneadh 

faoi shonraíocht nua don Ghaeilge sa tsraith shinsearach ar leataobh go dtí go mbeidh an t-

athbhreithniú ar an tsraith shóisearach déanta agus torthaí an athbhreithnithe curtha ar fáil. 

  

Nuair a bheidh sé sin déanta, iarraimid oraibhse, polaiteoirí ar spéis libh todhchaí na teanga, 

a chinntiú go gcuirtear na moltaí atá déanta againn sa phlécháipéis san áireamh agus go 

ndéantar fráma nua a dhearadh don Ghaeilge ag leibhéal na sraithe sinsearaí, fráma a 

fhreastalóidh i gceart, den chéad uair, ar riachtanais foghlama na scoláirí uile sa tír. 

 


