
ARDOILIÚINT TEANGA DO MHÚINTEOIRÍ IN ACADAMH NA HOLLSCOLAÍOCHTA GAEILGE 
 
Beidh dhá chúrsa nuálaíocha á dtairiscint do mhúinteoirí ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in 
OÉ Gaillimh an fómhar seo: 
 

 An tArd-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach 

 Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí (Teastas Iarchéime) 
 
Is cúrsaí dhá bhliain atá i gceist leis na cúrsaí seo atá dírithe go príomha ar chleachtóirí oideachais ar 
mhian leo cur lena gcáilíochtaí teanga. 
 
Cúrsaí Páirtaimseartha 
 
Díríonn an tArd-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach ar mhúinteoirí cáilithe a bhfuil céim onóracha 
bainte acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge. Dearadh an cúrsa seo le go dtiocfadh an 
cháilíocht le riachtanais na Comhairle Múinteoireachta don ábhar curaclaim Gaeilge.  
 
Deir sárpheileadóir na Gaillimhe agus céimí de chuid OÉ Gaillimh, Pól Ó Conaire: 

‘Tá an teagasc agus an fhoghlaim ar an gcúrsa seo ar fheabhas agus thar a bheith solúbtha 
ag an am céanna. Forbairt ghairmiúil luachmhar atá i gceist. D'éirigh liomsa cáilíocht 
fhiúntach bhreise mar mhúinteoir Gaeilge a bhaint, cáilíocht atá aitheanta ag an gComhairle 
Múinteoireachta a bhuíochas den chúrsa seo.’  

 
Díríonn an Teastas Iarchéime in Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí ar mhúinteoirí cáilithe ar 
mhian leo cur lena scileanna teanga agus ardchumas cruinnis. Tá an cúrsa seo oiriúnach d’oidí 
bunscoile agus iar-bhunscoile, do mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc trí 
Ghaeilge i ngaelscoileanna, i ngaelcholáistí agus i scoileanna Gaeltachta. 
 
Gemma Ní Chionnaith, Láithreoir Teilifíse agus céimí de chuid OÉ Gaillimh: 

‘Molaim an tAcadamh go hard as cúrsa den chineál seo a chur ar fáil do mhúinteoirí atá ag 
obair trí mheán na Gaeilge i nGaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta. Seo cúrsa gairmiúil a 
chuirfidh le cumas teanga múinteoirí agus bainfidh sé go dlúth le feidhmiú an Pholasaí nua 
maidir le hOideachas Gaeltachta idir 2017 agus 2022. 

 
Modh Seachadta na gCúrsaí 
 
Déantar an dá chúrsa nuálaíocha seo a sheachadadh tríd an bhfoghlaim chumaisc. Fágann sin gur 
féidir le rannpháirtithe ar fud na tíre páirt a ghlacadh sna cláir. Cuirfear ceardlanna tacaíochta ar fáil 
ar champas na hOllscoile i nGaillimh uair in aghaidh na míosa. Fágann an struchtúr solúbtha 
seachadta atá ag an dá chúrsa go mbeidh deis ag rannpháirtithe a gclár ama agus a n-ualach oibre a 
chur in oiriúint dá gcúinsí maireachtála féin. 
 
Nótaí don Eagarthóir 
 

 Cáilíocht ag L8 den Chomhchreat Náisiúnta Cáilíochtaí atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa 
Ghaeilge Fheidhmeach. Spriocdháta na nIarratas: 25 Lúnasa 2017 
 

 Cáilíocht ag L9 den Chomhchreat Náisiúnta Cáilíochtaí atá i gceist leis an Teastas Iarchéime 
in Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí. Spriocdháta na nIarratas: Eiseofar tairiscintí ar 
bhonn leanúnach. 
 



 Tuilleadh faisnéise: Dr. Éamon Ó Cofaigh 091-493802  
 

Eolas faoin bpictiúr: I láthair ag an seoladh bhí an Dr. Éamon Ó Cofaigh, OÉ Gaillimh; Iar mhac léinn 
agus láithreoir teilifíse Gemma Ní Chionnaith agus iar mhac léinn agus peileadóir na Gaillimhe Pól Ó 
Conaire. 


