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Buíochas
Ar dtús, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le rannpháirtithe an staidéir seo. Táim buíoch de na
príomhoidí agus de na múinteoirí Gaeilge a d’fhreagair na ceistneoirí agus go háirithe de na
múinteoirí a d’fhreastail go toilteanach ar fhócasghrúpaí. Roinn siad a gcuid eolais, taithí agus
moltaí go fial. Gabhaim buíochas le Vivienne Walsh a rinne an tras-scríobh. Chomh maith leis sin,
táim buíoch den Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a thug cabhair oifige
don tionscnamh. Ar deireadh, táim go mór faoi chomaoin ag an Ollamh Muiris Ó Laoire, IT Thrá Lí,
as a chuid comhairle agus moltaí le linn dhréachtadh na tuarascála seo.
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1. Réamhrá
Is í aidhm an taighde seo ná dearcadh múinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus lánGhaeilge i leith tionchair an tsiollabais nuashonraithe don Ardteistiméireacht, Ardleibhéal, a
imscrúdú, chomh maith lena ndearcadh i leith na béaltrialach do Ghradam Scoláire na Sraithe
Sóisearaí agus i leith an ghearrchúrsa nua atá molta don tsraith shóisearach. Tógtar ar an
tuairisc a rinne Comhar na Múinteoirí Gaeilge (Ní Laoire: 2013) ar dhearcadh múinteoirí i leith
an tsiollabais nuashonraithe Ardteistiméireachta i scoileanna na tíre ag an Ardleibhéal,
Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal, sé sin, in earnáil na scoileanna a mhúineann trí mheán na
Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla.

Rinneadh scrúdú ar shonraí 5 cheistneoir (as 140

ceistneoir Ardteistiméireachta, Ardleibhéal [ATAL]), ó scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
don taighde úd. Toisc nár leor san chun léiriú cruinn a fháil ar na scoileanna seo, chinn An
Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) gur ceart díriú go
sonrach ar scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge amháin chun léargas cuimsitheach soiléir
a fháil toisc go bhfuil riachtanais ar leith acu, ar nós: oiliúint do mhúinteoirí maidir le
dátheangachas, treoirlínte chun plean tacaíochta a chur ar fáil do pháistí dátheangacha agus
áiseanna agus trialacha caighdeánacha cuí a fhorbairt (Pobal. 2010:1. http://www.cogg.ie/wpcontent/uploads/riachtanais-speisialta-oideachais-i-scoileanna-ina-bhfuil-an-ghaeilge-marmhean.pdf. Aisghafa 20 Samhain 2014).

NB: Fanadh dílis d’athfhriotal ó mhúinteoirí agus ó cháispéisí díreach mar a fuarthas iad
gan coigeartú a dhéanamh.
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2. Cúlra
Mar thoradh ar athbhreithniú ar Ghaeilge na hArdteistiméireachta cuireadh siollabais agus
dréacht-treoirlínte bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach i bhfeidhm ag leibhéal na
hArdteistiméireachta, Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal, sa bhliain 1995 (RO: Gan dáta [1995a
agus 1995b]) agus cuireadh faoi scrúdú iad den chéad uair in 1997. Lean, agus leanann go nuige seo, scoláirí uile na tíre an siollabas céanna Ardleibhéil cuma má tá an Ghaeilge mar
chéad teanga (T1) nó mar dhara theanga (T2) acu. Tar éis ceithre bliana de chur i bhfeidhm an
tsiollabais, chinn an ROE (1998) go laghdófaí toirt an chúrsa litríochta sa bhliain 1999 agus
cuireadh na hathruithe i bhfeidhm dá réir do scrúdú 2001 ar aghaidh (ROE: M38/98).
I dtaighde don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), dúirt Little
(2003) go neamhbhalbh go raibh scoláirí i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán iontu
thíos leis, toisc gurb ionann an siollabas Gaeilge a thairiscítear dóibh agus siollabas i dteanga
iasachta:
“the continued insistence on a single syllabus for native and non-native speakers of the
language, Irish-medium and English-medium students, achieves the worst of both
worlds, offering the minority of native speakers and Irish-medium students what is
effectively a foreign language syllabus” (2003: 9).
Níor tháinig aon athrú ar na siollabais ó shin i leith maidir le hidirdhealú idir T1 agus T2.
Rinneadh suirbhé ar scoileanna Gaeltachta (Mac Donnacha et al: 2005), áit a ndeirtear
go bhfuil 19 scoil as 27 scoil Ghaeltachta, dara leibhéal [26 atá ann anois, de réir ROS. 2013a:
3], ag teagasc trí Ghaeilge amháin nó trí Ghaeilge den chuid is mó (Mac Donnacha et al: 2005.
Lgh. 3, 13). Tugann Ó Giollagáin et al (2007) léargas duairc dúinn ar na dúshláin atá le sonrú
maidir leis an teanga sna scoileanna Gaeltachta. Labhraíonn siad faoi “m(h)eascán teanga” na
scoláirí agus faoi “c(h)eisteanna cinniúnacha teangeolaíocha” a músclaítear i gcás an
5

oideachais Ghaeltachta.

Rianaíonn siad an easpa córais chuí tacaíochta i scoileanna

Gaeltachta ar nós: saineolas sa phleanáil teanga agus sa tumoideachas, oiliúint chuí do
mhúinteoirí agus áiseanna teagaisc (2007: 11).
I Márta 2007, d’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta go mbeadh athruithe
suntasacha ag teacht ar na siollabais Ghaeilge ag an dara leibhéal (ROE: Preasráiteas 11
Márta 2007). Maidir leis na scrúduithe teistiméireachta, sonraíodh go mbeadh athruithe sa
bhéaltriail, sa chluastuiscint agus sa litríocht go háirithe.

Rinne Imlitir 0042/2007 sainiú ar

chuid1 de na hathruithe sin (ROE: 2007). Eisíodh trí imlitir2 sa bhliain 2010 ag tabhairt soiléiriú
breise3 ar na hathruithe a moladh sa bhliain 2007.

Cuireadh an siollabas nuashonraithe i

bhfeidhm sa bhliain 2010 agus faoi scrúdú den chéad uair in 2012. Toisc go raibh scoileanna
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge den tuairim gur maolú agus céim síos don Ghaeilge a bhí sna
hathruithe seo, bunaíodh Meitheal na Gaeilge4 mar bhrúghrúpa i leith dhúshlán agus
impleachtaí na n-athruithe do scoláirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge (Irish Times 12
Bealtaine 2010).
I mí na Nollag 2010, foilsíodh “Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge”, áit a bhfuil ‘oideachas’
ar an gcéad cheann de naoi réimse gnímh. Is é “príomhfhócas den Straitéis … seasamh na
Gaeilge sa chóras oideachais a neartú” (Rialtas na hÉireann. 2010: 3). De réir na Straitéise,
déanfar cúram agus soláthar ar leith den teanga sa Ghaeltacht5 (Lch. 3), neartófar ról COGG
maidir le foghlaim agus teagasc na Gaeilge sa Ghaeltacht agus i scoileanna lán-Ghaeilge (Lch.

1

Béaltriail: ardú i riar na marcanna ó 25% go dtí 40%. Cluastuiscint: laghdú i riar na marcanna ó 16.6% go dtí 10%.

2

ROE: 0020/2010 (Márta). ROS: 0056/2010 (Meán Fómhair). CSS: S90/10 (Nollaig).

3

ROE: 0020/2010. Ina measc, litríocht: laghdú ar thoirt an chúrsa agus laghdú i riar na marcanna ó 30% go dtí
16.6%.
4

Mhair an Mheitheal bliain / bliain go leith dar le heolas a thug Cathaoirleach na Meithile ag siompóisiam i Luimneach
31 Eanáir 2015.
5

Sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, ní dhéantar aon tagairt do na scoileanna Gaeltachta a mhúineann trí mheán an
Bhéarla, áfach.
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18) agus i mbunscoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán (Lch. 16). Cuirfear an fhoireann
chuí6 agus na hacmhainní ar fáil chun san a dhéanamh (Lch. 18).

Dar le Walsh, agus é ag

caint faoin Dréachtstraitéis 20 Bliain (dreacht-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030.doc.
Aisghafa 05 Feabhra 2015), is beag a deirtear faoin oideachas dara leibhéal murab ionann agus
an bhunscolaíocht (Walsh: 2010. www.beo.ie/alt-straiteis-20-bliain.aspx. Aisghafa 31 Eanáir
2015). Níl cur síos ar mhaoiniú na Straitéise ná ar chéimniú sonrach na Straitéise7 (Lch. 8)
agus caithfidh go bhfuil impleachtaí aige sin ar chur i bhfeidhm na Straitéise agus muid anois
beagnach an ceathrú bealach tríd an tréimhse 20 bliain.
De réir taighde a rinne Ní Mhaonaigh (2013) ar na leasuithe ar scrúdú Gaeilge na
hArdteistiméireachta, léirigh an príomhthoradh gur éirigh le grúpa scoláirí 2011 (a lean an
seanchúrsa) beagán níos fearr ná grúpa scoláirí 2012 (a lean an cúrsa nuashonraithe) sa
chluastuiscint agus sa scríbhneoireacht. Níor léiríodh difríocht shuntasach ar bith, áfach, idir an
dá

ghrúpa

maidir

leis

an

mBéaltriail

(Ní

Mhaonaigh

2013

[Meitheamh]:

93.

http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/leasuithe-ar-scrudu-gaeilge-na-hardteistimeireachta.pdf.
Aisghafa 10 Samhain 2014). Go n-uige seo, níl aon fhianaise ann go ndearnadh plé ceart ar an
toradh tábhachtach seo.
D’eisigh an ROS doiciméad dar teideal “Athbhreithniú ar Oideachas sa Ghaeltacht8” i
Meán Fómhair 2013, ina ndeirtear go bhfuil “ilchineálacht teanga” sa Ghaeltacht (Lch. 3), go
bhfuil stádas na Gaeilge ag éirí “níos leochailí” (Lch. 6) agus gur cosúil nach mbeadh aon chur
chuige amháin oiriúnach ann féin chun freastal ar riachtanais na bpobal Gaeltachta ná ar

6

Tá laghdú tagtha ar fhoireann COGG ó cheathrar go triúr (http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuairisc-Bliana2013.pdf. Lch. 7 agus http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuairisc-ar-obair-COGG-o-2002-go-2008.pdf. Lch. 10.
(Aisghafa 18 Feabhra 2015).
7

Murab ionann agus an Dréacht-Straitéis don Ghaeilge, áit a dhéantar sainiú ama sa straitéis chéimnithe (Lch. 9).
Rialtas na hÉireann: 2009. dreacht-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030.doc.(Aisghafa 05 Feabhra 2015).
Déantar tagairt don mheán teagaisc sna scoileanna Gaeltachta anseo (“Gaeilge, Béarla, dátheangach”). Lch. 6.
(Aisghafa 05 Feabhra 2015).
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7

riachtanais na bhfoghlaimeoirí sna scoileanna (Lch. 5) (ROS: 2013a). [Ní léir más siollabas
comónta atá i gceist anseo9].
Eisíodh “Tuarascáil an Phríomhchigire 2010 – 2012” i Samhain 2013 ar mheastóireacht
na gcigirí i dtrí ábhar: Gaeilge, Béarla agus Matamaitic ag an mbunleibhéal agus iarbhunleibhéal (ROS: 2013c). Díríodh ar chur síos a dhéanamh ar na hábhair sna bunscoileanna
ar dtús (Caibidil 3) agus ansin díríodh ar na hábhair chéanna sna hiar-bhunscoileanna (Caibidil
4).

Ní dhearnadh aon tagairt do scoileanna lán-Ghaeilge i gceachtar den dá chaibidil sin.

D’fhéadfadh go bhfuil siad san áireamh sna caibidlí sin, ach ní deirtear é sin go sonrach ná go
hindíreach.

Ag deireadh Chaibidil 3, ar nós rubaill, tá “Spotsholas” á shoilsiú “ar

bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Gaeltachta” curtha isteach, ach toisc go bhfuil an
anailís ar an dá leibhéal nasctha le chéile, cuid mhór, is solas scaipthe atá ann seachas
spotsholas (2013c: 57-59).
Léiríonn torthaí na tuarascála go bhfuil a lán tréithe den chleachtas éifeachtach le sonrú
sna scoileanna Gaeltachta agus go bhfuil cáilíocht na bainistíochta agus ceannaireachta go
maith, cuid mhór (2013c: 58). Luaitear iar-bhunscoileanna go sonrach ceithre huaire maidir le
postanna freagrachta agus cruinnithe roinne agus maidir leis an ngá le forbairt a dhéanamh ar
scileanna scríbhneoireachta (2013c: 59).

Dúradh gur úsáideadh TFC i líon beag iar-

bhunscoileanna Gaeltachta agus go raibh foghlaim an-mhaith i gceist nuair a bhí na scoláirí ag
déanamh obair foirne (2013c: 59). Ach ar nós na ndoiciméad “An Straitéis 20 Bliain” agus
“Aithbhreithniú ar Oideachas sa Ghaeltacht”, dírítear go príomha ar an mbunscolaíocht seachas
ar an iar-bhunscolaíocht.

Sa leagan Béarla: “…it would appear that a ‘one size fits all’ approach may not be appropriate’ rud a d’fhéadfadh a
thabhairt le fios gur an siollabas atá i gceist (ROS: 2013b. Lch. 5. https://www.education.ie/en/Publications/PolicyReports/Review-of-Education-in-the-Gaeltacht.pdf. (Aisghafa 10 Samhain 2014).
9
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I Meán Fómhair na bliana 2014, d’eisigh an ROS “Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn” na
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, áit a léirítear go bhfuil tús curtha le hathbhreithniú ar
oideachas sa Ghaeltacht agus le bearta chun tacú le cleachtas na múinteoirí a fheabhsú (Lch.
1).

Ar nós na Straitéise 20 Bliain féin, d’fhéadfaí a rá go ndéantar níos mó cúraim den

bhunscolaíocht ná den iar-bhunscolaíocht sa tuarascáil seo ar dhul chun cinn na straitéise
(ROS: 2014).
Taispeánann Péterváry et al i staidéar a rinne siad ar dhaltaí Gaeltachta idir 7-12 bliain
ar cainteoirí dúchais iad go bhfuil na daltaí níos líofa sa Ghaeilge ná sa Bhéarla ach go bhfuil
cruinneas agus acmhainneacht níos fearr acu sa Bhéarla (2014: 222). D’fhéadfaí a mhaíomh
gur mar sin atá ag scoláirí sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta chomh maith.
Ar threoir ón CNCM, tosaíodh ar athbhreithniú10 a dhéanamh i dtreo dheireadh na bliana
2014 ar na hathruithe ar riar na marcanna don bhéaltriail sna scrúduithe teistiméireachta ó 25%
go dtí 40% agus ar na leasuithe a rinneadh ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta a
d’eascair as na hathruithe sin. (CNCM: http://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/SeniorCycle-Subjects/Gaeilge. (Aisghafa 09 Feabhra 2015).

10

Tá an t-athbhreithniú seo níos mó ná dhá bhliain chun deiridh. Cf Rialtas na hÉireann: 2010: “Déanfaidh an
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta athbhreithniú ar fheidhmiú an tsiollabais i gcomhthéacs thaithí
an chéad chóhort de na hiarrthóirí faoin gcóras measúnaithe athbhreithnithe” (2010: 13).
http://www.ahg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/Foilseachain/Strait%C3%A9is%2020%20Bliain%20%20Leagan%20Gaeilge.pdf. Aisghafa 01 Nollaig 2014). Chomh maith leis sin, thug an tAire Oideachais agus
Eolaíochta, Mary Coughlan, treoir don CNCM sa bhliain 2010 chun athbhreithniú a dhéanamh go luath tar éis don
chéad chóhort an scrúdú Ardteistiméireachta a dhéanamh sa bhliain 2012: “The review should take account of the
Leaving Certificate results of the first cohort...”. (Sliocht as litir chuig an CNCM dar dáta 20 Iúil 2010) [Níl an litir seo
ar shuíomh idirlín ROE/ROS – tugadh cóip den litir do Choiste Cúrsa Gaeilge na hArdteistiméireachta ar an 5ú
Bealtaine 2011]).
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3. Cur chuige agus modheolaíocht
Mar a luadh thuas, sa staidéar seo, féachadh le taighde sonrach a dhéanamh ar dhearcadh
múinteoirí i leith an tsiollabais nuashonraithe agus é á chur i bhfeidhm sa seomra ranga i
scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Chuige sin, ullmhaíodh dréachtcheistneoir ar SurveyMonkey11 (Gold). Bhí cúig rannóg
sa cheistneoir:
1: Réamheolas – ainm na scoile, cineál scoile (scoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge) agus
caighdeán Gaeilge na scoláirí i gcoitinne.
2. Cuid 1: Scrúdú /córas measúnaithe na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal.
3. Cuid 2: An siollabas nuashonraithe, Ardteistiméireacht, Ardleibhéal.
4. Cuid 3: An bhéaltriail i nGradam Scoile an Scoláire Sóisearaí agus tuairimí á lorg faoi
chomhdhéanamh ghearrchúrsa Gaeilge ag an leibhéal sin agus faoi thoilteanas tabhairt faoi
ghearrchúrsa.
5. Cuid 4: Toilteanas bheith páirteach i bhfócasghrúpa agus sonraí teagmhála.
I gCuid 1 agus i gCuid 2, bhí 37 gceist éigeantacha,12 ilroghnacha i bhfoirm ráitis sa
dréachtcheistneoir agus bhí 7 n-áit sa bhreis ina raibh ceisteanna oscailte ina bhféadfadh
freagróir iomlánú deonach a dhéanamh ar a chuid tuairimí. Bhí na 37 gceist ilroghnacha le
freagairt i bhfráma de chineál Likert (1932), a raibh cúig rogha ann: ‘Aontaím go láidir’,
‘Aontaím’, ‘Nílim cinnte’, ‘Easaontaím’ agus ‘Easaontaím go láidir’. I gCuid 3, bhí ceithre cheist

11

Comhlacht néalríomhaireachta a fhorbraíonn suirbhéanna ar líne
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/What-professional-plans-does-SurveyMonkey-offer. (Aisghafa 07 Iúil
2015).
12

Sa suirbhé ar líne, ní fhéadfadh freagróir bogadh ar aghaidh go dtí an chéad leathanach eile gan na ceisteanna
éigeantacha a fhreagairt. Ar ndóigh, dá líonfadh freagróir an chruachóip, d’fhéadfadh sé ceisteanna a fhágáil ar lár
dá mba mhian leis.
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ar an tsraith shóisearach (trí cheist oscailte, dhá cheann díobh éigeantach agus ceist amháin
éigeantach ilroghnach – ní ceist de chineál Likert a bhí ann). Cuireadh litir chumhdaigh agus an
dréachtcheistneoir chuig naonúr múinteoirí Gaeilge, na tástálaithe (Aguisín A), ar líne agus
cuireadh cruachóip den cheistneoir sa phost chucu freisin ar an 19ú Meán Fómhair 2014 agus
lorgaíodh aiseolas.
Tugadh moltaí chun feabhais agus cuireadh leasuithe i bhfeidhm dá réir. Cuireadh treoir
i gcló trom isteach roimh Chuid 1 (An scrúdú /córas measúnaithe, ATAL) do Chuid 1 - Cuid 3 ar
aghaidh maidir leis na ráitis do na ceisteanna ilroghnacha chun aon chlaonadh a sheachaint.
Dúradh nach raibh aon ráiteas “ceart” nó “mícheart” ann féin. Cuireadh trí cheist le Cuid 1 den
cheistneoir. Mar sin bhí 40 ceist ilroghnacha le freagairt. Cuireadh ceist shonrach de bhreis ar
líon na sraitheanna pictiúr. Cuireadh dhá cheist bhreise isteach chun idirdhealú a dhéanamh idir
toirt an chúrsa litríochta (prós agus filíocht) agus measúnú ar an gcúrsa litríochta féin. I ndiaidh
phróiseas an phíolótuithe seo, dréachtadh an leagan deifinídeach den cheistneoir. Cuireadh
leathanach sa bhreis roimh an gcéad leathanach den chruachóip le cur in iúl d’fhreagróirí go
bhféadfaí tuilleadh a chur leis na ceisteanna oscailte, dá mba mhian leo, ach an cheist a lua go
sonrach sa bhfreagairt.
Seoladh an suirbhé cuí sa phost chuig 65 scoil atá ar liosta COGG ar an 7ú Deireadh
Fómhair 2014. I ngach clúdach litreach, bhí litir don phríomhoide, litir do cheann roinn na
Gaeilge ag iarraidh air an ceistneoir a líonadh, ceistneoir amháin (Aguisíní B, C, D) agus
clúdach faoi stampa is seoladh. Bhí de rogha ag freagróirí cruachóip den cheistneoir a líonadh
nó an ceistneoir a líonadh ar líne. Bhí sé i gceist ag an údar go líonfaí ceistneoir amháin in
aghaidh gach scoile. Ba chóir go mbeifí tar éis é sin a rá go sonrach sa litir don Phríomhoide
agus do cheann roinn na Gaeilge sa scoil, mar tharla gur líonadh suas go ceithre cheistneoir in
aghaidh cuid de na scoileanna. Bhí ar an taighdeoir cruachóip amháin in aghaidh gach scoile a
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tháinig ar ais a chur ar líne ansin, toisc go rabhthas ag baint úsáide as córas ar líne chun an teolas a bhailiú ó na ceistneoirí.
Dob é an 22ú Deireadh Fómhair an spriocdháta d’fhreagairt an cheistneora. Seo mar a
bhí don fhreagairt ar an dáta sin: 28 ceistneoir iomlánaithe, 4 ar líne agus 24 ina gcruachóip.
Tháinig dhá chruachóip ó scoil amháin agus ceithre chruachóip ó scoil eile, rud a chiallaigh gur
24 scoil a bhí i gceist ina iomláine (sin ráta freagartha 37.5%). Líonadh ceann amháin, an ceann
ab iomláine, in aghaidh gach scoile ar an gcóras ar líne. Tháinig cruachóip a bhí comhlánaithe
ó scoil Ghaeltachta ar a scríobhadh go múintear trí Bhéarla sa scoil sin. Cuireadh an scoil sin
san áireamh, ar ndóigh, toisc gur seoladh an ceistneoir chucu agus toisc gur líonadh an
ceistneoir. Tháinig cruachóip bhán ar ais ó scoil amháin ina bhfuil aonad lán-Ghaeilge ón chéad
go dtí an tríú bliain inti, seachas on gcéad go dtí an séú bliain. Níl aon scoláirí sinsearacha san
aonad sin. Fágadh an scoil sin as an áireamh nuair a bhíothas ag ríomh an ráta freagartha [sin
64 scoil], toisc nár líonadh an ceistneoir agus toisc nach bhfuil aon scoláirí sinsearacha san
aonad sin. Chomh maith leis sin, toisc go bhfuil an líon scoileanna chomh beag san, is ionann
ceistneoir amháin agus 1.6% den iomlán [64 scoil]. Mar sin, d’fhéadfadh ceistneoir bán amháin
sonraí a chur as riocht.
Cé gur líonadh an ceistneoir go hiomlán, cuid mhór, tharla sé nár líon roinnt freagróirí
cuid de na ceisteanna, go háirithe ar an gcruachóip. Bhí 15 leathanach sa chruachóip agus 5
leathanach sa cheistneoir ar líne.
leathanaigh 6-7.

Maidir leis an gcruachóip, níor líon beirt fhreagróirí

Ar chruachóip eile, chuir freagróir amháin ‘tic’ le gach rogha sa cheist

ilroghnach ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí, rud a chiallaigh gur fágadh an cheist sin ‘bán’
nuair a cuireadh na freagraí ar an gcóras ar líne. Bhí corrcheist eile nár freagraíodh. Stop
freagróir amháin a bhí ag líonadh an cheistneora ar líne tar éis Cuid 2 a líonadh.
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Bhí an chéad chuid eile, Cuid 3, bainteach leis an tsraith shóisearach. Tháinig glao
gutháin ó fhreagróir eile chuig an údar ag míniú go raibh bac ar bhaill de Chumann na
Meánmhúinteoirí (ASTI) comhoibriú le forbairtí bainteach leis an tsraith shóisearach (ASTI:
http://www.asti.ie/uploads/media/SS_re_JC_directive.pdf.

Aisghafa
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Deireadh

Fómhair,

2014). Tugadh an treoir chéanna do bhaill an TUI: (http://www.tui.ie/news-events/tui-directiveto-members-on-junior-cycle.5435.html. Aisghafa 18 Deireadh Fómhair, 2014). Mar thoradh air
sin, baineadh an éigeantacht de Chuid 3 den cheistneoir.

Chiallaigh sin go bhféadfadh

freagróirí ar líne bogadh ar aghaidh go Cuid 4 gan Cuid 3 a líonadh.
Cé go bhfuil ráta freagartha 37.5% sásúil go leor13, cinneadh meabhrúchán a chur chuig
na scoileanna nár fhreagair, toisc go raibh an spriocshampla chomh beag, 64 scoil, agus toisc
gurbh ionann agus 1.6% den iomlán gach scoil ar an liosta, mar a dúradh thuas. Scríobhadh
meabhrúchán chuig an bpríomhoide agus chuig ceann roinn na Gaeilge (Aguisíní E agus F) ag
rá nach raibh gá le Cuid 3 a fhreagairt munar mhian le faisnéiseoirí é sin a dhéanamh. Iarradh
go sonrach sa mheabhrúchán chuig ceann roinn na Gaeilge go líonfaí an ceistneoir ar son na
múinteoirí Gaeilge. Mar thoradh ar an meabhrúchán, tháinig 26 ceistneoir sa bhreis, 12 ar líne
(ceann amháin ó scoil a chláraigh freagróir ar líne cheana féin. Mar sin, rinneadh nóta dá raibh
sna ceisteanna oscailte agus baineadh an ceistneoir sin den chóras ar líne) agus 14 ina
chruachóip. As an 14 cóip sin, tháinig ceithre chruachóip ó scoil amháin. Ionchuireadh a raibh
sa cheistneoir ab iomláine ar an gcóras ar líne agus nótáladh a raibh sna ceisteanna oscailte
sna trí cheistneoir eile; ach níor cuireadh na freagraí ar na ceisteanna ilroghnacha ar an gcóras
ar líne, toisc go raibh sé i gceist glacadh le ceistneoir amháin in aghaidh gach scoile. Tháinig
ceithre cheistneoir ó scoil eile fós. Cuireadh trí cinn díobh san as an áireamh tar éis sonraí a
nótáil ó na ceisteanna oscailte agus cuireadh an ceathrú ceann, an ceann ab iomláine, ar an
13

IAR: https://www.utexas.edu/academic/ctl/assessment/iar/teaching/gather/method/survey-Response.php. (Aisghafa
20 Eanáir 2015).
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gcóras ar líne. Chiallaigh san gur tháinig 8 gceistneoir sa bhreis ina gcruachóip. Mar sin, nuair
a shuimítear an dá fhigiúr [20 cruachóip + 4 ar líne agus 8 gcruachóip + 11 ar líne, sin 28 ina
gcruachóip agus 15 ar líne], ciallaíonn sin gur tháinig ceistneoir ó 43 scoil, sin ráta freagartha
67.2% [as 64 scoil]. Cuireadh na cruachóipeanna ar líne, dúnadh an suirbhé agus díríodh ar an
anailís.
Chomh maith leis sin, bhí sé i gceist fócasghrúpaí a reáchtáil ionas iomlánú / ‘triantánú’
a

dhéanamh

ar

an

taighde

(cf

Morgan:

2013

http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter18/Book%20chapters/Planning_and_designin
g_focus_groups.pdf. Aisghafa 12 Nollaig 2014): sé sin, ceisteanna dúnta (ilroghnacha, cuid
mhór [cainníochtúil]), ceisteanna oscailte (cáilíochtúil) agus fócasghrúpaí (cáilíochtúil) chun
teacht ar bhreis tuisceana ar fhreagairt na bhfaisnéiseoirí agus iomlánú a dhéanamh ar
bhearnaí a tháinig sa treis sa bhfreagairt.
Chuathas i dteagmháil le sé scoil: trí scoil Ghaeltachta agus trí scoil lán-Ghaeilge i mí na
Nollag 2014 agus i dtús mí Eanáir. Is Coláiste Pobail nó Scoil Phobail trí cinn de na scoileanna
sin agus is meánscoileanna iad na scoileanna eile. Reáchtáladh fócasghrúpaí i gcúig scoil
agus fócasghrúpa amháin lasmuigh den scoil, toisc gur oir sé do na múinteoirí sa scoil sin, idir
an 12ú agus 30ú Eanáir 2015. Bhí idir múinteoir amháin agus triúr múinteoirí sna fócasghrúpaí.
Seoladh ceisteanna chuig na rannpháirtithe roimh ré (Aguisín G). Ar an lá, rinneadh
taifead ar chomhrá a lean c30 nóiméad. Cuireadh na taifid chuig tras-scríobhaí.
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4. Anailís ar na torthaí
Sa chuid seo den tuarascáil déantar plé ar na sonraí a tháinig chun solais de bharr na hanailíse.
Baintear úsáid as tuairimí scríofa na bhfreagróirí / bhfaisnéiseoirí agus tuairimí ó bhéal na
bhfócasghrúpaí. Ciallaíonn ‘freagróirí’ / ‘faisnéiseoirí’ sa chás seo múinteoirí a d’fhreagair an
ceistneoir. Ciallaíonn ‘FG’ fócasghrúpa. Is scoileanna lán-Ghaeilge iad FG01-FG03. Is
scoileanna Gaeltachta iad FG04-06. Baintear tátail agus déantar achoimre tríd an anailís ar na
torthaí, de réir mar a oireann.

4.1. Réamheolas
Tá dhá chineál tábla thíos. Tá táblaí ann a chuireann síos ar scoileanna Gaeltachta agus
scoileanna lán-Ghaeilge le chéile mar ghrúpa amháin, agus beidh uimhir orthu sin ó 1 go 42.
Ansin tá táblaí ann a chuireann síos ar an dá chineál scoile scartha óna chéile agus beidh
uimhir agus litir orthu sin: Táblaí 2 (b), 6 (b), 10 (b), 13 (b), 18 (b) agus 39 (b). Sna táblaí a bhfuil
(b) acu ina ndiaidh, seachas 3 (b), rinneadh comparáid idir na scoileanna Gaeltachta (16 scoil)
agus na scoileanna lán-Ghaeilge (27 scoil) féachaint cá raibh na cosúlachtaí / difríochtaí
eatarthu. Is gá cuimhneamh gur ionann sin agus 37.2% agus 62.8% de na scoileanna faoi
sheach. Mar sin, imríonn na scoileanna lán-Ghaeilge tionchar ar an toradh iomlán, toisc a
líonmhaire, seachas mar a imríonn na scoileanna Gaeltachta, toisc a laghad. Is den tábhacht é,
mar sin, iniúchadh a dhéanamh ar an dá earnáil agus iad a idirdhealú óna chéile.
I gcás na coda eile den cheistneoir, ó thaobh aontú / easaontú / neamhchinnteachta de,
cinneadh go raibh comhghaol suntasach i gceist, dá mbeadh níos mó ná 30% de dhifear idir
freagraí na scoileanna Gaeltachta agus agus freagraí na scoileanna lán-Ghaeilge. Léiríodh an
difríocht fhollasach seo i gcúig thábla as 42 thábla: Táblaí 6 (a), 10 (a), 13 (a), 18 (a) agus 39
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(a). I ngach cás de na cúig thábla seo, bhí móramh na bhfreagróirí in earnáil amháin agus
mionlach san earnáil eile.
Is léir, mar sin, mar a fheicfear sna táblaí 2 (b), 6 (b), 10 (b), 13 (b), 18 (b) agus 39 (b),
gur imir tuairim na bhfreagróirí sna scoileanna lán-Ghaeilge tionchar ar an toradh iomlán nuair a
bhí a mhalairt de thuairim ag na scoileanna Gaeltachta.

Tábla 1: Ráta freagartha na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
Freagra: 43

Cineál Scoile

Gan fhreagra: 0

Iar-bhunscoil Ghaeltachta

Céatadán
den iomlán
37.2

Líon
16/27

=59.3% de scoileanna Gaeltachta

Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge

62.8

27/37

=73% de scoileanna lán-Ghaeilge

Iomlán

43/64

Taispeánann Tábla 1 go dtagann 37.2 % de cheistneoirí ó scoileanna Gaeltachta (16
cheistneoir) agus 62.8% díobh ó scoileanna lán-Ghaeilge (27 gceistneoir). Ciallaíonn sin go
bhfuil ráta freagartha níos airde ag na scoileanna lán-Ghaeilge ná na scoileanna Gaeltachta, sin
73% agus 59.3% fá sheach, ag glacadh leis go bhfuil 37 scoil lán-Ghaeilge14 agus 27 scoil
Ghaeltachta i gceist, de réir liosta COGG, sin 64 scoil, mar a luadh cheana.

14

An figiúr seo lúide an scoil nach bhfuil sraith shinsearach lán-Ghaeilge inti (38-1=37)
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Tábla 2 (a): Cén cineál Gaeilge atá ag formhór na scoláirí i do scoil, i do thuairim?
Freagra: 42

Gan fhreagra: 1

Roghanna

Freagraí

Iomlán

42

Cuireadh 5 chaighdeán cumais sa Ghaeilge faoi bhráid na múinteoirí ag dul ó ardchumas go
lagchumas. Léiríonn Tábla 2 go gcreideann múinteoirí go bhfuil Gaeilge shaibhir líofa chruinn
ag 4.8% de na scoláirí ag barr an speictrim agus Gaeilge thanaí mhíchruinn ag 7.1% de na
scoláirí ag bun an speictrim. Tá Gaeilge líofa chruinn ag 4.8% de na scoláirí agus tá Gaeilge
measartha cruinn ag 38.1% díobh. Tá Gaeilge líofa ach mhíchruinn ag 45.2% de scoláirí.
Caithfidh go ngineann an éagothromaíocht san maidir le caighdeán Gaeilge na scoláirí dúshlán
do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge mar a thugann Ó Giollagáin et al le tuiscint
“Cruthaíonn an meascán teanga seo dúshlán faoi leith don chóras oideachais” (2007: 11).
B’fhéidir gurb í an éagothromaíocht seo an fáth gur chuir freagróir amháin i scoil Ghaeltachta
‘tic’ leis an gcúig rogha sa cheist áirithe seo. Nuair a chuirtear an dá chatagóir le chéile, feictear
go bhfuil 83.3% de na scoláirí sa tríú agus ceathrú catagóir de réir cúig chatagóir chumais.
D’fhéadfadh go n-imreodh an éagsulacht seo tionchar ar nós imeachta an tseomra ranga.
Nuair a dhéantar idirdhealú idir na scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge,
is iad seo na torthaí a thagann chun tosaigh:
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Tábla 2 (b): Idirdhealú idir na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Cén cineál
Gaeilge atá ag formhór na scoláirí i do scoil, i do thuairim?

Iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Iar-bhunscoil
lán-Ghaeilge

Iomlán

Gaeilge
shaibhir
líofa chruinn
13.3% (2)
0% (0)
2

Gaeilge
líofa
cruinn
6.7% (1)

Gaeilge
measartha
cruinn
40% (6)

Gaeilge
líofa ach
míchruinn
26.7% (4)

Gaeilge
thanaí
mhíchruinn
13.3% (2)

3.7% (1)

30% (10)

55.6% (15)

3.7% (1)

27

2

16

19

3

42

Iomlán
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Nuair a fhéachtar ar Thábla 2 (b), ó thaobh scoileanna Gaeltachta de, feictear go gcreideann
freagróirí go leathann caighdeán Gaeilge na scoláirí thar an speictream ar fad maidir leis na
cúig rogha / chatagóir a tugadh, catagóirí a chuimsíonn líofacht shaibhir chruinn ag barr an
speictrim (13.3%) agus tanaíocht agus míchruinneas ag bun an speictrim (13.3%). Ar an taobh
eile, maidir le scoileanna lán-Ghaeilge, tá an réimse níos cúinge. Líontar ceithre chatagóir as
cúig cinn agus tá 85.6% de na scoláirí curtha sa tríú agus sa cheathrú catagóir, murab ionann
agus na scoileanna Gaeltachta, áit a bhfuil 66.7% sa tríú agus sa cheathrú catagóir. De réir
Thábla 2 (a), áit a bhfuil na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge le chéile, tá 83.3% de na
scoláirí curtha sa tríú agus sa cheathrú catagóir. Léiríonn an tábla thuas cé chomh éagothrom
agus dúshlánach atá sé d’oideachasóirí freastal ar líon cumais chomh éagsúil san, go háirithe
sna scoileanna Gaeltachta.
Luann FG06 suirbhé a tháinig amach ag deireadh na bliana seo caite [2014] - ar chainteoirí
dúchais óga i gConamara a léiríonn go bhfuil scoláirí Gaeltachta, cainteoirí dúchais, ag tabhairt an
Bhéarla leo níos fearr ná an Ghaeilge (Péterváry et al, is dócha). Dar le FG06, níl an foclóir ag
scoláirí chun téacsleabhar Gaeilge a léamh “Fuarthas amach ar an meán go raibh siad (cainteoirí
dúchais Ghaeltachta) … níos cumasaí i labhairt an Bhéarla ná Gaeilge. Agus gan aon Bhéarla sa
bhaile. Tá deacrachtaí ag muintir na Gaeltachta le foclóir na Gaeilge. Ar an iomlán, níl ach foclóir
Tier 1 (acu). Foghlaimíonn siad corr-stuif Tier 3 …Níl Tier 2 acu den chuid is mó seachas corr-rud.
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Cén chaoi a bhféadfadh siad taitneamh a bhaint as (téacsleabhar a léamh) gan an foclóir (a bheith
acu)?” (FG06)… “Ceapaim go dtí an suirbhé seo nár thuig muid chomh dona is a bhí an scéal….Bhí
lagmhisneach orainn roimhe sin. Bhí gliondar orm go raibh duine ag rá a bhí feicthe agam sa
tseomra ranga. Bhíomar ag cur an milleán orainn féin mar scoil roimhe sin. Go raibh teipthe orainn.
Nuair a chonaiceamar an suirbhé, thug sin faoiseamh dúinn” (FG06). Bhíodh cúntóir teanga ag an
scoil ach níl aon chúntóir acu faoi láthair. Ba mhaith le FG06 dá mbeadh cúntóir sa scoil an
scoilbhliain ar fad. “Is í an Ghaeilge an t-ábhar is deacra a mhúineadh … i scoil Ghaeltachta mar

gheall ar an éagsúlacht sa chaighdeán agus an caighdeán fíor-íseal litearthachta agus
labhartha fiú amháin i measc na scoláirí is fearr”. Lorgaíonn an fócasghrúpa laghdú ar líon na
scoláirí sa rang Gaeilge mar chuid de réiteach an dúshláin (FG06).
Seo a deir na fócasghrúpaí Gaeltachta faoi labhairt na Gaeilge sa bhaile: tá scoláirí ann
agus bíonn ardmhinicíocht i gceist maidir le Gaeilge a labhairt: “...le tuismitheoir amháin nó
beirt. Bheadh Gaeilge á labhairt sa mbaile ag 60% -65% - 70%” (FG06). Le scoláirí Gaeltachta
eile bíonn minicíocht níos ísle i gceist ó thaobh labhairt na Gaeilge de: “Gaeilge ag cuid acu sa
bhaile ... cuid mhór a labhrann Béarla sa bhaile... Ceanglaíonn siad Gaeilge leis an scoil agus
rialacha” (FG05). Tá corr-mhinicíocht i gceist do scoláirí Gaeltachta eile maidir le labhairt na
Gaeilge sa bhaile: “Tá cúpla i mo rang agus (labhraíonn siad) Gaeilge sa bhaile uaireanta”
(FG04).
Creideann fócasghrúpa Gaeltachta amháin go bhfuil Gaeilge níos fearr ag daoine
lasmuigh den Ghaeltacht: “Tá siad níos líofa agus níos cruinne ná muintir phobal na Gaeltachta
mar nach raibh an bhéim ag pobal na Gaeltachta ar chúrsaí gramadaí... Tá siad níos fearr ag
scríobh ná mar atá pobal na Gaeltachta (FG05).
I gcás na coda eile den cheistneoir, ó thaobh aontú / easaontú / neamhchinnteachta de,
cinneadh go raibh comhghaol suntasach i gceist, dá mbeadh níos mó ná 30% de dhifear idir
freagraí na scoileanna Gaeltachta agus agus freagraí na scoileanna lán-Ghaeilge. Léiríodh an
19

difríocht fhollasach seo i gcúig thábla as 43 thábla: Táblaí 6 (a/b), 10 (a/b), 13 (a/b), 18 (a/b)
agus 39 (a/b). I ngach cás de na cúig thábla seo, bhí móramh na bhfreagróirí in earnáil amháin
agus mionlach san earnáil eile.

4.1.1 Cruinneas /gramadach
Ardaíonn na fócasghrúpaí cruinneas / gramadach na scoláirí in dhá cheist go príomha (cf
Aguisín G):
1. “Cad a chuireann frustrachas ar na scoláirí faoi?” [faoin gcúrsa] agus
2. “Deir faisnéiseoirí go bhfuil Gaeilge líofa ach fós míchruinn ag na scoláirí. Cén fáth san
agus conas a chuirfí feabhas air sin, dar leat/libh?”
Déanann gach fócasghrúpa tagairt d’easpa cruinnis na scoláirí. Labhraíonn cuid de na
fócasghrúpaí go ginearálta faoi agus déanann cuid eile díobh tagairt shainiúil do phointí
gramadaí ar nós: an tuiseal tabharthach (FG02, FG06), an modh coinníollach (FG01), an
chopail (FG01), an aidiacht shealbhach / séimhiú (FG01, FG02, FG05), an t-urú (FG02, FG06),
an tuiseal ginideach (FG02, FG05, FG06), an briathar saor, aimsir láithreach (FG02), an aimsir
chaite (FG05), caint indíreach [sampla: “Tá tú ag cloisteáil rudaí anois ó na cainteoirí dúchais
Gaeilge, cosúil le - ‘dúirt sé go níl sé tinn’ – tá sé sin coitianta- ‘dúirt sé go nach bhfuil sé ag
teacht amárach’” (FG06).
Tá sé le tuiscint ó chuid de na fócasghrúpaí toisc gur scoil Ghaeltachta / lán-Ghaeilge
atá inti go mbíonn scoláirí bogásach maidir leis an nGaeilge: “…go bhféadfaidis marcanna arda
a bhaint amach gan mórán oibre” (FG01), “Tá mé ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge, ní gá dom
mórán a dhéanamh” (FG02), “Tá mise i mo chónaí sa Ghaeltacht, só ní gá dom staidéar a
dhéanamh, caithfidh go bhfuil Gaeilge agam” (FG05) agus “Ceapann siad go bhfuil an Ghaeilge
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atá acu foirfe (os rud é go bhfuil siad ón nGaeltacht)... Breathnaíonn siad orthu féin mar élite
agus ní thuigeann siad go bhfuil easpa ann sa Ghaeilge léitheoireachta agus scríofa” (FG06).
Déanann dhá fhócasghrúpa tagairt don easpa ama a chaitheann scoláirí ar an nGaeilge,
dar leo: “ní dóigh liom go bhfuil siad ag caitheamh an méid céanna ama ar an nGaeilge agus go
bhfuil siad ag díriú ar ábhair eile. Go bhféachann siad ar an nGaeilge nach bhfuil mórán ann…”
(FG01) agus “Táim cinnte nach gcuireann siad an méid chéanna ama sa Ghaeilge is a
dhéanann siad le onóracha Mata nó Béarla” (FG02). Más fíor san, d’fhéadfadh go mbeadh
impleachtaí aige seo do chaighdeán Gaeilge na scoláirí. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go
gciallódh sé go gcabhraíonn an gearradh siar ar an gcúrsa Gaeilge le scoláirí gan an oiread
céanna ama a chaitheamh ar an nGaeilge agus a chaitheann siad ar ábhair eile ar nós Béarla
nó Mata.
Tagraíonn trí fhócasghrúpa go sainiúil don ardú sa chaighdeán cruinnis a éilítear ón
Teastas Sóisearach go dtí an Ardteistiméireacht: “Tá fadhb agam leis an Teastas Sóisearach,
go bhfuil léim chomh mór sin ón Ghaeilge sa Teastas Sóisearach go dtí an Ardteist” (FG02), “Tá
an bearna rómhór idir caighdeán an Teastais Shóisearaigh agus caighdeán na hArdteiste. Tá
siad ag tabhairt amach As sa Teastas Sóisearach ar nós smarties (FG03)”, “Glacann sé tamall
fada dóibh tuiscint gur caighdeán go hiomlán difriúil atá ann. Tá difear mór idir an rud a
scríobhann tú sa tríú bliain agus sa chúigiú bliain” (FG05).
Déanann cúig fhócasghrúpa tagairt do thionchar an Bhéarla: “Tá leath as 32 ag brath ar
an mBéarla amanna” (FG02). “... téacsleabhair …an locht is mó – an méid Béarla (atá iontu)”
(FG03), “(bíonn) struchtúr na n-abairtí (ag na scoláirí) as Béarla” (FG04), “Tá an Béarla ag brú
isteach … Labhrann na páistí Béarla cuid mhór acu sa bhaile … bíonn cleachtadh acu Béarla a
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labhairt mar theanga cumarsáide ina measc féin” (FG05) agus “Tá foclóir Tier 215 agus 1 acu as
Béarla ach níl (siad acu) as Gaeilge. Cá bhfuil an taitneamh ansin?” (FG06).

4.1.1.2 Cuid de phointí na bhfócasghrúpaí chun feabhas a chur ar an gcruinneas /
ngramadach
♦ Téacs le focail i lúibíní - na lúibíní a bhaint agus athrú a dhéanamh, más gá, ar na focail sin
(FG01)
♦ CLIL Content and Language Integrated Learning tríd an gcúrsa ar fad, an litríocht san áireamh
(FG04)
♦ Téacs le botúin a cheartú (FG01, FG04)
♦ Idirdhealú a dhéanamh: an rang a roinnt i ngrúpaí (FG02), sruthlú (FG06)
♦ Straitéis tras-scoile sna hábhair go léir: míniú a thabhairt i nGaeilge, seachas dul i muinín an
aistriúcháin agus bheith éilitheach ó thaobh an chruinnis de sna hábhair go léir, chomh maith
leis an nGaeilge féin (FG03)
♦ Béim a chur ar ais ar an ngramadach (FG05)
♦ Ranganna tacaíochta foghlama, cúntóir teanga (FG06)
♦ Inseirbhís agus cabhair chun plean bliana a chur le chéile (FG03)
♦ An scrúdú céanna gramadaí a thabhairt ag tús agus deireadh na bliana féachaint an bhfuil
feabhas tagtha ar chruinneas an scoláire (FG03)

15

Cf Superduperinc: Three Tiers of vocabulary (Trí leibhéal foclóra): Tier 1 – Bunúsach. Tier 2 – Ardmhinicíocht. Tier
3 – Ísealmhinicíocht. http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/182_VocabularyTiers.pdf. (Aisghafa 26
Feabhra 2015).
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4.2. An Bhéaltriail
Moltar Táblaí 3 (a) agus 3 (b) a imscrúdú le chéile.

Tábla 3 (a): Táim sásta le dáileadh 40% don scrúdú ina iomláine don bhéaltriail
Freagra: 43

Gan fhreagra: 0

Roghanna

Freagraí

Iomlán

43

De réir Thábla 3 (a), aontaíonn 90.7%16 de fhreagróirí le leithdháileadh 40% de na marcanna
don bhéaltriail, a ardaíodh ó 25% go 40% ar ordú an Aire Oideachais agus Eolaíochta ag an am
(ROE: Preasráiteas 11 Márta 2007). Is díol suntais é gur roghnaigh móramh na bhfaisnéiseoirí,
51.2%, an sainrogha ‘Aontaím go láidir’ anseo. Baineann na scoláirí taitneamh as ullmhú don
bhéaltriail / chomhrá, dar le gach fócasghrúpa (FG01-06). Tá seo sa bhreis le rá ag trí
fhócasghrúpa: “Tá an 40% iontach maith. Ní fhéadfadh sé bheith níos fearr” (FG05), “..40% don
bhéaltriail …tugann sin tús maith do na daoine nach bhfuil cumasach” (FG04) agus “Tá an
scrúdú cainte ann do chainteoirí Gaeltachta. Tugann sé deis do chuile dhuine Ardleibhéal a
dhéanamh” (FG06).
Táthar an-sásta leis an ardú go 40% don bhéaltriail mar a fheictear thuas, cé go bhfuil
an céatadán don bhéaltriail sa Ghaeilge iomlán as riocht le leithdháileadh na marcanna sna
16

Laghdaíodh an scála Likert ó chúig rogha go dtí 3 rogha. Cuireadh an dá shainrogha ‘Aontaím go láidir’ agus
‘Aontaím’ le chéile agus cuireadh an dá shainrogha ‘Easaontaím’ agus ‘Easaontaím go láidir’ le chéile. Fágadh ‘Nílim
cinnte’ mar atá. Déanfar tagairt ar leith do ‘Aontaím go láidir’ nó ‘Easaontaím go láidir’ má roghnaíonn líon suntasach
freagróirí an dá shainrogha sin.
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nuatheangacha agus sa tSeapáinis17, agus 25% á thabhairt don bhéaltriail sna teangacha sin.
Tá mionlach, 7.0% de fhreagróirí, ag easaontú leis an ráiteas. Chuidigh an córas nua le scoláirí
Gaeilge sa scrúdú Ardteistiméireachta, de réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora, 2012:
“chabhraigh na hathruithe sa scrúdú leis an ngnóthachtáil ó thaobh na ngrád de”, (CSS. 2012a:
15.
http://www.examinations.ie/archive/examiners_reports/2012_Chief_Examiner_LC_Gaeilge.pdf.
Aisghafa 24 Samhain 2014), rud a bhí fíor sa bhliain 2012, ach ní mar sin atá maidir leis na
gráid is airde, grád A1 agus grád A2 le dhá bhliain anuas, áit a bhfeictear maolú ar líon na
ngrád A1 agus A2, mar is léir ó Thábla 3 (b) ar an gcéad leathanach eile.

17

Fraincis: http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/IrishPDF/lc_french_sy_ir.pdf. (Roichte 03-03-2013).

Gearmáinis: http://curriculumonline.ie/uploadedfiles/IrishPDF/lc_german_sy_ir.pdf. (Roichte 03-03-2013).
Spáinnis: http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/PDF/lc_spanish_sy.pdf. (Roichte 03-03-2013).
Iodáilis: http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/IrishPDF/lc_italian_sy_ir.pdf. (Roichte 03-03-2013).
Seapáinis: http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/IrishPDF/lc_japan_sy_ir.pdf. (Roichte 03-03-2013).
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Tábla 3 (b): Na gráid A agus B a gnóthaíodh i scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta,
Ardleibhéal, ó 2011 – 201418.
A2

B1

B2

B3

A+B

2014

Líon iomlán A1
(A-NG)
18,134
5.3

8.9

12.1

13.6

14.3

54.2

2013

16,665

5.9

9.5

12.2

13.6

14.2

55.4

2012

15,937

7.3

10.1

11.3

12.6

13.0

54.3

2011

14,358

5.7

8.2

10.5

12.1

12.9

49.4

Mar a fheictear i dTábla 3 (b), feictear go bhfuil ardú tagtha ar líon na scoláirí a ghnóthaigh na
gráid A agus B sa scrúdú Ardteistiméireachta idir an bhliain 2011 agus 2014, ardú ó 49.4% go
54.3%. Mar sin féin, má fhéachtar ar líon na ngrád A1, tá laghdú 0.4% ar líon na ngrád A1 idir
2011 agus 2014 agus titim 2% idir 2012 agus 2014 ar líon na ngrád A1. Tá laghdú tagtha ar líon
na ngrád A2 chomh maith ón mbliain 2012, laghdú ó 10.1% go 8.9%. Ag an am gcéanna, tá fás
tagtha ar líon na scoláirí a thugann faoin Ardleibhéal. Mar sin féin, d’fhéadfaí ceist a chur faoi
ardú caighdeáin maidir le torthaí scoláirí cumasacha líofa, na scoláirí atá ag barr an speictrim
chumais.

18CSS:

2012a. http://www.examinations.ie/archive/examiners_reports/2012_Chief_Examiner_LC_Gaeilge.pdf.
Aisghafa 24 Samhain 2014) agus
CSS: 2014a. Leaving_Certificate_2014_Provisional_Results_Less_Than_10_Candidates_(Excel). Aisghafa 24
Samhain 2014).
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Tábla 4: Tá fiúntas ag baint le léamh na filíochta réamhullmhaithe os ard mar chuid den
scrúdú
Freagra: 43

Gan fhreagra: 0

Roghanna

Freagraí

Iomlán
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Insíonn Tábla 4 dúinn go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 62.8% de na múinteoirí le
fiúntas léamh na filíochta réamhullmhaithe. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 14% de
fhreagróirí. Níl beagnach an ceathrú cuid díobh cinnte (23.3%) faoin ráiteas. Chuir freagróir
amháin comhartha ceiste taobh leis an bhfocal “fiúntas” agus dúirt go n-oireann sé don “dalta
lag”. Deir freagróir eile, “Ceist againn maidir le ‘fiúntas’ dán a léamh amach”. Ar ndóigh, is nós
agus cleachtas é atá fadbhunaithe agus tá an bhéaltriail sa Ghaeilge uathúil maidir lena leithéid.
Níl san i gceist (léitheoireacht os ard) sna nuatheangacha mar shampla.
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Tábla 5: Ba cheart ábhar léitheoireachta neamhullmhaithe a bheith ann in ionad na
filíochta réamhullmhaithe os ard
Freagra:43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán
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De réir Thábla 5, níl móramh ag aon tuairim maidir le hábhar léitheoireahta a bheith
réamhullmhaithe. B’fhearr le 44.2% de fhreagróirí dá mbeadh ábhar nach mbeadh feicthe ag
iarrthóirí roimh ré i gceist don reic os ard. Dar le fócasghrúpa amháin: “Leis an dán tá tú ag
breathnú air le dhá bhliain. (Ba cheart) píosa a thabhairt dóibh nach bhfaca siad cheana … Más
gá alt nó dán [réamhullmhaithe] a léamh go mbeadh níos lú marcanna ag dul air. Bíonn na
[scoláirí] ag gáire anseo” (FG01). Níl 23.3% de mhúinteoirí cinnte faoi agus tá beagnach an tríú
cuid díobh (32.5%) nach n-aontaíonn nó nach n-aontaíonn go láidir leis an ráiteas i dtaobh
ábhar léitheoireachta a bheith neamhullmhaithe. Mar sin, tá gar do thrian de na freagróirí i
bhfábhar an staid reatha, sé sin, go mbeadh an fhilíocht ullmhaithe ag na scoláirí roimh ré. Is
díol spéise é go ndeir Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora, sa bhliain 2012, nach raibh léamh na
filíochta chomh maith sa bhliain 2012 agus a bhíodh blianta eile. Dar leis: “Seans gur caitheadh
níos mó ama sa rang leis na sraitheanna pictiúr i mbliana agus nach ndearnadh dóthain
cleachta ar léamh na filíochta” (CSS. 2012a: 16). Más fíor é sin, b’fhéidir gur mar sin atá toisc
go bhfuil 35 mharc ag dul do léamh na filíochta agus 80 marc don tsraith pictiúr agus tá na
múinteoirí agus na scoláirí ag féachaint go fuarchúiseach ar na marcanna seo i gcomhthéacs
chóras na bpointí agus iad ag ullmhú don bhéaltriail.
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I bhfianaise an líon ard faisnéiseoirí a bhí i bhfábhar léamh na filíochta réamhullmhaithe
(62.8%), bheifí ag súil leis go mbeadh líon beag acu ar son na léitheoireachta réamhullmhaithe.
Ní hamhlaidh a bhí, áfach, rud a mhaíonn neamhréiteach nó frithrá sna freagraí i gcás Táblaí 4
agus 5.

Tábla 6 (a): Tá fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe don
scrúdú
Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0
Freagraí

Iomlán
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Níl móramh i bhfábhar aon tuairime ar leith anseo. Taispeánann Tábla 6 (a) go n-aontaíonn nó
go n-aontaíonn go láidir 41.8% de fhreagróirí le fiúntas na sraitheanna pictiúr a bheith
réamhullmhaithe. Níl beagnach an tríú cuid díobh cinnte faoin ráiteas (32.6%). Easaontaíonn
nó easaontaíonn go láidir thart ar an gceathrú cuid, 25.6% de fhaisnéiseoirí, maidir le fiúntas na
sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe:

Tá sé “…an-dian orthu, na pictiúir ar fad a

fhoghlaim… ach cailleann siad codladh na hoíche cinnte leis na pictiúir ar fad” (FG01).
Ba iad na sraitheanna pictiúr ba mhó a mheall tuairimí ó na freagróirí sna ceisteanna
oscailte i gCuid 1 den cheistneoir. Ba mhar a chéile é, cuid mhór, sna ceistneoirí nár cuireadh
san áireamh ar an gcóras ar líne.
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I dTábla 6 (b) thíos tá an t-idirdhealú le feiceáil idir scoileanna Gaeltachta agus
scoileanna lán-Ghaeilge maidir le réamhullhúchán na sraitheanna:
Tábla 6 (b). Tá fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe don
scrúdú

Iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Iar-bhunscoil
lán-Ghaeilge

Iomlán

Aontaím
go láidir
31.3% (5)

Aontaím

Easaontaím

31.3% (5)

Nílim
cinnte
25% (4)

14.8% (4)

14.8% (4)

37% (10)

18.5% (5)

14.8% (4)
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9

9

14

5

6

43

0% (0)

Easaontaím
go láidir
12.5% (2)

Iomlán
16

Taispeánann Tábla 6 (b) go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 62.6%, sin móramh de
fhaisnéiseoirí i scoileanna Gaeltachta, go bhfuil fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a bheith
réamhullmhaithe. Tá mionlach, 29.6% de fhaisnéiseoirí, i scoileanna lán-Ghaeilge ag aontú nó
ag aontú go láidir leis an ráiteas thuas. Ach nuair a chuirtear na scoileanna Gaeltachta agus
lán-Ghaeilge le chéile, aontaíonn nó aontaíonn go láidir mionlach suntasach, 41.8% de
fhaisnéiseoirí, leis an ráiteas, de réir Thábla 6 (a).

Nuair a mheabhraítear go gcreideann

faisnéiseoirí go bhfuil Gaeilge thanaí mhíchruinn ag 13.3% de scoláirí Gaeltachta, b’fhéidir gurb
é sin an fáth go bhfuil móramh na bhfaisnéiseoirí i scoileanna Gaeltachta i bhfábhar sraitheanna
pictiúr a bheith réamhullmhaithe ag na scoláirí. I gcomhthéacs an phlé seo, dob fhéidir ceist a
ardú faoi thionchar na leasuithe (ar an siollabas nuashonraithe) ar an bhfíorchumarsáid agus ar
an bhfíorfhoghlaim sa seomra ranga.
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Tábla 7: Tá fiúntas ag baint le líon na sraitheanna pictiúr (20)
Freagra: 43
Roghanna
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Insíonn Tábla 7 dúinn go bhfuil tuairimí níos sainithe ag múinteoirí maidir le líon na sraitheanna
pictiúr atá le hullmhú.

Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 62.8% de fhreagróirí maidir le

fiúntas líon na sraitheanna pictiúr. Seo blaiseadh ionadaíoch de na tuairimí diúltacha: “Ceist
againn faoi líon na sraitheanna pictiúr", “líon na bpictiúr a laghdú”, “níos lú pictiúr”, “barraíocht
pictiúr”, “20 iomarcach”, “Sílimid nár chóir 20 a bheith le hullmhú” agus “is cur amú ama iad na
Sraitheanna Pictiúr sin – Tá an iomarca acu ann”.
D’ ardaigh 5 fhócasghrúpa ceist as a stuaim féin faoi líon na sraitheanna pictiúr, ag rá go
raibh siad iomarcach: “Déarfainn go bhfuil an scrúdú cainte an dian orthu, na pictiúir ar fad a
fhoghlaim...” [cf an tráchtaireacht atá ag gabháil le Tábla 6] (FG01), “Na sraith pictiúr - tá fadhb
mhór acu leo sin. Tá an iomarca acu ann” (FG02), “An rud is mó a chuireann isteach orthu ná
an méid sraith pictiúir. ... Ceapann siad go bhfuil i bhfad an iomarca le déanamh leis an tsraith
phictiúr (FG03), “Na sraith pictiúr …Cuireann sé frustrachas orthu, an líon” (FG04), “Tá mise ag
déanamh go bhfuil sé trom orainn agus muid anseo sa Ghaeltacht agus le bheith cothrom, thuig
leis na páistí atá againn anseo na 6 pictiúr sin a thógáil agus scéal a chumadh, tá siad ábalta é
a dhéanamh. Ach ag iarraidh a bheith ag obair leis sin i scoileanna eile, caithfidh sé a bheith
iontach trom” (FG05).
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Tá 20 sraith pictiúr i gceist agus tá sé phictiúr i ngach sraith. Mar sin, bíonn ar scoláirí
120 pictiúr a ullmhú don bhéaltriail sa Ghaeilge.

Ní mar sin atá sa Ghearmáinis, áit a

bhfaigheann iarrthóirí cúig shraith pictiúr le hullmhú roimh ré.
iarrthóirí

30

pictiúr

a

ullmhú

don

bhéaltriail

sa

Ciallaíonn sin go mbíonn ar

Ghearmáinis

(CSS:

Gan

dáta)

https://www.examinations.ie/schools/Role_Plays_and_Picture_Sequences_2013-2016.pdf.
[Gearmáinis] Aisghafa 28 Samhain 2014), murab ionann agus an Ghaeilge, áit a gcaithfear 120
pictiúr a ullmhú, sin ceithre huaire níos mó pictiúr. Tá 30 pictiúr níos soláimhsithe ná 120
pictiúr. Níl 16.3% de na múinteoirí cinnte faoi líon na sraitheanna pictiúr. Thart ar an gcúigiú
cuid (21%) a aontaíonn nó a aontaíonn go láidir le fiúntas líon na sraitheanna pictiúr. Déanann
freagróir amháin a aontaíonn le líon na sraitheanna pictiúr forbairt ar a thuairim sa cheist
oscailte: “Tá i bhfad níos mó le hullmhú ag na scoláirí agus is buntáiste é sin”, ach ní faomhadh
iomlán atá ann – leanann sé ar aghaidh “Ach bheadh sé níos fearr, sraitheanna pictiúr
neamhullmhaithe a bheith ann”.
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Tábla 8: Baineann formhór na scoláiri taitneamh as 20 sraith pictiúr a ullmhú don scrúdú
Freagra: 43
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Léiríonn Tábla 8 go gcreideann múinteoirí go mbaineann thart ar an gcúigiú cuid de scoláirí
(20.9%) taitneamh as na sraitheanna pictiúr a ullmhú. Níl 16.3% cinnte agus easaontaíonn nó
easaontaíonn go láidir 62.8% de fhreagróirí.
‘taitneamh’ sna ceisteanna oscailte.

Ní dhearna aon fhreagróir tagairt don fhocal

Is ceart meabhrú go luaitear an focal ‘taitneamh’ go

sonrach mar cheann de aidhmeanna an tsiollabais Ardteistméireachta, Ardleibhéal: “Taitneamh
mar aon le spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a sholáthar do na daltaí i gcomhthéacs
na Gaeilge” (RO. Gan dáta [1995a]: 38). Ní léir ó na torthaí thuas go samhlaítear mórán
taitnimh leis na sraitheanna pictiúr. Dar le FG04, “Taitníonn siad leo ag an tús agus tá siad
bréan dóibh ag an deireadh”.
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Tábla 9: Bíonn claonadh ag scoláirí ábhar na sraitheanna pictiúr a fhoghlaim de
ghlanmheabhair
Freagra: 43 Gan fhreagra: 0
Roghanna
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Taispeánann Tábla 9 go bhfuil múinteoirí den tuairim go bhfoghlaimíonn 67.5% de scoláirí
ábhar de ghlanmheabhair don bhéaltriail, níl 14% de mhúinteoirí cinnte faoi agus easaontaíonn
nó easaontaíonn go láidir 18.6% díobh. Is cainteoirí líofa ach míchruinn nó measartha cruinn
iad 83.3% de na scoláirí seo [de réir Thábla 2] agus mothaíonn a bhformhór, mar sin féin, gurb
é seo an bealach is fearr chun tabhairt faoin mír seo, ie., an t-ábhar a bheith réamhfhoghlamtha.
Seo cuid de thuairimí na múinteoirí: “Cuireann na daltaí is fearr scéal breá le chéile de
ghlanmheabhair”, “Ní dóigh liom gur ceart leath de na marcanna a bheith ar fáil d'eolas de ghlan
mheabhar - fáiltiú, léamh + sraith pictiúr”, agus “níl ann ach foghlaim de ghlanmheabhair.
Fadálach & leadránach”.
D’ardaigh trí fhócasghrúpa an t-ábhar céanna go neamhspleách: “…tá tú ag déanamh
iarracht 20 (sraith) pictiúr a fhoghlaim. Focail a fhoghlaim de ghlanmheabhair. Tá tú buartha
faoin ngramadach, faoi na briathra, faoin bhfoclóir. Tá ort trí cheist a chur, trí cheist a fhreagairt
– seafóid amach is amach” (FG01). “Tá fonn orthu fiú sa scoil seo iad a chur de
ghlanmheabhair” (FG02) agus “An tuiscint a bhí agamsa ná gur tugadh an tsraith phictiúr
isteach chun deireadh a chur leis an bhfoghlaim de ghlanmheabhair, ach ní hé sin a tharlaíonn”
(FG03).
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Má dhéantar cuardach ar ‘s(h)raith pictiúr’ ar an ldirlíon, feictear raidhse suíomhanna
ann, cuid acu saor in aisce, curtha le chéile ag múinteoirí, cuid eile curtha le chéile ag
comhlachtaí tráchtála (is ceart íoc astu seo, ar ndóigh), agus tá scripteanna, nótaí, físeáin agus
leabhráin ar fáil bunaithe ar na sraitheanna pictiúr, agus aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge frása
ar fhrása / abairt ar abairt i gcuid mhór díobh. Ní bheidís ar fáil muna mbeadh an t-éileamh ann.
Seo tuairim ó scoláire ar sheomra comhrá ar an idirlíon: “In my school, we have about 2
A4 pages worth per sraith to learn de ghlanmheabhar and its driving us crazy!!…Can't wait to
burn

the

lot

of

them

at

the

end!!”

(http://www.boards.ie”/vbulletin/showthre

ad.php?t=2057166036. Aisghafa 30 Samhain 2014). Tá físeán dar teideal ‘Colm vs The Sraith
Pictiúr’ ar YouTube ag scoláire (a thugann a ainm agus a shloinne) ina ndéanann sé
scigmhagadh faoi na sraitheanna pictiúr. Seo blaiseadh de: “The sraith pictiúr, like a bit of a
tumour on my brain, the sraith pictiúr are with me forever. As a punishment for all the sins of my
youth …Now I don’t believe the State Examinations Committee … thought …they should be
demonic beasts … that they intended to create the most torturous experience that man would
ever face, but that’s what happened…” (https://www.youtube.com/watch?v=Oa-cC8LNj6Y.
Aisghafa 29 Samhain 2014). Tá spraoi agus áibhéil na hóige ansin, gan dabht, ach tugann sé
léargas ar dhearcadh áirithe i leith na sraitheanna pictiúr.
Déanann an chigireacht tagairt don chlaonadh atá ann ábhar a fhoghlaim de
ghlanmheabhair i dtuairisc ar chigireacht ábhair i scoil ina bhfuil an Béarla mar mheán:
“D’fhéadfaí úsáid … a bhaint as an ndrámaíocht chun … a n-aird a dhíriú ar ábhar na
sraitheanna pictiúr seachas bheith ag foghlaim abairtí de ghlan mheabhair”. (ROS: 2013d.
http://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-CigireachtaFoilseach%C3%A1in/Cigireachta%C3%AD-%C3%81bhar-Tuarasc%C3%A1lachaLiosta/report10 XXXXXXX [tá cuid den seoladh bainte d’aon ghnó chun príomháideachas na
scoile a chinntiú]. Aisghafa 01 Nollaig 2014). De réir Lublin, is ionann an fhoghlaim de
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ghlanmheabhair agus foghlaim dhromchlach agus bíonn an fhoghlaim san gearrthéarmach
(Lublin: 2003. http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/development/pga/introtandl/resources
/2a_deep_surfacestrategic_approaches_to_learning.pdf. Aisghafa 04 Nollaig14).

Tábla 10 (a): Ba cheart go mbeadh sraitheanna pictiúr neamhullmhaithe sa scrúdú
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Gan fhreagra: 0
Freagraí

Iomlán
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Léiríonn Tábla 10 (a) go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 67.4%, sin móramh na
bhfreagróirí, gur ceart go mbeadh na sraitheanna pictiúr anaithnid. Seo cuid de na tagairtí a
rinneadh dó seo: “Más gá pictiúir a bheith ann ba cheart go mbeadh sraitheanna pictiúr
neamhullmhaithe sa scrúdú”, “Sraitheanna pictiúr, cleachtadh a dhéanamh ar an gcineál sraith
agus gan an dalta an sraith pictiúr a fheiceáil go dtí go bhfuil siad istigh sa scrúdú béil”. Dar le
fócasghrúpa amháin, “I scrúdú TEG 4 faigheann siad an pictiúr istigh sa scrúdú agus bíonn dhá
nóiméad acu, agus tá bliain go leith acu (don tsraith pictiúr)…na pictiúirí – más gá iad a
choimeád go mbeidís á bhfáil acu ar lá an scrúdú” (FG01).

Molann freagróir liosta topaicí a

sholáthar do na scoláirí roimh ré agus gur cóir do na sraitheanna pictiúr a bheith anaithnid:
“Sraitheanna pictiúr neamhullmhaithe bunaithe ar thopaicí atá ullmhaithe ag daltaí - (m.sh 5
thopaic a ullmhú)”. Níl 18.6% de fhreagróirí cinnte fúthu agus easaontaíonn nó easaontaíonn
go láidir 14% de fhreagróirí gur ceart do na sraitheanna a bheith neamhullmhaithe.
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Nuair a dhéantar idirdhealú idir na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, is iad seo na torthaí:
Tábla 10 (b): Ba cheart go mbeadh sraitheanna pictiúr neamhullmhaithe sa scrúdú

Iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Iar-bhunscoil
lán-Ghaeilge

Iomlán

Aontaím
go láidir
12.5% (2)

Aontaím

Easaontaím

31.3% (5)

Nílim
cinnte
31.3% (5)

18.8% (3)

Easaontaím
go láidir
6.3% (1)

22.6% (6)

59.3% (16)

11.1% (3)

3.7% (1)

3.7% (1)

27

8

21

8

4

2

43

Iomlán
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Insíonn Tábla 10 (b) dúinn go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir mionlach suntasach de
fhaisnéiseoirí (43.8%) ó scoileanna Gaeltachta gur ceart go mbeadh na sraitheanna pictiúr
anaithnid. Creideann móramh mór na bhfaisnéiseoirí ó na scoileanna lán-Ghaeilge (81.5%) gur
ceart go mbeidís anaithnid.

De réir Thábla 10 (a), is ionann agus 67.4% atá sa tsuim

chomhiomlán de fhreagróirí ó scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge curtha le chéile. Arís,
má fhéachtar ar Thábla 2 (b) agus ar raon leathan ábaltachta na scoláirí, mar atá léirithe sa
tábla áirithe sin, b’fhéidir go luíonn sé le réasún go bhfeiceann na múinteoirí gur gá do scoláirí
áirithe an t-ábhar a ullmhú roimh ré, de bharr riachtanais na scrúduithe agus na dtorthaí.
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Tábla 11: Ullmhaíonn na scoláirí don chomhrá
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Léiríonn Tábla 11 gurb é seo an chomhshainrogha is coitianta19, áit a deir 95.3% de fhreagróirí
go n-ullmhaíonn scoláirí don chomhrá. Is díol suntais é go n-aontaíonn móramh na bhfreagróirí
go láidir leis an ráiteas (58.1%). “Is maith leo ag ullmhú don bhéaltriail” (FG04). Tá céatadán
íseal neamhchinnteachta (4.7%) agus níl aon fhreagróir ag easaontú leis an ráiteas.

19

Is iad seo a leanas an dá cheist leis an gcomhshainrogha is coitianta: An cheist seo “Ullmhaíonn na scoláirí don
chomhrá” (Tábla 11), agus an cheist “Sna léamhthuiscintí, is maith an rud é go gcuirtear ceist faoi ghné éigin
gramadaí i bhfocheist a 6 (a)” (Tábla 28).
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Tábla 12: Braitheann na scoláirí go dtugtar deis cheart dóibh a gcumas Gaeilge a léiriú sa
chomhrá [6-8 nóiméad de réir “Soiléiriú breise ar Imlitir S90/2010”]
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De réir Thábla 12, aontaíonn nó aontaíonn go láidir 60.4% de fhreagróirí go mbíonn deis ag
scoláirí a gcumas Gaeilge a thaispeáint. Níl 11.6% de fhreagróirí cinnte faoi. Mar sin féin, tá
28% ar a mhalairt de thuairim agus is iad siúd a dhéanann forbairt ar a gcuid tuairimí sa cheist
oscailte. “Ba choir go bhfuil fíor chomhrá acu bunaithe ar fíor tuairimíocht seachas ar filíocht
agus sraith pictúirí”, dar le faisnéiseoir. Dar le freagróir eile, bíonn scoláirí cáiréiseach ar eagla
nach dtuigfeadh an scrúdaitheoir iad, agus mar sin, ní léiríonn siad a gcumas sa Ghaeilge: “Sa
scrúdú cainte cuireann 'na ceisteanna' srian lena gcuid cainte mar go bhfuil siad 'cúramach'
faoina gcuid Gaeilge ar eagla nach dtuigfí iad”. Dar le freagróir eile fós, “Bíonn claonadh ar
scoláirí freagraí a ullmhú don chomhrá agus ar an ábhar sin, ní léirítear a gcumas sa Ghaeilge
mar is ceart”.
Is léir go gcreideann freagróirí áirithe gur ceart cur leis an méid ama a thugtar don
chomhrá ionas go bhfaigheadh a gcuid scoláirí cothrom na Féinne. “Ba chóir níos mó ama a
thabhairt don chomhrá ionas gur féidir le daltaí maithe níos mó dá gcumas a léiriú”, a deir
freagróir.
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Tábla 13 (a): Tugtar go leor ama don chomhrá [6-8 nóiméad de réir “Soiléiriú breise ar
Imlitir S90/2010]20”
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Taispeánann Tábla 13 (a) nach bhfuil móramh ag aon tuairim maidir le haontú,
neamhchinnteacht ná easaontú.

Creideann 48.9% de fhreagróirí go dtugtar go leor ama

d’iarrthóirí don chomhrá. Níl 11.6% de fhaisnéiseoirí cinnte faoin ráiteas. Easaontaíonn nó
easaontaíonn go láidir mionlach suntasach d’fhaisnéiseoirí, 39.5%, leis an tuairim sin agus is
iad na freagróirí sin a chuireann lena gcuid tuairimí sa cheist oscailte. Seo cuid ionadaíoch
díobh: déantar tagairt do chursaí ama, don gharthimpeallacht, do raon cúng de thopaicí, do
scoláirí Gaelscoileanna agus do shaibhreas teanga: “Toisc go dtosaítear le garthimpeallacht an
dalta ní bhíonn am leathnú ró-mhór ar an gcomhrá”, “Níl ag an scrúdaitheoir ach idir 6-8 nóim.
don gcaint - am ró-theoranta, dá bhrí sin, ábhar teoranta. Níl sé indéanta leathnú amach, gan
an dalta féin a bheith ag treorú na cainte. Níl ach 5/6 rud á n-ullmhú anois - an garthimpeallacht
amháin” agus “Níl go leor ama ag daltaí Gaelscoileanna sa scrúdú cainte a gcuid saibhris a
thaispeáint mar ní mhaireann an comhrá ach 7/8 mbomaite 7 bíonn díomá ar na daltaí”. Seo
mar a chuir freagróir nár cuireadh a fhreagairt ar líne toisc go raibh an fhreagairt déanta roimhe

20

CSS: 2012b. Soiléiriú Breise ar Bhéaltriail na hArdteistiméireachta
https://www.examinations.ie/exam/Soileiriu_Breisear_Bhealtriail_na_hArdteistimeireachta_2012.pdf. (Aisghafa 16
Meitheamh 2014).
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sin ag ball eile d’fhoireann na scoile: “Cuireann an méid ama atá curtha síos don chomhrá bac
ar scoláirí maithe a gcuid saibhris Gaeilge a leathnú”. Tá seans go bhfuil an tuairim seo bailí,
má fhéachtar ar líon na ngrád A1 agus A2 sna blianta 2013 agus 2014 (cf Tábla 3 (b)).
Má dhéantar idirdhealú idir na scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge, is
iad seo na torthaí:
Tábla 13 (b): Tugtar go leor ama don chomhrá [6-8 nóiméad de réir “Soiléiriú breise ar
Imlitir S90/2010”][CSS: 2010]

Iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Iar-bhunscoil
lán-Ghaeilge
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3
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62.5% (10)
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0% (0)

12.5% (2)

Easaontaím
go láidir
18.8% (3)

29.6% (8)

18.5% (5)

37% (10)

7.4% (2)
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5

12

5

Iomlán
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Taispeánann Tábla 13 (b) go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir móramh na
bhfaisnéiseoirí (68.8%) i scoileanna Gaeltachta leis an ráiteas go bhfuil dóthain ama ag scoláirí
don chomhrá. Ar an taobh eile, aontaíonn / aontaíonn go láidir mionlach suntasach (37%) de
fhreagróirí ó na scoileanna lán-Ghaeilge leis an ráiteas. Nuair a chuirtear an dá earnáil le
chéile, mar atá déanta i dTábla 13 (a), feictear go n-aontaíonn / aontaíonn go láidir mionlach
suntasach, 48.9% de fhaisnéiseoirí, leis an ráiteas thuas.
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Tábla 14: Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar chaighdeán labhartha na scoláirí ó cuireadh
an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
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De réir Thábla 14, tá móramh na bhfreagróirí, 53.5%, den bharúil go bhfuil feabhas tagtha ar
chaighdeán labharta na scoláirí. Tá cothroime idir tuairimí na bhfreagróirí nach bhfuil cinnte
agus iad siúd a easaontaíonn / a easaontaíonn go láidir, sé sin, 23.3% araon. “An chuid is mó
de na scoláirí, tá Gaeilge líofa acu, ach ó thaobh an chruinnis de, tá athrú ollmhór tagtha le 10
mbliana anuas…athrú an-tobann tagtha chun donais ar leibhéal shaibhris agus chruinnis”
(FG06) [baineann an t-achar ama seo le tréimhse roimh an gcúrsa nuashonraithe ach léiríonn
sé treocht mar sin féin].

4.2.1 Tuairimí / moltaí breise faoin mbéaltriail
Déanann freagróir amháin anseo tagairt do scoláire a bhfuil bac cainte air, cé chomh dian atá
sé air léamh os ard agus comhrá a dhéanamh.

Déanann an freagróir céanna tagairt don

chanúint atá ag na scoláirí “Bíonn na scoláirí an-neirbhíseach sa scrúdú ar eagla nach dtuigfear
iad…”. Molann faisnéiseoir eile fáil réidh leis na sraitheanna pictiúr toisc go bhfuil cuid díobh
áiféiseach agus gur ceart deis a thabhairt do scoláirí óráid a ullmhú in ionad na sraitheanna
pictiúr: “B'fhearr leis na scoláirí gan na sraitheanna pictiúr a bheith acu sa bhéaltriail. Tá cuid
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acu ró-amaideach dóibh. B'fhearr leo óráid a ullmhú ar ghné nó ar thopaic éigin a bhaineann leo
/ a bhfuil suim acu ann”.
Déanann freagróir eile tagairt don scrúdaitheoir: “Fiú don scrúdaitheoir tá dúshlán i
gceist le marcáil don 4 chuid”. Is gá cuimhneamh go mbíonn 15 nóiméad ag an scrúdaitheoir
chun an scrúdú a reáchtáil, a thaifead ar thaifeadán gutha digiteach21, na marcanna a dháileadh
agus bíonn air na hiarrthóirí a chur faoi scrúdú duine ar dhuine ar an mbealach seo.
Luann cúig fhócasghrúpa as a stuaim féin go dtaitníonn an bhéaltriail / comhrá lena
gcuid scoláirí: “B’fhéidir cainteoirí maithe, b’fhéidir gur maith leo an scrúdú cainte, bíonn siad
an-sásta leis sin. Go háirithe má bhíonn siad an-chompordach ag caint” (FG01), “Is dóigh go
dtaitníonn an scrúdú cainte mar gheall ar go bhfuil cumas acu. Ceapann siad ar aon nós go
bhfuil cumas Gaeilge an-mhaith acu. Cuireann sin ar a gcompord iad” (FG02), “Is breá leo an
scrúdú béil chomh maith. An comhrá ginearálta” (FG03), “Taitníonn caint leo. An bhéaltriail”
(FG04), agus “Is maith leo comhrá a dhéanamh ... Ní thuigeann siad gur obair é!” (FG05).

21

Táthar ag baint úsáide as taifeadán fuaime digiteach do na béaltrialacha i gcoitinne den chéad uair i mbliana
(2015).
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4.3. An Chluastuiscint
Tábla 15: Táim sásta le dáileadh 10% don chluastuiscint [16.6% a bhíodh ann go dtí an
scrúdú sa bhliain 2011, iniatach]
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Maidir le dáileadh 10% do chluastuiscint, léiríonn Tábla 15 go n-aontaíonn / go n-aontaíonn go
láidir 48.8% de fhreagróirí, sin mionlach an-suntasach. Easaontaíonn / easaontaíonn go láidir
46.5% de fhreagróirí, sin mionlach suntasach eile [Mar sin, níl móramh ag aon tuairim]. Tá
éiginnteacht bainteach le 4.7% de fhreagróirí. Tagann a lán tuairimí sa treis anseo. Seo
blaiseadh díobh, áit a lorgaítear tuilleadh ama agus marcanna, áit a dtráchtar ar thábhacht na
héisteachta agus na tuisceana: “níos mó ama / marcanna don chluastuiscint”. Léirítear tuiscint
ar an ord ina shealbhaítear teanga agus cé chomh tábhachtach is atá scileanna éisteachta: “Ba
cheart níos mó ná 10% a thabhairt, mar atá léirithe againn, tá díomá orainn leis an laghdú
marcanna, tagann an tuiscint ar dtús, roimh an gcaint agus chun cumarsáid éifeachtach a
dhéanamh, caithfidh scileanna éisteachta agus labhartha a bheith ar chomhchéim”, “Tagann
éisteacht agus tuiscint roimh labhairt teangan. Tá an CT (cluastuiscint) fíorthábhachtach dar
liomsa don gcluas, tuiscint, blas (béim an fhreagróra), canúint + stór focal. Is céim ar cúl aon
ghearradh siar ansin”, “% a ardú go 20%”, maraon le tagairtí eile den sórt céanna. Molann
fócasghrúpa amháin go m’fhéidir go bhféadfaí breis marcanna a thabhairt don chluastuiscint:
“Obair ar an téip, b’fhéidir breis marcanna air” (FG01).
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Tábla 16: Táim sásta leis an méid ama a thugtar don chluastuiscint (20 nóiméad). [40
nóiméad a bhíodh ann go dtí an scrúdú sa bhliain 2011, iniatach]
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De réir Thábla 16, aontaíonn nó aontaíonn go láidir móramh na bhfreagróirí leis an méid ama a
thugtar don chluastuiscint, 68.3%. Tá 29.3% ar a mhalairt de thuairim. Is iad sin a dhéanann
forbairt ar a gcuid tuairimí sa cheist oscailte: “Tá sé ró-éasca agus ró-ghearr”, “Níos mó ama
don chluastuiscint”, “Níos mó ama / marcanna don chluastuiscint”, agus cinn eile den dul
céanna.

Tábla 17: Tá an scrúdú cluastuisceana oiriúnach do leibhéal teanga na scoláirí:
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Taispeánann Tábla 17 go bhfuil 78.1% de fhreagróirí ag aontú nó ag aontú go láidir le
hoiriúnacht an scrúdaithe cluastuisceana do leibhéal teanga na scoláirí.
44

Easaontaíonn nó

easaontaíonn go láidir 9.7% de fhreagróirí agus níl 12.2% de fhreagróirí cinnte faoi oiriúnacht
an scrúdaithe cluastuisceana. Seo blaiseadh de thuairimí na bhfreagróirí atá éiginnte agus a
easaontaíonn go bhfuil sé feiliúnach do leibhéal teanga na scoláirí: bíonn sé ró-éasca do
scoláirí áirithe agus bíonn an foclóir ró-dheacair do scoláirí eile: “tá an chluastuiscint ábhairín
éasca do scolairí cumasacha agus ar an taobh eile bíonn an foclóir deacair”, “beagán éasca do
scoláirí a bhfuil ard-chumas Gaeilge acu”, “[ba chóir go mbeadh] Fógraí ó Nuacht TG4 díreach”
agus “Uaireanta bíonn an stórfhocal deacair go leor dóibh”.

Seo ráiteas, mar shampla, ó

fhreagróir (nach ndearnadh taifead ar a chuid freagraí ar na ceisteanna ilroghnacha) maidir le
tábhacht na gcanúintí: “Caithfidh scoláirí a bheith abalta canuaintí a aithne + a thuiscint”.
Seinntear na míreanna faoi dhó ón mbliain 2012 i leith. Is ceart meabhrú go seinntí cuid de na
míreanna cluastuisceana faoi thrí go dtí an bhliain 2011 iniatach.

Tábla 18 (a): Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar chaighdeán cluastuisceana na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
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Taispeánann Tábla 18 (a) gurb iad na daoine nach bhfuil cinnte maidir le feabhas a bheith
tagtha ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí an grúpa freagróirí a léiríonn an sainrogha is airde:
39%. Tá 36.6% díobh ag aontú nó ag aontú go láidir go bhfuil an scrúdú cluastuisceana
feiliúnach do leibhéal teanga na scoláirí.

Seo tuairim ó fhreagróir amháin, mar shampla,
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múinteoir a aontaíonn leis an ráiteas: “Feabhas tagtha ach caighdeán measunaithe laghdaithe”,
ag léiriú míshásaimh leis an gcóras measúnaithe. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir
beagnach an ceathrú cuid de mhúinteoirí, 24.4% díobh, go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán
cluastuisceana na scoláirí. De réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora (2012), bhí na torthaí don
Triail Chluastuisceana níos ísle an bhliain sin ná blianta eile agus is í a thuairim nár caitheadh
an oiread céanna ama leis an gcluastuiscint toisc go bhfuil níos lú marcanna ag dul dó (Lch. 21)
– fuair “a lán” iarrthóirí “idir 3 mharc agus 16 mharc as 60 marc” (Lch.27), sin idir 5% agus
26.6% fá sheach, ráta an-íseal gnóthaschála. Léiríonn seo, b’fhéidir, go bhféadfadh go bhfuil
tionchar diúltach ag an gcóras measúnaithe sa siollabas nuashonraithe ar ghnóthachtáil na
scoláirí sa chluastuiscint.
Má dhéantar idirdhealú idir na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, is iad seo na torthaí:

Tábla 18 (b): Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar chaighdeán cluastuisceana na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm

Iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Iar-bhunscoil
lán-Ghaeilge

Iomlán

Aontaím go
láidir
21.4% (3)

Aontaím

Easaontaím

35.7% (5)

Nílim
cinnte
21.4% (3)

14.3% (2)

Easaontaím
go láidir
7.1% (1)

3.7% (1)

22.2% (6)

48.1% (13)

18.5% (5)

7,4% (2)

27

4

11

16

7

3
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Iomlán
14

Léiríonn Tábla 18 (b) go gcreideann móramh, sin 57.1% de fhaisnéiseoirí i scoileanna
Gaeltachta, go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán cluastuisceana na scoláirí ó tháinig an
siollabas nuashonraithe i bhfeidhm, ach ní sin a deir Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora, mar a
léiríodh sa tráchtaireacht ar Thábla 18 (a). Ar an taobh eile, glacann mionlach, thart ar an

46

gceathrú cuid de fhreagróirí sna scoileanna lán-Ghaeilge (25.9%), gur mar sin atá. De réir
Thábla 18 (a), aontaíonn / aontaíonn go láidir 36.6% de fhaisnéiseoirí leis an ráiteas.

4.3.1 Tuairimí / moltaí breise faoin gcluastuiscint nach bhfuil tagairt déanta dóibh
roimhe seo
Chomh maith leis na tuairimí thuasluaite, déanann freagróirí tagairt do na guthanna atá le
cloisteáil ar na scrúdaithe cluastuisceana: b’fhearr leo cainteoirí níos nádúrtha, guthanna níos
óige agus luas níos nádúrtha. Seo cuid ionadaíoch díobh: “B’fhéidir go bhféadfaí cainteoirí níos
nádúrtha a úsáid”, “Go minic bíonn an chaint chomh mall áibhéileach sin go mbíonn na daltaí ag
gaire faoi. Ní caint nádúrtha atá ann”, “Seachas cuid don cainteoirí tá siad níos sine ná an ról
atá dhá ghlacadh acu... Níl guthanna a lán daoine óga le cloisteáil”, “Níos mó daoine óga a
bheith ag labhairt.

Níos mó sliochtanna nua-aimseartha”.

D’ardaigh fócasghrúpa amháin

canúint Thír Chonaill: teilgean na nguthanna, luas na cainte agus buntáiste dá réir á thabhairt
d’iarrthóirí na gcanúintí eile – “Tá siad mar robots ann sa chaint …Tá siad ag déanamh rud atá
nádúrtha mínádúrtha … Sna canúintí eile, tá sé nádúrtha, beagáinín maolaithe ach ní chomh
maolaithe is atá canúint Uladh. Níl sin ceart, tá sin ag tabhairt cuidiú do gach canúint eile sa tír”
(FG05).
Déanann freagróirí pointí eile maidir le héilitheacht an chórais mharcála, go bhfuiltear ag
lorg mionsonruithe seachas tuiscint ghinearálta: “De bharr riaradh na marcanna ó thaobh an
litrithe de, ba cheart 'scrúdú cluastuisceana 7 litrithe' a thabhairt mar theideal air” agus dar le
freagróir eile, “Pioctar ar phointí beaga sa chaint seachas ar léirthuiscint ghinearálta”.
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4.4. Ceapadóireacht
Tábla 19: Táim sásta leis an méid ama a thugtar don cheapadóireacht (2 uair an chloig)
Freagra: 41
Roghanna

Gan fhreagra: 2
Freagraí

Iomlán

41

De réir Thábla 19, aontaíonn nó aontaíonn go láidir 58.6% de fhreagróirí go dtugtar go leor ama
don cheapadóireacht. Níl 4.9% díobh cinnte agus easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir
mionlach suntasach, 36.6%, go bhfuil go leor ama ag scoláirí don cheapadóireacht. Mar is
iondúil, is iad na freagróirí a easaontaíonn leis an ráiteas a dhéanann forbairt ar a gcuid tuairimí.
Seo cuid ionadaíoch de na ráitis a nochtar: “Tá go leor ama acu”, “Tá dhá uair i bhfad ró-fhada
don cheapadóireacht”, “Tá i bhfad an iomarca ama acu do na haistí”, “Tugtar an iomarca ama
do na haistí”, “Barraíochta ama don cheapadóireacht” agus “do scoláirí líofa tá an am don
cheapadóireacht i bhfad eireann ró iomarcach”. Deir dhá fhócasghrúpa go mbíonn an iomarca
ama ag iarrthóírí don cheapadóireacht: “Tá go leor ama acu sa scrúdú - dhá uair an chloig atá
acu… tugaim scrúdú dóibh ar aiste sa scoil - 40 nóiméad agus scríobhann siad aiste agus beidh
sé chomh maith - 40 nóiméad nó 2 uair an chloig” (FG01) agus “An dá uair an chloig sin don
aiste, tá barraíocht ama ann” (FG05).
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Tábla 20: Tá ábhar na ceapadóireachta oiriúnach do raon spéise na scoláirí
Freagra: 41
Roghanna

Gan fhreagra: 2
Freagraí

Iomlán

41

Léiríonn Tábla 20 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 61% de fhreagróirí go bhfuil ábhar
na ceapadóireachta cuí do raon spéise na scoláirí, níl 14.6% cinnte maidir leis an ráiteas agus
easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir beagnach an ceathrú cuid díobh (24.4%) go bhfuil
ábhar na ceapadóireachta oiriúnach do na scoláirí.
Is díol spéise é go ndéanann freagróirí tagairtí dearfacha don cheapadóireacht anseo
maidir le raon na dtopaicí agus an deis atá ag iarrthóirí a gcuid scileanna ceapadóireachta a
léiriú: “Tá na hábhair bunaithe ar thopaicí a bhaineann leis na déagóirí agus leis an gcineál saoil
atá acu”, “Réimse breá topaicí i gcónaí”, “Tá go leor ama acu - tá na teidil an-deas, an-oscailte.
Tugann an aiste22 deis iontach dóibh a gcuid scileanna scríbhneoireachta a chur i bhfeidhm”.
Tá a mhalairt de thuairim ag freagróir eile, áfach, a dhéanann moladh chun feabhais ó thaobh
ábhair de: “Ábhar na ceapadóireachta a bheith níos oiriúnaí do raon spéise na scoláirí - mar
shampla rudaí a bhaineann leo ina saol féin a bheith mar ábhar”.

22

“rogha na coitiantachta”, de réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora (CSS. 2012a: 28)
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Tábla 21: Tugann ábhar na ceapadóireachta deis do na scoláirí a gcumas teanga a léiriú
Freagra: 41
Roghanna

Gan fhreagra: 2
Freagraí

Iomlán

41

Taispeánann Tábla 21 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 95.1% de fhreagróirí go
bhfaigheann scoláirí seans a n-ábaltacht teanga a thaispeáint. Déanann freagróir tagairt do
thábhacht an mhúinteora sa phróiseas a bhíonn ag feidhmiú go réidh staidéartha ar son na
bhfoghlaimeoirí: “Tá cumas ceapadóireachta na ndaltaí ag brath, den chuid is mó, ar an obair a
dhéanann an múinteoir go rialta i rith blianta shinsearacha na ndaltaí”.
Mar sin féin, tá freagróir a dhéanann tagairt d’ábhar na n-aistí atá ró-fhurasta, dar leis,
agus mar gheall air sin, ní bhíonn seans ag scoláirí ardchumasacha a n-acmhainn a léiriú. “Tá
na haistí le cúpla bliain anuas ró-éasca agus ní fhaigheann daltaí an deis a gcumas a léiriú más
ard-chumas atá i gceist”. Is ceart meabhrú go bhfuil titim i líon na ngrád A1 agus A2 mar atá
léirithe i dTábla 3 (b) thuas.
D’ardaigh gach fócasghrúpa ceist dá ndeoin féin faoin gceapadóireacht. Táthar sásta,
cuid mhór. “Is cuma cen aiste a scríobhann siad, tá líofacht ann” (FG02) agus “Tá mé sásta leis
an gcaoi gur shimpligh siad na haistí” (FG06). “Tá seans acu a gcuid tuairimí a phlé agus a chur
in iúl” (FG04). Ag an am gcéanna, áfach, níl an fócasghrúpa céanna seo sásta le leithdháileadh
na marcanna: Gaeilge = 80, ionramháil ábhair agus stíl = 20. B’fhearr leis dá mbeadh briseadh
60/40 ann seachas 80/20. Dar le fócasghrúpa eile, cabhraíonn an aiste leis na hiarrthóirí fíor-
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chumasacha: “Tugann sé seans dóibh níos mó anailíse agus staidéar a dhéanamh ar rudaí
áirithe” (FG03). Déantar tagairt don difríocht idir an caighdeán a éilítear sa Teastas Sóisearach
agus san Ardteistiméireacht: “Ní bhíonn deacracht mhór acu leis na haistí…Glacann sé tamall
fada dóibh tuiscint gur caighdeán go hiomlán difriúil atá ann (ón Teastas Sóisearach go dtí an
Ardteistiméireacht)” (FG05). Ar ndóigh, níltear ar aon tuairim. “Ceapaim le cúpla bliain anuas
go bhfuil rogha na n-aistí éirithe an-simplí ar fad agus bíonn claonadh, má tá teideal simplí,
aiste shimplí a scríobh” (FG01).

Tábla 22: Aistí ullmhaithe: is maith an rud é go mbíonn aistí ullmhaithe don
cheapadóireacht ag scolairí roimh na scrúduithe

Freagra: 40
Roghanna

Gan fhreagra: 3
Freagraí

Iomlán

40

De réir Thábla 22, níl móramh ag aon tuairim. Aontaíonn nó aontaíonn go láidir mionlach
suntasach, 40% de fhreagróirí, go mbíonn aistí ullmhaithe ag scoláirí. Níl 22.5% de fhreagróirí
cinnte faoi agus easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir mionlach suntasach, 37.5% de
fhreagróirí,

go

mbíonn

aistí

réamhullmhaithe.

Rinneadh

go

leor

tagairt

d’ábhar

réamhullmhaithe, ina measc: “Theipfeadh 50% do dhaltaí ATAL gan altanna réamhullmhaithe a
bheith curtha de ghlanmheabhair. Tá ábhar na n-aistí an éasca le cúpla bliain anuas ach (béim
an fhreagróra) caithfear an 'curve' a shásamh dona stats”.

Toisc go luaitear an córas

measúnaithe anseo, is fiú féachaint ar a bhfuil le rá ag an bPríomhscrúdaitheoir maidir le
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hábhar a bheith foghlamtha de ghlanmheabhair san ATAL: “Céatadán maith de na hiarrthóirí ar
éirigh leo marcanna maithe a bhaint amach, bhí an chosúlacht ar a gcuid freagraí go raibh cuid
den ábhar réamhullmhaithe acu” (CSS. 2012a: 28)23. Dealraíonn sé, mar sin, go bhfuil an ceart
ag an bhfreagróir agus ag na scoláirí atá luaite thuas.
Deir freagróir eile mórán an rud céanna maidir le hábhar réamhullmhaithe agus ardaíonn
sé ceist faoi cé chomh oideachasúil is atá an cur chuige áirithe sin.

“Maidir le haistí

réamhullmhaithe, is gá do na daltaí aistí a ullmhú 7 a fhoghlaim roimh réidh más maith leo marc
maith a fháil. Riachtanais scrúdaithe é seo - níl fhios agam bhfuil sé ag cur le hoideachas na
ndaltaí, áfach”. Ardaíonn freagróir eile pointe maidir le saoráid chainte: “Tá sé de nós ag daltaí
aistí a fhoghlaim de ghlanmheabhair - an bhfuil líofacht i gceist dá bharr?” Tá seo ó fhreagróir
nár cuireadh a chuid freagraí ar na ceisteanna ilroghnacha ar líne - cailleann cuid de na scoláirí
líofa marcanna sa cheapadóireacht toisc go mbíonn siad míchruinn. Bíonn aiste an oide de
ghlanmheabhair ag scoláirí eile: “Agus iad ag scríobh bíonn meancóga litrithe acu mar go bhfuil
líofacht Gaeilge acu agus mar sin de cailltear a lán marcanna - scoláirí eile, tá aiste an
mhúinteora foghlamtha de ghlan mheabhair acu”.
Dar le freagróir eile, a thug freagra fadréimsitheach, taispeánann a leithéid de chur
chuige go léirítear go bhfuil bua na cuimhne ag iarrthóirí: “Bíonn aistí ullmhaithe ag scoláirí - ní
léiríonn seo a dhath ach go bhfuil cuimhne mhaith acu. Má dhéantar iarracht scéal a scríobh as
an nua bíonn eagla ar scoláirí go gcaillfidh siad marcanna ar mheancóga litrithe”. Tá seans go
bhfuil an ceart ag na hiarrthóirí mar seo a bhfuil le rá i dTuairisc an Phríomhscrúdaitheora, “Níor
roghnaigh ach fíorbheagán an Scéal i mbliana. Luaigh na scrúdaitheoirí caighdeán lag Gaeilge
a bheith ag cuid mhaith de na hiarrthóirí …” (CSS. 2012a: 28). Deir an freagróir céanna: “Mar
sin de ní bhíonn deis acu a gcuid Gaeilge a léiriú go fíor. Is beag suim atá ag go leor acu i

Sa cheapadóireacht ATAL, déanann an Príomhscrudaitheoir tagairt d’ábhar a bheith “de ghlanmheabhair” trí huaire
(Lgh. 28, 31 agus 32).
23
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ndífhostaíocht, Córas Sláinte, fadhb na ndrugaí srl i ndáiríre - b'fhearr leo blog faoi cheol nó
scannán nó cluiche ríomhaireachta a scríobh. Nó teideal níos ginearálta - rud éigin a chuireann
isteach ar dhaoine óga an lá atá inniu ann”. Tá moltaí chun feabhais déanta ag an bhfreagróir,
chun ábhair thura lasmuigh de raon spéise na bhfoghlaimeoirí a sheachaint agus molann sé gur
ceart díriú ar chultúr na hóige24 agus ar mhodh nua-aimseartha scríbhneoireachta ar nós blag.
Ar ndóigh, ní bhíonn ábhar de ghlanmheabhair ag na scoláirí go léir. Deir freagróir eile go
mbeadh foghlaim de ghlanmheabhair inghlactha muna mbeadh Gaeilge líofa ag na hiarrthóirí.
“Ní bhíonn aistí ullmhaithe ag ár scoláirí ach tá sin (foghlaim de ghlanmheabhair) ceart go leor
do scoláirí nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu”. D’ardaigh fócasghrúpa amháin ábhar
réamhullmhaithe don cheapadóireacht: “…má thagann topaic suas nach bhfuil aon réamhullmhúchán déanta acu air, bíonn siad i bponc. Ní bhíonn siad in ann” (FG04).

24

Mar a dhéantar sa Bhéarla, ATAL, cuid mhór, áit a bhfuil ceangal orgánach téamúil comhtháite idir an
léamhthuiscint agus an cheapadóireacht ar an bPáipéar scrúdaithe céanna, Páipéar 1. Mar sin, táthar ag dul ón
ngabhchumas go dtí an ginchumas agus tá téama coiteann leathan i gceist. ‘Tionchar’ an téama a bhí ann sa bhliain
2014 (CSS: 2014b. English: Paper 1. http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2014/LC002ALP100EV.pdf.
(Aisghafa 01 Nollaig 2014).
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Tábla 23: Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
Freagra: 43

Gan fhreagra: 0

Roghanna

Freagraí

Iomlán

43

De réir Thábla 23, is ag na faisnéiseoirí nach bhfuil cinnte faoin ráiteas atá an sainrogha is
airde, cé nach bhfuil móramh acu. Mar sin féin, is mionlach suntasach iad agus 44.2% díobh
éiginnte faoin ráiteas. Aontaíonn nó aontaíonn go láidir 44.2% de fhreagróirí go bhfuil feabhas
tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta a gcuid scoláirí agus easaontaíonn nó easaontaíonn go
láidir 11.7% de fhreagróirí go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta na scoláirí.
Dar le freagróir amháin, tá “Feabhas tagtha ach caighdeán measúnaithe laghdaithe”. Níl an
freagróir sásta leis an gcóras marcála ach, ar an drochuair, ní dhéanann sé forbairt ar a
thuairim.

4.4.1 Tuairimí / moltaí breise faoin gceapadóireacht nach bhfuil luaite roimhe seo
Molann freagróir cur chuige téamach idir an tsraith pictiúr agus an cheapadóireacht: “Is
buntáiste é nuair a bhíonn ceangal idir an tSP (an tSraith Pictiúr) & an cheapadóireacht - mar
shampla An Cúlú Eacnamaíochta / seachtain na sláinte / fadhbanna ag déagóirí”.

Is gá

cuimhneamh go mbíonn an bhéaltriail ag iarrthóirí thart ar dhá mhí sula dtugann siad faoin
gceapadóireacht ar Pháipéar 2 sa scrúdú scríofa.
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Léiríonn freagróir eile go mbíonn rogha níos leithne don Aiste ná mar a bhíonn ar fáil
don díospóireacht nó don óráid. Bíonn rogha idir cúig aiste/alt nuachtáin/irise, díospóireacht
amháin, óráid amháin agus dhá scéal ar an scrúdpháipéar (CSS. S100/12 [2012c]
https://www.examinations.ie/schools/S100_12_JC_&_LC_Irish_Higher_Level_Exam_for_2013_
and_Thereafter.pdf. Aisghafa 15 Nollaig 2014). “Níl ach rogha amháin, díospóireacht agus óráid
ar fáil. Ba cheart go mbeadh trí rogha ar fáil, ar nós dhá óráid agus díospóireacht nó dhá
dhíospóireacht agus óráid. Tá réimse maith ar fáil don aiste ach tá an dá rannóg eile lag”.
Molann múinteoir eile réiteach ar dhúshlán an ama – go bhféadfaí léamhthuiscint amháin a chur
ar Pháipéar 1 toisc go bhfuil an t-am ann dó.

“Tugtar an iomarca ama do pháipéar 1.

Léamhthuiscint amháin a chur leis?”
Déanann fócasghrúpa amháin tagairt shonrach d’easpa foclóra na scoláirí: “Bíonn
deacrachtaí acu le haistí, ní bhíonn fonn orthu iad a scríobh… Ní maith leo bheith ag foghlaim
téarmaíochta d’aistí” (FG06).
Ardaíonn trí fhócasghrúpa an deacracht a bhíonn ag scoláirí le sainréimeanna teanga:
“Agus gur leor den bhfoclóir a úsáideann siad sa Ghaeilge labhartha chun a gcuid smaointe a
chur in iúl i mbonn scríofa” (FG06), “Rud a chuireann frustrachas orthu ná creideann siad go
bhfuil scríobh na Gaeilge deacair. An dóigh a labhraímid agus an tslí a scríobhann tú. An
Ghaeilge caighdeánach agus an Ghaeilge labhartha… Ní thuigeann siad an difríocht sin”
(FG05) agus “Piocann siad suas droch-nósanna ón cheantar … Ní chreideann siad sa Ghaeilge
chaighdeánach” (FG04). Is ceart meabhrú gur scoileanna Gaeltachta iad seo.
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4.5 Léamhthuiscint
Tábla 24: Táim sásta le líon na léamhthuiscintí (2 cheann)
Freagra: 43
Roghanna:

Gan fhreagra:0

Freagraí:

Iomlán

43

Léiríonn Tábla 24 go bhfuil líon ard freagróirí sásta le líon na léamhuiscintí: 86.1%. Tá
cothromaíocht idir iad siúd nach bhfuil cinnte agus iad siúd a easaontaíonn agus a
easaontaíonn go láidir maidir le dhá léamhthuiscint a bheith ar an bpáipéar scrúdaithe: 4.7%
faoi sheach. Táthar ann a chreideann gur leor ceann amháin: “An leor ceann amháin?” a deir
faisnéiseoir. “Bíonn brú ama i gceist le Páipéar 2. ∴ n'fheadar ar cheart go mbeadh 2
léamhthuiscint ann?”, a fhiafraíonn faisnéiseoir eile. Deir freagróir eile fós: “Tá dhá
léamhthuiscint, díreach i ndiaidh a chéile, iomarcach”.
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Tábla 25: Tá ábhar na léamhthuiscintí oiriúnach do raon spéise na scoláirí
Freagra: 43 Gan fhreagra: 0
Roghanna

Freagraí

Iomlán

43

Taispeánann Tábla 25 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 76.7% de fhreagróirí go bhfuil
ábhar na léamhthuiscintí feiliúnach do raon suime na scoláirí. Níl 11.6% de fhreagróirí cinnte
faoin ráiteas agus easaontaíonn an líon céanna, 11.6%, maidir le hábhar na léamhthuiscintí.
Seo tuairim freagróra a aontaíonn leis an ábhar a chuirtear faoi bhráid na scoláirí agus é ag
tabhairt flíp do chaighdeán iriseoireachta na Gaeilge ag an am gcéanna: “Tá iriseoireacht de
chaighdeán an ísle ar fáil sna meáin sa Ghaeilge! Dá bhrí sin, tá an rogha a dhéantar sásúil dar
liomsa”. Tá fócasghrúpa amháin dearfach faoi ábhar na léamhthuiscintí: “…na léamhthuiscintí,
tá siad éirithe níos suimiúla le 10 mbliana anuas cinnte… ach an tslí ina dtástáltar é” (FG01).
Mar is iondúil is iad na freagróirí a easaontaíonn leis an ráiteas a léiríonn a gcuid tuairimí, cuid
mhór. De réir freagróra, tá an t-ábhar spéisiúil dó ach níl sé suimiúil do na scoláirí, tá an t-ábhar
ró-léannta: “Bíonn suim agamsa ann - ró acadúil dona daltaí”. Úsáideann freagróir eile frása
uamach “leamh 7 leadránach” agus é ag cur síos ar ábhar na léamhthuiscintí: “In amanta bíonn
ábhar na léamhthuisceana leamh 7 leadránach - ní bhíonn sé oiriúnach do dhéagóirí/dhaoine
óga”. Ardaíonn múinteoir eile dúshlán maidir le foclóir “Tá cuid den téarmaíocht go fóill doiléir
go leor”.
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Tábla 26: Déantar cumas léamhthuisceana na scoláirí a mheas go héifeachtach sna
ceisteanna a chuirtear ar na léamhthuiscintí
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Taispeánann Tábla 26 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 65.1% de fhreagróirí go
ndéantar measúnú éifeachtach ar chumas léamhthuisceana na scoláirí. Níl thart ar an séú cuid
díobh cinnte (16.3%) agus easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir beagnach an cúigiú cuid
(18.6%) maidir le measúnú éifeachtach ar chumas léamhthuisceana na scoláirí. Ní léir do
fhreagróir áirithe go bhfuil tuiscint an phíosa i gceist toisc gur féidir freagra a thabhairt díreach
ón téacs. Ní luíonn sé le réasún don Ardleibhéal, dar leis. “Ó thaobh an scéim marcála de níl
sé soiléir in ao' chor an dtuigeann roinnt de na daltaí an píosa. ‘cut + paste’ - níl ciall leis seo ó
thaobh Ardleibhéil de. Ba chóir go mbeidís ábalta a gcumas a léiriú ón chéad cheist ar aghaidh”.
Dar le dhá fhócasghrúpa, ní léirítear cumas léamhthuisceana: “Ní chaithfidh siad aon rud a
bheith ar eolas acu faoin nGaeilge le marc ard a bhaint amach sna léamhthuiscintí” (FG01)
agus “…an chraic seo gur féidir leat é a chóipeáil díreach ón téacs, lucky dip é sin. D’fhéadfá
focal a aithint. Tá díomá orm go bhfuil an caighdeán íslithe an méid sin chomh tapa” (FG03).
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Tábla 27: Ba cheart go mbeadh ar scoláirí ionramháil a dhéanamh ar fhreagraí nuair a
bheadh sé cuí
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Léiríonn Tábla 27 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 83.7% de fhreagróirí gur ceart go
mbeadh ar iarrthóirí ionramháil a dhéanamh ar fhreagraí. Níl 14% díobh cinnte faoin ráiteas
agus easaontaíonn 2.3% gur ceart ionramháil a dhéanamh ar fhreagraí nuair a bhíonn sé
feiliúnach. Is díol spéise é go ndéanann faisnéiseoirí a aontaíonn nó a aontaíonn go láidir leis
an ráiteas forbairt ar a gcuid tuairimí sa cheist oscailte. Seo sampla ionadaíoch de thuairimí na
múinteoirí: “Ba cheart go mbeadh tábhacht faoi leith le na freagraí a thabhairt i do fhocla féin.
Gan línte iomlán a úsáid ón téacs”, “Tá céad acu an freagra a thógaint focal ar fhocal (freagróir
a aontaíonn go láidir gur ceart ionramháil a dhéanamh)” agus “Ba cheart go bhfreagródh na
daltaí na ceisteanna ina bhfocail féin”. Ní tuiscint atá ann toisc nach bhfuil ionramháil ann, dar
le freagróir eile go gonta: “Cut + Paste ≠ tuiscint”. Ar ndóigh, feileann sé do scoláirí ar leith:
“Oireann sé do dhaltaí áirithe - freagra a thógáil ón téacs”.
Déantar tagairt don chóras measúnaithe, áit a bhfuil na scrúdaitheoirí ró-theanntaithe ag
an gcóras marcála, dar le freagróir eile: “Cuid de na scrúdaitheoirí ró-thugtha leis na freagraí
samplacha sa scéim marcála 7 gan aitheantas a thabhairt do dhaoine a fhreagraíonn i gceart
(ina bhfocail féin)”. Mar sin, creideann an freagróir go mbíonn scoláirí thíos leis má fhreagraíonn
siad ina gcuid focal féin. Tá fianaise starógach ann gur mar sin a thiteann amach.
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Rinne trí fhócasghrúpa tagairt neamhspleách d’ionramháil na bhfreagraí: “Bhí sé níos
fearr nuair a bhí orthu freagraí a thabhairt gan é a chóipeáil glan” (FG03). Cuireann fócasghrúpa
eile i gcuimhne dúinn go mbíonn ar scoláirí ionramháil a dhéanamh don Teastas Sóisearach
“...caithfidh siad é a dhéanamh ina bhfocail féin. … (san Ardteistiméireacht) molaimid dóibh é a
chóipeáil chun na marcanna a fháil … d’fhéadfadh dalta maith marcanna a chailleadh (trí
ionramháil a dhéanamh)” (FG01). Dar le fócasghrúpa eile: “Ní maith liom an chaoi go bhféadfaí
na freagraí uile a thógáil as an sliocht. Tá sin craiceáilte” (FG02).

Tábla 28: Sna léamhthuiscintí, is maith an rud é go gcuirtear ceist faoi ghné éigin
gramadaí i bhfocheist a 6 (a)
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De réir Thábla 28, creideann 95.3% de fhreagróirí gur maith an rud é go gcuirtear ceist faoi
ghramadach. Tá seo ar cheann den dá shainrogha is airde (Is é Tábla 11 an ceann eile). Is
díol spéise é gurb iad na faisnéisneoirí a aontaíonn go láidir leis an ráiteas an sainrogha is airde
anseo, 58.1%. “Is maith linn na ceisteanna gramadaí”, dar le freagróir. Ba mhaith le freagróir
eile dá mbeadh níos mó marcanna ag dul dó: “Ba cheart go mbeadh níos mó ná 3 mharc i
gceist leis na ceisteanna gramadaí”. Feictear fiúntas ann, ach táthar ann atá amhrasach ó
thaobh tuisceana: “is rud fiúntach é ach ar an iomlán, ní bhaineann an léamhthuiscint le tuiscint
a thuilleadh” agus dar le freagróir eile, “Tá feabhas ar mhúineadh na gramadaí ach ní h-ionann
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sin is tuiscint”.

Ardaíonn trí fhócasghrúpa é seo go sonrach:

“Bhíodh ceisteanna ar an

ngramadach blianta ó shin. Dá mbeadh anois chuirfidís obair ann. Bíonn siad cráite go leor, ach
nuair a chaithfidh siad é a chur i bhfeidhm ní féidir leo sin a dhéanamh agus fiú amháin na rudaí
simplí ar an aidiacht shealbhach...Bíonn sé ar eolas acu agus ansin uair a chloig níos déanaí
déanann siad botúin sa gcaint nó sa scríbhneoireacht (FG01). “(Táim) sásta ...go bhfuil ... béim
... ar an ngramadach” (FG04) agus “Is maith an rud é sna léamhthuiscintí go bhfuiltear ag cur
an fócas ar ais ar an ngramadach” (FG03). Níl aon fhaisnéiseoir ag léiriú neamhchinnteachta
maidir Ceist 6 (a)25. Easaontaíonn mionlach an-bheag de fhaisnéiseoirí gur ionmholta ceist a
chur faoin ngramadach (4.7%).

Tábla 29: Meallann focheist 6 (a) scoláirí chun suim a chur sa ghramadach
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Taispeánann Tábla 29 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 79.1% de fhaisnéiseoirí go
spreagann focheist 6 (a) scoláirí chun spéis a chur sa ghramadach. Níl thart ar an seachtú cuid
díobh cinnte (14%) go mealltar iad i dtreo na gramadaí. Easaontaíonn nó easaontaíonn go
láidir 7% de fhreagróirí leis an ráiteas. Rinne freagróir (nár cuireadh a thaifead ar líne) tagairt

25

Is in dhá áit sa cheistneoir a roghnaítear an tsainrogha ‘Nílim cinnte’. Anseo, agus i dTábla 35.
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dó seo sa cheist oscailte ar an léamhthuiscint. “Focheist 6 (a). Ní leor é chun suim na ndaltaí a
spreagadh sa ghramadach” dar leis.

Tábla 30: Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar scileanna léamhthuisceana na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
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Léiríonn Tábla 30 go gcreideann 61.9% de fhreagróirí go bhfuil feabhas tagtha ar scileanna
léamhthuisceana na scoláirí. Níl níos mó ná an cúigiú cuid díobh cinnte maidir lena leithéid
(21.4%). Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 16.7% de fhaisnéiseoirí. Ní dhearna aon
fhreagóir iomlánú ar a thuairim sa cheist oscailte maidir leis an ráiteas seo.
Déanann fócasghrúpa tagairt d’ísliú caighdeáin, áfach, maidir leis an léamhthuiscint.
Tagraítear d’easpa dúshláin, d’easpa forbartha na Gaeilge toisc nach bhfuil riachtanais leis ó
thaobh an tsiollabais agus ó thaobh an scrúdaithe de: “Ó thaobh léamhthuiscintí de, tá an
caighdeán íslithe an méid sin ó thosaigh mé ag múineadh agus cuireann sé díomá orm. I
nGaelcholáiste tá scoláirí an-mhaithe againn agus níl aon dúshlán ann dóibh.

Níl dóthain

forbartha á dhéanamh againn ar an dteanga mar nach gá dúinn. Bíonn tú dírithe ar an
gcuraclam, ar an scrúdú ach tá saghas dumbing down déanta air agus ní aontaím leis” (FG03).
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4.5.1 Tuairimí / moltaí nach bhfuil forbartha faoin léamhthuiscint roimhe seo
Molann freagróirí áirithe léamhthuiscint amháin a chur ar Pháipéar 1 (“sin é tuairim na ndaltaí
chomh maith”, dar le freagróir amháin), nó an dá léamhthuiscint a chur ar Pháipéar 1: “P2 a
fhágáil do Phrós + Filíocht”. Tá tagairtí do chúrsaí ama agus brú: “Bíonn na daltaí faoi bhrú
maidir le cúrsaí ama”, “Ba cheart do na léamhthuiscint a bheith ar ais ar P1 leis an
gceapadóireacht agus níos mó ama a dháileadh. Deireann na scoláirí go bhfuil neart ama acu
acu fá choinne P1 agus ganntanas ama fá choinne P2. Bheadh an teanga uilig ar P1 dá
mbeadh an léasadh seo ann” agus “Is maratón é páipéar 2 go háirithe nuair a chuimhníonn tú
go bhféadfadh scrúdú fada eile a bheith acu an lá céanna”.
Déantar tagairt do Cheist 6 (b). “Ní cheart go bhfanfadh C6B ann. Deacair ar scoláirí
fios a bheith acu cén chaoi le tabhairt faoin gceist seo. Bhíothas ag súil le ceist ar an 'geanra' i
mbliana (2014) ach ní raibh sé ann??”

Dúirt freagróir eile go raibh sé sásta leis na

léamhthuiscintí “seachas an cheist deire”. Dar le freagróir eile, “Bíonn deacrachtaí ag daltaí
laga le 6 (b) - ní bhíonn siad ábalta a dtuairimí a chur in iúl nó ina bhfocail féin”. B’fhéidir go
gcabhraíonn Ceist 6 (b) mar sin chun idirdhealú a dhéanamh idir na scoláirí ardchumasacha
agus na scoláirí cumasacha agus scoláirí líofa ach míchruinn. Déanann dhá fhócasghrúpa
tagairt shonrach do Cheist 6 (b), ceann ag fiafraí an leanfar léi (FG02) agus an ceann eile ansásta léi: “Ceist 6 (b), go gcuirtear rud éigin id fhocail féin, tá sin thar barr. Agus (is) é sin an áit
a dhéanfar an t-idirdhealú idir A1 agus B1” (FG01).
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4.6: Litríocht
Tábla 31: Táim sásta le téagar (fad) an chúrsa nuashonraithe próis
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Taispeánann Tábla 31 go n-aontaíonn móramh na bhfreagróirí, 69.8%, go bhfuil siad sásta nó
an-sásta le téagar an chúrsa nuashonraithe próis.

Níl 7% de fhreagróirí cinnte faoi.

Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 23.2% díobh. Ba mhaith le freagróir atá sásta, cuid
mhór, go mbeadh ábhar dírithe níos mó ar shaol an déagóra: “Tá muid sásta leis an bhfilíocht
agus cuid den phrós ach ba cheart go mbeadh a n-éispéireas agus a dtaithí féin ar fáil mar
ábhar sna scéalta seo - mar shampla, saol an déagóra 7rl.....(sliocht as b'fhéidir 'Amsterdam')”.
Tá fócasghrúpa amháin sásta le ciorrú an chúrsa, “...sásta ... go bhfuil níos lú béime ar fhilíocht
agus ar phrós” (FG04).
Dar le freagróir ar mhaith leis cur le téagar an phróis: “ó thaobh an próstéacs breise ba
chóir an leabhar ar fad a bheith i gceist i gcás 'A Thig ná Tit Orm' mar shampla”. Bhí an leabhar
ar fad i gceist nuair a tháinig an Siollabas bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach i bhfeidhm
an chéad lá ó1995 (ROE. gan dáta [1995a]: 58) go dtí 2011 iniatach. De réir freagróra eile sa
cheist oscailte (nach bhfuil taifead déanta ar a chuid freagraí ar na ceisteanna ilroghnacha), tá
easpa téagair agus easpa scéil i gceist: “Níos mó téagair sna sleachta roghnaithe. Seal i Neapal
→ easpa téagair / easpa scéil. Hurlamaboc – easpa scéil. Cur síos ar fad. Ní théann an ‘scéal’
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aon áit”. Ba mhaith le freagróir eile go mbeadh ar scoláirí staidéar a dhéanamh ar na dánta
dualgais breise: “dánta dualgais breise a bheith ar an gcúrsa Ardleibhéal”.

Faoi láthair (ó

scrúdú 2012) tá rogha idir próstéacs breise agus dánta breise ach is annamh a fhreagraítear an
cheist ar na dánta breise, de réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora (CSS. 2012a: 30).
Déanann ceithre fhócasghrúpa tagairt d’easpa téagair an chúrsa litríochta: “Is furasta an
cúrsa nach mór a chríochnú sa chúigiú bliain” (FG03), “Ní rabhamar ar aon intinn go dtí seo,
ach tá anois, go bhfuil an cúrsa i bhfad ró-ghearr … tá an bheirt againn críochnaithe leis le fada
an lá” (FG02), “Ceapaim féin go bhfuil cúrsaí (litríochta) déanta simplí le riachtanas na daltaí lag
– níl aon chaint ar na daltaí eile” (FG01) agus “B’fhearr linne, nuair a bhíomar ag déanamh na
hArdteiste, leabhar (iomlán) a dhéanamh” (FG05).

Tábla 32: Tá dúshlán sásúil ag baint leis an gcúrsa nuashonraithe próis
Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

De réir Thábla 32, aontaíonn / aontaíonn go láidir móramh na bhfreagróirí, 67.4%, go bhfuil
dúshlán sásúil ag baint leis an gcúrsa nuashonraithe próis. Níl 7% díobh cinnte faoin ráiteas.
Easaontaíonn / easaontaíonn go láidir beagán níos mó ná an ceathrú cuid, 25.6% díobh, maidir
le dúshlán a bheith sa chúrsa. Mar is gnách, is iad na freagróirí a easaontaíonn leis an ráiteas
a dhéanann forbairt ar a gcuid tuairimí sa cheist oscailte. Níl dúshlán ann, fanann an cúrsa i
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bhfeidhm rófhada agus tá an litríocht sa Teastas Sóisearach níos dúshlánaí, dar leo. Seo cuid
ionadaíoch de na tagairtí: “Tá an prós + an fhilíocht i bhfad ró-shimplí. Níl dúshlain ar bith ag
baint leis”, “Caithfear féachaint ar an siollabas maidir le rogha dánta agus próis. Níl na hábhair
dúshlánach agus ní mhúsclaíonn siad aon suim sna daltaí”, “Níl dúshlán go leor ann do dhaltaí
maithe. Ba cheart an cúrsa (prós + dánta) a athrú níos minice ... cuid de na píosaí, tá siad
seafóideach” agus “Ardleibhéal níos éasca ag leibhéal Ardteiste ná Ardleibhéal Gaeilge Teastas
Sóis [Sóisearach]”. Ní dhéanann an freagróir forbairt ar a thuairim ach seans go bhfuil sé i
gceist aige go mbíonn prós agus filíocht anaithnid ar an scrúdpháipéar sa Teastas Sóisearach
murab ionann agus an scrúdpháipéar san Ardteistiméireacht.

Dar le fócasghrúpa amháin:

“Ceapaim go bhfuil an cúrsa ar fad chomh simplí, chomh teoranta, nach bhfuil aon dúshlán ann.
… ‘An Triail’…ceapaim gur é sin an t-aon áit a bhfuil dúshlán ann” (FG01).
Déanann freagróir comparáid neamhfhabhrach leis an litríocht sa Bhéarla, áit a bhfuil
dúshlán, saoithiúlacht agus ábhar smaointeoireachta, murab ionann agus litríocht sa Ghaeilge,
dar leis: “Tá na daltaí ag cur litríocht an Bhéarla ardleibhéal i gcomparáid le litríocht na Gaeilge,
ní fheictear dóibh go bhfuil an leibhéal soifisticiúlachta teanga agus smaoinimh mar an gcéanna.
Bhíodh an seanchúrsa níos deacra agus níos sásúla, spreag sé meas ar litríocht na Gaeilge”.
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Tábla 33: Táim sásta leis na cineálacha ceisteanna a chuirtear ar an gcúrsa
nuashonraithe próis
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Insíonn Tábla 33 dúinn go n-aontaíonn / go n-aontaíonn go láidir móramh na bhfreagróirí,
79.1%, leis an ráiteas go bhfuil siad sásta leis na cineálacha ceisteanna a chuirtear ar an
gcúrsa nuashonraithe próis.

Níl thart ar an seachtú cuid de fhreagróirí cinnte (14%) agus

easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 7% de fhaisnéiseoirí. Seo a bhfuil le rá ag faisnéiseoir
faoin scrúdú maidir le scoláirí Gaeltachta: níl tástáil chuí á déanamh ar scoláirí cumasacha
Gaeltachta ach tá an tástáil oiriúnach do scoláirí ón nGaeltacht nach ndéanann puinn staidéir:
“Easpa dúshláin do scoláirí acadúla Gaeltachta ach éasca do scoláirí Gaeltachta nach
ndéanann aon obair”. Aibhsíonn an freagróir céanna nach gcuirtear ceist scrúdaithe mar gheall
ar shaothar údair áirithe: “Cén fáth a bhfuil Ó Searcaigh ar an chúrsa muna bhfuiltear RIAMH
(béim an fhreagróra) chun ceist a chur sa pháipéar faoi”. Dar le fócasghrúpa amháin, “tá na
ceisteanna próis, filíochta dúshlánach agus is féidir leo díriú isteach orthu siúd agus an-jab a
dhéanamh orthu” (FG06). Dar le fócasghrúpa eile, bíonn deacracht ag scoláirí nach bhfuil
acadúil leis na ceisteanna ar an litríocht: “…ní thuigeann siad iad. Scríobhann siad rud éigin a
tharla sa scéal agus faigheann siad marc éigin air sin muna bhfuil rud ar bith eile acu” (FG05).
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Tábla 34: Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar scileanna anailíse próis na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
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De réir Thábla 34, níl móramh i bhfábhar ná i gcoinne an ráitis ná ag easaotú leis an ráiteas.
Aontaíonn nó aontaíonn go láidir 46.6% de fhreagróirí go bhfuil feabhas tagtha ar scileanna
anailíse próis na scoláirí ó cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm.

Níl mionlach

suntasach, 34.9% de fhaisnéiseoirí, cinnte faoi. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 18.7%
díobh. Ní dhearna aon fhreagróir tagairt d’ fheabhas a bheith tagtha ar scileanna anailíse próis
na scoláirí ó cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm sa cheist oscailte. Ní léir an bhfuil
feabhas nó a mhalairt tagtha ar scileanna anailíse próis na scoláirí de réir Thuairisc an
Phríomhscrúdaitheora: “Bhí freagraí breátha ag céatadán maith de na hiarrthóirí ....

Bhí

iarrthóirí ann, áfach, nár thug aird ar na ráitis ar an scrúdpháipéar agus nár scríobh ach
achoimre lom ar an téacs” (CSS. 2012a: 32).

68

Tábla 35: Táim sásta le téagar (fad) an chúrsa filíochta nuashonraithe
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Léiríonn Tábla 35 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir móramh na bhfreagróirí, 74.5%,
go bhfuil siad sásta le téagar an chúrsa filíochta.

Níl aon fhaisnéiseoir ag léiriú

neamhchinnteachta maidir leis an tuairim sin26. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir, 25.6%
de fhreagróirí, go bhfuil tathag sa chúrsa filíochta. Dar le fócasghrúpa amháin: “ ‘An tEarrach
Thiar’, ‘Géibheann’, ‘An Spailpín (Fánach)’ – bhíomar ag déanamh na dánta sin sa chéad
bhliain ar scoil. Tá an caighdeán Gaeilge tite. Ní fheiceann muid … na dánta mar shampla …
‘Saoirse’, ‘Daoirse’, ‘Oíche Nollaig na mBan (ar an gcúrsa)’” (FG05).

Seo an dara háit nach roghnaítear an sainrogha ‘Nílim cinnte’ sa cheistneoir. Is é Tábla 28 an áit eile nach
roghnaítear ‘Nílim cinnte’.
26
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Tábla 36: Tá dúshlán sásúil ag baint leis an gcúrsa nuashonraithe filíochta
Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

Taispeánann Tábla 36 go n-aontaíonn 69.8% de fhaisnéiseoirí go bhfuil dúshlán sásúil ag baint
leis an gcúrsa nuashonraithe filíochta. Níl 7% de fhreagróirí cinnte maidir le dúshlán a bheith sa
chúrsa filíochta. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 23.2% leis an ráiteas.

Tábla 37: Táim sásta leis na cineálacha ceisteanna a chuirtear ar an gcúrsa
nuashonraithe filíochta sa chúrsa Ardteistiméireachta

Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

De réir Thábla 37, aontaíonn nó aontaíonn go láidir móramh mór, 86% de fhaisnéiseoirí, go
bhfuil siad sásta leis na cineálacha ceisteanna a chuirtear ar an gcúrsa nuashonraithe filíochta.
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Níl 9.3% de fhreagróirí cinnte agus easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 4.6% de
fhaisnéiseoirí.

Tábla 38: Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar scileanna anailíse filíochta na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm

Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

Léiríonn Tábla 38 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir móramh na bhfreagróirí, 51.2%,
go bhfuil feabhas tagtha ar scileanna anailíse filíochta na scoláirí. Níl beagnach an tríú cuid
cinnte (32.6%) agus easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 16.3% de fhaisnéiseoirí. Ní
dhearna freagróirí iomlánú ar a gcuid tuairimí faoi seo sa cheist oscailte. Ní léir go bhfuil
feabhas nó a mhalairt tagtha ar scileanna anailíse filíochta na scoláirí de réir Thuairisc an
Phríomhscrúdaitheora: “…bhí na hiarrthóirí in ann go leor íomhánna (béim CSS) a aimsiú ach
ba bheag an plé a rinne siad orthu ná ar an úsáid éifeachtach (béim CSS) a bhain an file
astu…” (CSS. 2012a: 29) agus “Bhí go leor iarrthóirí ann nár dhírigh i gceart ar an gceist ar an
scrúdpháipéar agus nár chuir a gcuid eolais ar an dán in oiriúint do na ceisteanna [filíochta]”
(CSS. 2012a: 32). I bhfianaise na sonraí seo, d’fhéadfaí a mhaíomh nach bhfuil feabhas tagtha
ar scileanna anailíse na scoláirí ó cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm ainneoin go
bhfuil níos lú téacsanna le staidéar acu.
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4.6.1 Tuairimí/ moltaí nach bhfuil léirithe faoin litríocht (prós agus filíocht) roimhe
seo
Scríobh freagróirí faoin bprós seachas faoin bhfilíocht, cuid mhór. Tá freagróirí ann atá sásta
leis an gcúrsa litríochta: “Tá réimse maith ar fáil don prós agus filíocht ach tá díomá orm faoin
rogha san prós/abhár litríocht sa bhreis nach bhfuil Scothscéalta mar rogha.

Thaitin

Scothscéalta go mór le na scoláirí san scoil seo agus mhothaigh mé go raibh i bhfad níos mó
suim acu san ábhar mar gheall ar an leabhar seo. Bheinn cinnte dá mbeadh Scothscéalta mar
rogha go mbeadh an cúrsa níos suimiúil do scolairí i ngaeltacht chonamara” Molann
fócasghrúpa amháin Scothscéalta a chur ar an gcúrsa (FG01). Dar le freagróir eile: “Prós -'An
Triail' - sásta le seo”. Molann ceithre fhócasghrúpa ‘An Triail’ (FG02, FG04, FG05) agus dar le
FG01: “(tá) dúshlán, scéal, caractair, téamaí, plota ann”. Molann dhá fhócasghrúpa ‘A Thig, ná
Tit orm’ (FG03, FG04 [molann FG01 agus FG04 an dá shaothar]). Molann dhá fhócasghrúpa
‘An Gnáthrud’ (FG01, FG02), ‘Colscaradh’ (FG05, FG06) [cáineann FG02 é seo] agus
‘Géibheann’ (FG02, FG06). Deir freagróir eile (nach bhfuil taifead déanta de na ceisteanna
ilroghnacha aige) go lom: “Breis dánta, breis scéalta de dhíth”.
Chomh maith leis sin, cáintear ábhar an phróis go láidir. Seo sampla ionadaíoch de
thuairimí na múinteoirí: tá siad seanfhaiseanta, mí-oiriúnach, neamhshuimiúil, míthaitneamhach:
“Prós = as dáta. Scéalta nua-aimseartha ag teastáil, scéalta a aithníonn daltaí agus a bhfuil
ceangal acu leo ”, “Rogha ufásach Dís, An Gnáthrud, Hurlamaboc”, “Téamaí atá níos oiriúnaí
do dhaoine óga 7 saol s'acu, mar shampla, níl ‘Dís’ nó ‘Cáca Milis’ oiriúnach do dhaoine óga - is
fuath leo na scéalta seo”, “Sílim go bhféadfadh an rogha téacsanna a bheith níos suimiúla
(m.sh. ‘An Gnáthrud’, ‘Dís’); ní dóigh liom go mbíonn na téacsanna áirithe seo ró-shuimiúil, dar
leis na scoláirí ar aon nós!”, “Gearrscéalta níos oiriúnaí don aos óg 7 saol nua-aimseartha”, “Ní
bhaineann na daltaí taitneamh as na scéalta atá ar an siollabas faoi láthair, m.shampla ‘Seal i
Neipeal’, ‘An Gnáthrud’ ”. Cáintear ábhar na litríochta: “Tá ábhair na ndánta / scéalta próis an72

ghruama!”. Tá an cúrsa ainmnithe ag cur deireadh lena gcuid suime sa teanga, dar le freagróir
eile: “ [ba cheart] fáil réidh leo-níl suim ag na daltaí agus tá sé ag marú an spéis sa teangan
dóibh”. Cáineann dhá fhócasghrúpa ‘Dís’ (FG05, FG06) agus dhá cheann ‘Hurlamaboc’ (FG01,
FG06).
Déanann dhá fhócasghrúpa tagairt d’ábhar a bheith foghlamtha de ghlanmheabhair
maidir leis an bhfilíocht: “Tá an t-eolas sa téacsleabhar (maidir leis an litríocht). Ní gá ach é a
léamh agus a thabhairt ar ais. Agus ní smaoiníonn siad faoi na dánta” (FG01) agus “Arís
foghlaimíonn siad téarmaí de ghlanmheabhair. An rud a fheicim - athrá ar an bhfilíocht agus na
nótaí - ní bhíonn a dtuairimí féin acu agus feicim sin trasna an ardteist ar fad . A (mhúinteoir), an
bhfuil nótaí agat air sin?” (FG02)
Déantar moltaí chun feabhais: Dar le freagróir amháin: “Caithfidh an Roinn scéalta níos
suimiúla a chur ar fáil do na daltaí, m.sh. b'fhéidir scéalta Roddy Doyle27. Déanann freagróir
eile moladh chun feabhais, freagróir nach bhfuil a chuid freagraí ar na ceisteanna ilroghnacha
curtha ar thaifead: “an féidir rogha a thabhairt le scannáin b’fhéidir?”.

Molann fócasghrúpa

amháin ábhar cuí a roghnú a mheallfadh na scoláirí chun léitheoireachta: “tús, lár agus deireadh
réasúnta leo ... le taitneamh a thabhairt do na scoláirí. Táimid ag caint faoi S-O-S anseo sa
Ghaeltacht go gcuirfí cúrsa taitneamhach ar fáil a mheallann iad chun léitheoireachta” (FG06).
Déanann faisnéiseoir tagairt don chúrsa roghnach: “Tá an cúrsa malairteach ligthe le
sruth. Ba cheart go mbeadh deis ag múinteoirí a gcúrsaí féin a dhearadh”. Ar ndóigh, de réir an
tsiollabais nuashonraithe bíonn rogha ag múinteoirí an cúrsa ainmnithe nó an cúrsa roghnach a
dhéanamh. De réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora, thug fíorbheagán scoláirí faoin gcúrsa
roghnach sa bhliain 2012: “Maidir leis an bPrós Roghnach, ní bhfuarthas ach líon an-bheag
freagraí” (Lch. 20) agus “D’fhreagair roinnt iarrthóirí an cheist faoin bhFilíocht Roghnach ….”
Níl cead aistriúchán a úsáid de réir M4/04 (ROE: 2004) “Ní bheidh cead ag iarrthóirí úsáid a bhaint as
aistriúchá(i)n. Meabhraítear d’iarrthóirí go gcaithfidh gach uile théacs a roghnaítear a bheith ina bhuntéacs Gaeilge”.
27
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(Lch. 30).

Ní dúirt aon fhreagróir sa suirbhé seo go ndéanann a chuid scoláirí an cúrsa

roghnach.
Déanann faisnéiseoir eile tagairt do dhréachtoirí scrúdaithe agus an dúshlán a bhíonn
acu toisc go leanann na cúrsaí litríochta níos faide ná trí bliana (mar atá beartaithe sa siollabas
(ROE. gan dáta [1995a]: 58). “Is beag rogha ag 'setters' - ba choir athraithe a dhéanamh gach
3 bl28. - de bharr a chuinge is atá an cúrsa”.

4.7: Stair na Litríochta agus Stair na Teanga
Tábla 39 (a): Ba cheart go mbeadh ceisteanna ar Stair na Litríochta agus Stair na Teanga
ar an scrúdpháipéar
Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

Taispeánann Tábla 39 (a) go n-aontaíonn 62.8% de fhaisnéiseoirí gur cóir go mbeadh
ceisteanna ar an stair ar an scrúdpháipéar. Níl thart ar an séú cuid cinnte agus easaontaíonn
nó easaontaíonn go láidir 21% díobh. Seo cuid de na tuairimí ó fhreagróirí ar mhaith leo go
mbeadh ceist ar an stair: “Ba cheart Stair na Gaeilge a bheith ar an gcúrsa - fiú amháin ó
thaobh cultúr de” agus “Ceapaim fein gur mór an trua é gur cuireadh deireadh le Stair na

28

Tá síneadh bliana tugtha don chúrsa reatha litríochta (ROS: 2013e (Márta) Imlitir 0012/2013. Lch 6.
http://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0012_2013.pdf. (Aisghafa 02 Eanáir 2015).
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Gaeilge”. Molann freagróir eile go mbeadh an stair mar rogha: “D'fhéadfadh Scothscéalta agus
Stair na Teanga / Litríochta a bheith mar rogha i gceist 4 ar pháipéar 2”. Molann faisnéiseoir
eile fós go mbeadh ar scoláirí staidéar comparáideach a dhéanamh mar a dhéantar sa Bhéarla:
“Ní mór Stair na Gaeilge a scrúdú arís. Nó staidéar comparáideach mar a bhíonn sa Bhéarla”.
Deir dhá fhócasghrúpa gur ceart go mbeadh Stair na Teanga agus na Litríochta ar an gcúrsa
(FG01, FG03). Molann FG03 Stair a chur in áit ceann amháin de na léamhthuiscintí. Molann
FG02 Stair na Teanga amháin. Ní aontaíonn fócasghrúpa amháin leis an ráiteas: “Níl suim ag
na daltaí (sa Stair). Is féidir é a dhéanamh sa choláiste” (FG04).
Má dhéantar idirdhealú idir na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, is iad seo na torthaí:

Tábla 39 (b): Ba cheart go mbeadh ceist ar Stair na Litríochta agus Stair na Teanga ar an
scrúdpháipéar

Iar- bhunscoil
Ghaeltachta
Iar- bhunscoil
lán-Ghaeilge

Iomlán

Aontaím go
láidir

Aontaím

Nílim
cinnte

Easaontaím

Easaontaím
go láidir

6.3% (1)

37.5% (6)

31.3% (5)

18.8% (3)

6.3% (1)

51.9% (14)

22.2% (6)

7.4% (2)

11.1% (3)

7.4 (2)

27

15

12

7

6

3

43

Iomlán
16

Nochtann Tábla 39 (b) go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir mionlach suntasach de
fhaisnéiseoirí i scoileanna Gaeltachta, 43.8%, gur ceart go mbeadh ceist ar an stair. Ar an lámh
eile, aontaíonn nó aontaíonn go láidir, móramh suntasach de fhreagróirí sna scoileanna lánGhaeilge, 74.1%, gur cóir go mbeadh ceist ar an stair. Má fhéachtar siar ar Thábla 39 (a),
feictear go n-aontaíonn / aontaíonn go láidir, 62.8% de fhreagróirí ina n-iomláine, leis an ráiteas
thuas.
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4.8: Cothrom na Féinne do scoláirí sna scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
Tábla 40: Tríd is tríd, táim sásta go bhfaigheann scoláirí sna scoileanna Gaeltachta agus
lán-Ghaeilge cothrom na Féinne sa scrúdú Ardteistiméireachta, Ardleibhéal, ó tháinig an
siollabas nuashonraithe i bhfeidhm
Freagra: 43
Roghanna

Gan fhreagra: 0

Freagraí

Iomlán

43

Léiríonn Tábla 40 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn go láidir 67.4% de na freagróirí go
bhfaigheann

scoláirí

Gaeltachta

agus

lán-Ghaeilge

cothrom

na

Féinne

sa

scrúdú

Ardteistiméireachta, Ardleibhéal. Níl 9.3% de fhaisnéiseoirí cinnte go bpléitear go cothrom le
scoláirí Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 23.3% díobh
leis an ráiteas.
Mothaíonn freagróirí gur ceart go bhfeicfí saol agus oidhreacht na Gaeilge agus na
Gaeltachta san ábhar: “Faigheann siad cothrom na Féinne ach go minic mothaíonn siad go
bhfuil na sraitheanna dírithe ar saol eile, nach mbaineann cuid mhaith de na sraitheanna le saol
na gaeltachta (mar shampla níl aon taithí acu ar an saol seo agus níl sraith ar bith a léiríonn
saol na gaeltachta ar nós féilte, rásaí báid, iascaireacht, cultúr, an portach nó an timpeallacht).
Ba bhreá liom Scothscéalta a fheicail ar an gcúrsa arís” agus dar le freagróir eile, “Caithfear
saol scoláirí an ghaeltacht, cultúr agus traidisiúin na scolaírí seo a bheith le feicáil san ábhar.
Trí gach réimse don scrúdú”. “Is scrúdú do scoileanna Béarla é seo”, dar le freagróir ó scoil lánGhaeilge.
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Déantar trácht ar an gcóras measúnaithe. Oireann an ‘t-ísliú caighdeáin’, más fíor, sa
scrúdú d’fhreagróir Gaeltachta toisc nach bhfuil Gaeilge mhaith ag na scoláirí sa cheantar
Gaeltachta sin: “Tá caighdeán fíor iseal inár nGaeltacht - mar sin dá isle an caighdeán atá á lorg
is fearrde dár ndalta ó thaobh torthaí de. Oireann rudaí mar atá muidne mar ní 'Gaeltacht' 'ceart'
muid. Ní aontóinn dá mbeinn ag múineadh daltaí líofa (béim an fhreagróra) sa teanga”. De
dheasca an ‘íslithe caighdeáin’ maíonn freagróir eile go bhfuil buntáiste ag scoláirí na
Gaeltachta agus molann sé gur ceart go mbeadh dhá ábhar ann don Ghaeilge: Dar leis an
bhfreagróir, “Tá caighdeán an tsiollabais íslithe le blianta beaga anuas a thugann buntáiste do
mhuintir na Gaeltachta. Tá athstruchtúrú le déanamh - 2 ábhar a dhéanamh; Ábhar 1: Scríobh,
labhairt agus éisteacht: éigeantacht. Ábhar 11: Litríocht agus Oidhreacht Liteartha agus
Seanchais na Gaeilge (Roghnach)”.
Mothaíonn freagróir eile go mbíonn scoláirí Gaeltachta thíos leis toisc nach mbíonn cur
amach ag marcóirí ar chanúint na háite: “Sílim nár chór do mhúinteoirí narbh as don Ghaeltacht
arbh as na dáltaí a gcuid p. scrúdaithe a cheartú do na scrúdaithe stáit. Corruair ní bhíonn
nathanna cainte + frásaí na gaeltachtaí éagsúla ar eolas acu agus cuirtear píonós ar na scoláirí
de thairbhe sin”.
D’ardaigh dhá fhócasghrúpa go neamhspleách ceist íogair faoi scrúdaitheoirí. Maidir le
léamhthuiscintí, muna mbíonn an freagra ag an iarrthóir díreach mar atá sé ag an marcóir,
d’fhéadfadh an scoláire maith a dhéanfadh ionramháil ar fhreagra bheith thíos leis ó thaobh
marcanna de: “molaimid dóibh é a chóipeáil chun na marcanna a fháil. ... Sin a deir na
ceartaitheoirí, go gcailleann tú marcanna... mar ní aithníonn siad an freagra… má tá freagra
(difriúil) ag an gceartaitheoir os a comhair d’fhéadfadh dalta maith marcanna a chailleadh”
(FG01). D’ardaigh fócasghrúpa eile easpa caighdeán Gaeilge na scrúdaitheoirí ó am go chéile,
dar leo: “I mbliana mar shampla chur mé iachall ar mo rang an aimsir gnáthchaite a úsáid agus
iad ag cur síos ar laethanta saoire nó am a luann siad a bhí siad thar lear. Tháinig duine amháin
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(chugam), an-trína chéile. Ní dóigh liom gur thuig an scrúdaitheoir go raibh siad ag iarraidh an
bhriathar a úsáid agus ‘théimis ag an mbialann seo…’- thosaigh an scrúdaitheoir ag gáire. …
ceist faoi sin, múinteoirí nó cigirí Gaeilge. Go mbeadh sé tábhachtach go dtagann siad ó
scoileanna Gaeilge…Bíodh sé ar thaifead gur chuir mise litir agus 2 ghlaoch gutháin anuraidh ar
an ábhar céanna. Bhí cuid de na gasúir níos cumasaí ná mar a bhí (an scrúdaitheoir)…Dúirt
siad cén fáth a bheadh sibhse ag fáil daoine níos fearr na aon duine eile, tá an córas ceaptha a
bheith cothrom” (FG02).
Dar le freagróir eile fós ní acmhainn don siollabas coiteann reatha fónadh do na scoláirí
in earnáil na Gaeltachta, lán-Ghaeilge agus in earnáil an Bhéarla le chéile: “Ní féidir leis an
gcóras mar atá sé freastail mar is ceart ar riachtanais na ndaltaí uile idir Gaeltacht, Galltacht is
scoileanna lánGhaeilge. Ní sharaítear an fhadhb seo leis an bhéim nua atá curtha ar an scrúdú
béil. Tá an iomarca foghlaime de ghlánmheabhar ar siúl le haghaidh an sraith pictiúr”.
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4.9: An siollabas nuashonraithe
Tábla 41: Níl aon athrú ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí ó cuireadh an siollabas
nuashonraithe i bhfeidhm sa chúigiú bliain in 2010 agus faoi scrúdú den chéad uair in
2012.
Freagra: 42 Gan fhreagra: 1
Roghanna

Freagraí

Iomlán

42

Tugann Tábla 41 le tuiscint dúinn nach bhfuil móramh ag aon tuairim. Aontaíonn nó aontaíonn
go láidir 35.7% de fhreagróirí nach bhfuil aon athrú ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí ó
cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm agus níl 31% díobh cinnte faoi. Easaontaíonn
nó easaontaíonnn go láidir 33.3% de fhaisnéiseoirí leis an ráiteas nach bhfuil aon athrú ar
chaighdeán Gaeilge na scoláirí ó cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm.

Mar sin, tá

thart ar thrian de fhreagróirí a aontaíonn, tá thart ar thrian díobh atá éiginnte agus tá thart ar
thrian a easaontaíonn leis an ráiteas.
Tá an éagsúlacht tuairimí san le sonrú sa cheist oscailte ar an siollabas nuashonraithe.
Seo a bhfuil le rá ag freagróirí a fheiceann feabhas ar chaighdeán Gaeilge agus fonnadhaint a
gcuid scoláirí: “tá feabhas ar chaighdeán Gaeilge na ndaltaí agus tá athrú ar inspreagadh na
scoláirí sa rang” agus “Tá muid ag cur i bhfad níos mó béime ar labhairt na Gaeilge, cruinneas
na Gaeilge 7 saibhreas na Gaeilge 7 is rud maith é seo”. Deir freagróir eile nach bhfeiceann sé
feabhas ar chaighdeán Gaeilge a chuid scoláirí, cé go bhfuil sé “sásta go bhfuil níos mó béime
ar an scrúdú béil”. Ní fheiceann freagróir eile go bhfuil athrú ar chaighdeán Gaeilge a chuid
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scoláirí: “Ní fheicim aon athrú suntasach i gcaighdeán na Gaeilge s'acu”. Tá seo a leanas le rá
ag faisnéiseoir a aontaíonn go láidir leis an ráiteas thuas agus a dhéanann ceangal leis an
scrúdú. Feiceann sé go bhfuil feabhas ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí, ach deir sé gur ísliú
atá ann, déanta na fírinne, agus go bhfuil méadú ag teacht ar líon na ngrád ‘C’ agus gráid níos
airde: “Tá ag éirí le níos mó daltaí an ATAL a dhéanamh agus 'C' a aimsiú ach níl ach isliú i
ndáiríre ar an gcaighdeán. Tá sé ag freastal ar líon níos mó daltaí an-chosúil lena Mataí ATAL chun boscaí a thiceáil dar liom. Tá an caighdeán íslithe, ach 85% ag gnóthú C+. Dá chuinge an
siollabas, is lú oibre! dá bhrí sin is mó C+”.

Tábla 42: Níl aon athrú ar inspreagadh na scoláirí sa rang Gaeilge ó cuireadh an siollabas
nuashonraithe i bhfeidhm
Freagra: 41 Gan fhreagra: 2
Roghanna

Freagraí

Iomlán

41

Léiríonn Tábla 42 go n-aontaíonn nó go n-aontaíonnn go láidir 31.7% de fhaisnéiseoirí nach
bhfuil aon athrú ar inspreagadh na scoláirí ó tháinig an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm. Níl
14.6% de fhreagróirí cinnte faoin ráiteas. Easaontaíonn nó easaontaíonn go láidir 53.7% de na
freagróirí leis an ráiteas. Seo cuid ionadaíoch dá gcuid tuairimí. “Spéis léirithe ag scoláirí sa
litríocht anois, agus i strúctúr na Teanga”. Tá a mhalairt de thuairim ag freagróir eile – Cuireann
sé i leith an tsiollabais nach bhfuil an siollabas ag déanamh cúraim de na scoláirí agus déanann
sé comparáid neamhfhabhrach idir an Ghaeilge agus ábhair eile: “Is é an t-athrú ón gceist
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thuasluaite atá le feiscint ná athrú diúltach i measc na ndaltaí maidir leis an siollabas nua. Níl sé
ag freastal orthu agus ceapann siad go bhfuil sé leadránach i gcomparáid le hábhair eile”.
Cáineann freagróir eile fós easpa téagair an tsiollabais: “Tá dúshlán ag teastáil ag na scoláirí
líofa trí shiollabas toirtiúil a chuir os ár gcomhair. Is beag an luach a bhaineann le A nó B nuair
atá an siollabas nua chomh bog agus teoranta. Ní haon chomhartha líofachta é grád 'C' ar
pháipéar AL”.

4.9.1 Tuairimí / moltaí breise faoin siollabas nuashonraithe
Tá formhór na dtuairimí a nochtadh sa cheist oscailte léirithe cheana féin sa phlé ar an gcóras
measúnaithe agus ar an siollabas.
Tá an dá thuairim ann faoin gcúrsa: tá sé ró-éasca / ró-fhada, ag brath ar dhearcadh an
fhreagróra. Dar le faisnéiseoir amháin: Bíonn an cúrsa déanta ag an Nollaig i mbl.5”. Dar le
faisnéiseoir eile: “Caithfidh an t-ábhar próis / filíochta freastal ar dhaltaí ard-leibhéal”. Ach tá an
iomarca le déanamh dar le faisnéiseoir eile, “Cúrsa ró-fhada - Barraíocht i gceist leis an gcúrsa níl go leor ama fá choinne rudaí breise a dhéanamh - TG4 [mar shampla?]. Bheadh páipéar
amháin níos mealltaí do dhaltaí”. Is ceart a rá gur bhfuil an tuairim seo uathúil – seo an t-aon
fhreagróir a lorgaíonn laghdú sa chúrsa agus laghdú i líon na scrúdpháipéar.

4.9.2 Cúrsa ar leith do scoláirí Gaeltachta / scoileanna lán-Ghaeilge
Rinne trí fhócasghrúpa tagairt neamhspleách do chúrsa ar leith a bheith ann do scoileanna
Gaeltachta / lán-Ghaeilge.

“B’fhéidir gur gá siollabas a thabhairt isteach do dhaoine atá

fíorchumasach” (FG05), “Déarfainn go bhfuil gá le dhá chúrsa” (FG01) agus “Bhí rud ann blianta
ó shin agus scríobhamar litir chun na Roinne ag lorg cúrsa do Ghaelscoileanna. Gaeilge.
Litríocht agus stair. Aonad sa bhreis. Ach níor tháinig aon rud as” (FG03).

B’shin toisc nár

aontaigh an t-Aire Oideachais agus Eolaíochta le cúrsa breise a bheith ann don Ghaeilge. Ba é
81

freagra an Aire ná: “I am not convinced of the merits of introducing a new subject for Irish such
as ‘Saíocht agus Litríocht na Gaeilge’ that could be chosen in addition to the current higher-level
course29”.

4.10 Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí
4.10.1 Cén cur chuige is cóir a bheith ann don bhéaltriail, dar leat?
Táthar ann a bhfuil sásta le cúrsaí mar atá. Seo a leanas sampla ionadaíoch de na freagróirí
sin: “Mar atá faoi láthair ach é roghnach”, “Tá mise sásta leis”, “Aontaím le seo”, “Sásta go leor
leis”, “Táim sásta leis an gcomhdhéanamh atá ann faoi laithir”, agus cinn eile den dul céanna.
Molann beirt fhreagróirí eile athrú i gcomhdhéanamh na marcanna: 170 marc i gcás
freagróra amháin agus 130 marc i gcás an fhreagróra eile. Faoi láthair, 160 marc atá i gceist
don bhéaltriail roghnach, sin 40% den scrúdú ina iomláine.
Ba mhaith le freagróirí eile dá mbeadh mionathruithe ar nós “níos lú sraith pictiúr”, “sraith
pictiúr a bhfuil scéal iontu – Rud inteacht le labhairt faoi!”.
Ba mhaith le freagróirí eile fáil réidh leis an rólghlacadh: “Gach rud ach amháin an
rólghlacadh agus níos lú sraith pictiúr” agus “Táimid i gcoinne an rólghlacadh (a) – is fuath leo
iad (b) – fiúntas??”, dar le freagróirí áirithe.
Cáineann freagróirí eile an tsraith pictiúr: “Níl aon mhaitheas ag baint le sraith pictiúr. Ní
bhaineann na scoláirí sult as” agus “Sraith Pictiúr boring”. Cáineann faisnéiseoir eile fós an
29

Sliocht as litir dar dáta 20 Iúil 2010, ón Aire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Coughlan chuig Anne Looney,
CNCM. [Níl an litir seo ar shuíomh idirlín ROE/ROS – tugadh cóip di do Choiste Cúrsa Gaeilge na
hArdteistiméireachta ar an 5ú Bealtaine 2011]).
.
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tsraith pictiúr agus an rólghlacadh: “Tá an tsraith pictiúr agus an rólghlacadh i bhfad ro-fhurasta
do dhaltaí i scoileanna lánGhaeilge”. B’fhearr le freagróir eile dá mbeadh na sraitheanna pictiúr
neamhullmhaithe: “… cinn nách bhfuil réamhullmhaithe”
Ba mhaith le freagróir eile dá mbeadh an bhéaltriail cosúil le béaltriail na
hArdteistiméireachta “… cosúil leis an Ardteist”. Ba mhaith le freagróir eile fós go mbeadh sí
“Mar a’ gcéanna leis an AT, sraith pictiúr agus rólghlacadh [níl rólghlacadh san
Ardteistiméireacht] nua gach bliain nach bhfuil réamhullmhaithe ag na daltaí roimh réigh”.
Molann freagróirí eile gur ceart go mbeadh rogha idir rólimirt agus sraith pictiúr: “Sílim go
bhfuil an iomarca anseo do scoláire nach bhfuil an líofacht acu.

Sa Ghaeltacht, tá sé

dúshlánach go leor ach indéanta. B’fhéidir gur fearr rogha idir rólimirt agus sraith pictiúr?”
Molann freagróir eile “Rogha Sraitheanna nó 5 griangraf ullmhaithe”.
Molann freagróir aonair go mbeadh cur i láthair: “cur i láthair on scolaire fhéin scéal / dán
/ agallamh / lúibíní30”. Molann freagróir eile “… agallamh beirte”. Molann freagróir eile fós
‘scafall’ mar atá ag an mBonnleibhéal agus níos mó ama don chomhrá: “Treoracha maidir leis
an mBT. - liosta topaicí - tá an BL an shoiléir - cur leis sin don GL agus forbairt + topaicí eile
dushlánacha don AL. Tá gá le breis ama don gcomhrá”.

30

Bheadh beirt ag teastáil anseo.
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4.10.2 [Ceist oscailte] Gearrchúrsa roghnach Gaeilge do scoláirí inniúla,
cumasacha. Cad a mholfá mar ábhar?
Bhí freagróirí ann a dúirt go macánta nach raibh tuairimí acu faoi, nó cur amach acu ar
ghearrchúrsa. Ag an am gcéanna, tháinig a lán moltaí sa treis, ina measc: an Ghaeilge, litríocht
/ ábhar gaolmhar, stair, scannánaíocht / drámaíocht agus moltaí eile.

4.10.2.1 An Ghaeilge
-

Teanga. Seo cuid ionadaíoch de na moltaí maidir leis an teanga: “Tábhacht na Gaeilge
mar theanga (beo) na scoláirí”, “An Ghaeilge sa Ghaeltacht”, “Cúrsa bunaithe ar an
gcomhrá”, “Gearrchúrsa Gaeilge le linn an scoil bhliain”, “Béim ar an teanga”, “Béaltriail”,
“Labhairt na Gaeilge”, “Staidéar ar ghné áitiúil chultúir nó teanga. Cur síos ar chanúint ar
leith”.

-

Gramadach. Seo blaiseadh de na moltaí: “Cruinneas gramadaí”, “gramadach”, “Cúrsa
gramadaí”, “Gearrchúrsa gramadaí”, “Cruinneas na Gramadaí”.

-

Scríbhneoireacht: “Scileanna Scríbhneoireachta”, “Scríbhneoireacht Chruthaitheach”

-

Cultúr: “Cultúr, sport, ceol agus a leithéid”, “Díriú isteach ar cultúr, saibhreas agus
traidisiún a ghaeltacht féin”.

4.10.2.2 Litríocht / ábhar gaolmhar.
Tá cuid de na moltaí ar lean: “litríocht nua aoiseach”, “Scéalta / dánta nua-aimseartha, topaiciúil
a úsáid”, “litríocht áitiúil, léann dúchais”, “Dánta / scéalta a mbeadh suim ag daltaí acu –
Saothar a thugann léargas ar an saol san am atá caite”, “scéalta na Ceiltigh”, “Saothar
scríobhnóirí / file(í) a mheas in áit dán amháin / píosa próis”, “Eolas faoi stair an cheantar, díriú
ar scéalaíocht, amhránaíocht nó filíocht”, “Litríocht éigin ainmnithe”, “Litríocht bunaithe ar
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scríbhneoirí na háite”, “Leabhair nua-aimseartha a bhaineann le saol s'acu”, “Scothscéalta ábhar roghnach de rogha an mhúinteora (m.sh. staidéar ar fhile / údar ar leith)”, “litríocht nua
aoiseach”.

4.10.2.3 Stair na Gaeilge / Litríochta
Seo cuid ionadaíoch díobh: “Stair na Gaeilge/ Tionchar teangacha iasachta”, “Stair na Gaeilge An Ghaeilge sa Ghaeltacht”, “Eolas faoi stair an cheantar.
Stair na Gaeilge. Stair Ghaeilge na háite. Tábhacht na hoidhreachta. Logainmneacha - bunús,
stair &rl”, “litríocht /Stair na Gaeilge. Stair na litríochta. Scéalta Béaloidis”, “Litríocht bunaithe ar
scríbhneoirí na háite. Béaloideas na háite”, “Stair na Teanga / Litríochta”, “Gaeilge na hAlban”,
“scéalta na Ceiltigh”.

4.10.2.4 Scannánaíocht / drámaíocht
“Scannánaíocht”, “gearrchúrsa scannánaíochta - trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht nuaaimseartha (ipad's / iphone srl)”, “Scannaíocht”, “Scannán nó Clár Raidió a dhéanamh”, “Drama
éigin / Dramaíocht”, “gearrchúrsa drámaíochta”,
“Drámaíocht, grúpa taobh amuigh de scoil a thabhairt isteach”, “Drámaíocht: Sílim go bhfuil an
drámaíocht an-thábhachtach do na daltaí, ach sin ráite, bíonn na múinteoirí faoi brú uafásach.
Thiocfadh grúpa tacaíocht taobh amuigh don scoil. Treoir / cúrsa drámaíocht a chur ar bun sna
scoileanna gaeltachta”.

4.10.2.5 Moltaí / tuairimí aonair:
-

“Aistriúchán”

-

“Ní aontaoímid leis an gcur chuige nua. Two tier system”
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-

“Agus gan cúrsa ceart Gaeilge a bheith acu? Conas a thabharfaí aitheantas ceart do
ghearrchúrsa?”

4.10.3 Toilteanas tabhairt faoi ghearrchúrsa
Tábla 43: Dá mbeadh a leithéid de ghearrchúrsa ann, an dtabharfaí faoi i do scoilse?
Freagra: 34 Gan fhreagra: 9
Roghanna

Freagraí

Iomlán:

34

Nochtann Tábla 43 dúinn go gcreideann freagróirí go dtabharfadh 47.1% de scoileanna faoin
ngearrchúrsa. Tá móramh ag na freagróirí éiginnte: 52.9%. Luíonn san le réasún toisc nach
bhfuil mórán eolais ar fáil maidir leis na gearrchúrsaí31.

Ní thugann aon fhaisnéiseoir freagairt

dhiúltach32.

31

CNCM: http://www.juniorcycle.ie/Curriculum/Short-Courses?lang=en (Aisghafa 15 Eanáir 2015). Níl eolas faoin
nGaeilge ann go fóill.
32

Féachadh ar na ceistneoirí nár úsáideadh do na ceisteanna ilroghnacha ar bhonn eisceachtúil don cheist aonair
seo. Dúirt faisnéiseoir amháin de na freagróirí seo nach dtabharfaí faoin ngearrchúrsa.
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4.11 Fócasghrúpaí
Tábla 44: An mbeifeá sásta páirt a ghlacadh i bhfócasghrúpa de mhúinteoirí Gaeilge do
scoilse?
Freagra: 38 Gan fhreagra: 5
Roghanna

Freagraí

Iomlán

38

Léiríonn Tábla 44 go mbeadh 73.8% de fhreagróirí sásta bheith páirteach i bhfócasghrúpa. Deir
níos mó ná ceathrú díobh, 26.3%, nach mbeidís sásta páirt a ghlacadh i bhfócasghrúpa.
Seoladh liosta ceisteanna ar ríomhphost chuig na fócasghrúpaí roimh ré (Aguisín G). Tá
cuid den ábhar a tháinig chun solais i rith na bhfócasghrúpaí fite cheana leis an tráchtaireacht ar
na táblaí éagsúla agus na ceisteanna oscailte.
Seo thíos ábhar a tháinig aníos sna fócasghrúpaí nár clúdaíodh go cuimsitheach roimhe
seo:

4.11.1 Téacsleabhair
Úsáidtear an téacsleabhar don litríocht, cuid mhór.

Dar le FG01, “Tá an t-eolas sa

téacsleabhar. Ní gá ach é a léamh agus a thabhairt ar ais”, a thugann le tuiscint go
bhfoghlaimíonn na scoláirí an t-ábhar de ghlanmheabhair. Molann FG02 gur ceart go mbeadh
“ceisteanna cearta …crosfhocail, líon na bearnaí, ceachtanna beaga gramadaí bunaithe ar
ábhar an scéil” sa téacsleabhar. Taitníonn sé le FG03 go bhfuil ceachtanna saor in aisce ar an
idirlíon ag dul leis an téacsleabhar. “Tá taitneamh áirithe le baint astu …An locht is mó – an
méid Béarla, tá sé deacair teacht ar théacs iomlán Gaeilge”. Molann FG04 gur ceart go mbeadh
leagan amach struchtúrtha ar théacsleabhar. De réir FG06, tá deacracht ag scoláirí Gaeltachta
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ar cainteoirí dúchais iad an téacsleabhar a léamh, toisc nach bhfuil an foclóir cuí acu. “Gaeilge a
léamh! Tá siad i bhfad níos fearr ag léamh Béarla”.

4.11.2 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)
Deir gach fócasghrúpa go n-usáidtear TFC go minic / go laethúil. Cabhraíonn sí le héagsúlacht
sa ghnáthamh oibre a thabhairt isteach sa tseomra ranga: “…éagsúlacht a thabhairt sa rang,
nach bhfuil tú ag déanamh an rud céanna lá i ndiaidh lae” (FG05). I measc na n-ábhar a luann
na fócasghrúpaí éagsúla tá: Powerpoint ullmhaithe ag an múinteoir (cuireann scoláirí i scoil
amháin Powerpoint le chéile mar obair neamhspleách chomh maith) agus Edmodo. Luadh na
suíomhanna seo a leanas: Nuacht24, tuairisc.ie, focal.ie, nuacht.ie, YouTube, Seachtain na
Gaeilge. Úsáidtear aipeanna. Tá fainic le sonrú, ar ndóigh: “Ní i gcónaí a bhíonn an t-idirlíon
ag obair. Is fadhb mhór í sin” (FG05) agus “Tá an teicneolaíocht go hiontach ach muna bhfuil
sé ag obair caithfidh tú dul ar ais agus tosú ar rud éigin difriúil” (FG03).
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5. Conclúidí
Is ceart meabhrú, mar a dúradh thuas, gur nochtadh a lán tuairimí laistigh den “aontú”,
“neamhchinnteacht” agus “easaontú” maidir leis na ráitis éagsúla agus gur nocht na freagróirí a
d’easaontaigh leis na ráitis breis tuairimí sna ceisteanna oscailte ar an iomlán.

5. 1 An Ardteistiméireacht, Ardleibhéal
5.1.1 An Bhéaltriail
Táthar ag aontú go láidir le dhá ráiteas: dáileadh 40% den scrúdú iomlán ar an mbéaltriail
(90.7%) agus go n-ullmhaíonn na scoláirí don chomhrá (95.3%). Aontaítear le cúig ráiteas:
fiúntas na filíochta a bheith réamhullmhaithe (62.8%), go bhfuiltear ag foghlaim ábhar na
sraitheanna pictiúr de ghlanmheabhair (67.5%), gur ceart go mbeadh sraitheanna pictiúr
neamhullmhaithe (67.4%), go dtugtar deis cheart do scoláirí a gcumas Gaeilge a léiriú sa
chomhrá (60.4%) agus go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán labhartha na scoláirí ó cuireadh
an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm (53.5%). Aontaíonn mionlach suntasach gur ceart go
mbeadh ábhar léitheoireachta neamhullmhaithe (44.2%), go bhfuil fiúntas ag baint le
sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe (41.8%) agus go dtugtar go leor ama don chomhrá
(48.9%). Aontaíonn mionlach go bhfuil fiúntas ag baint le líon na sraitheanna pictiúr (21%) agus
easaontaíonn móramh (62.8%) ina leith.

Easaontaítear go mbaineann formhór na scoláirí

taitneamh as 20 sraith pictiúr a ullmhú don scrúdú (62.8%) agus aontaíonn 20.9% de fhreagróirí
go mbaineann formhór na scoláirí taitneamh as na sraitheanna pictiúr a ullmhú.
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5.1.2 An Chluastuiscint
Táthar sásta leis an méid ama a thugtar don chluastuiscint (68.3%) agus táthar sásta go bhfuil
an scrúdú cluastuisceana oiriúnach do leibhéal teanga na scoláirí (78.1%). Aontaíonn mionlach
suntasach go bhfuiltear sásta le dáileadh 10% den scrúdú iomlán don chluastuiscint (48.8%)
agus easaontaíonn mionlach suntasach leis an ráiteas céanna (46.5%). Aontaíonn mionlach
suntasach go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán cluastuisceana na scoláirí (36.6%) ach tá
mionlach níos suntasaí fós (39%), éiginnte maidir leis an ráiteas.

5.1.3 An Cheapadóireacht
Táthar go láidir ar aon intinn go dtugann ábhar na ceapadóireachta deis do na scoláirí a
gcumas teanga a léiriú (95.1%).

Aontaíonn 61% de fhaisnéiseoirí go bhfuil ábhar na

ceapadóireachta feiliúnach do raon spéise na scoláirí. Táthar sásta leis an méid ama a thugtar
don cheapadóireacht (58.6%). Tá mionlach suntasach sásta go mbíonn aistí ullmhaithe ag
scoláirí roimh na scrúduithe (40%) agus tá mionlach suntasach míshásta (37.5%) leis seo. Tá
mionlach suntasach sásta go bhfuil feabhas tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta na scoláirí
(44.2%). Spéisiúil go leor, tá cothrom an mhionlaigh chéanna éaginnte maidir le feabhas a
bheith tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta na scoláirí (44.2%). Is díol spéise é líon na
bhfreagróirí a léiríonn neamhchinnteacht ina leith seo, sé sin, nach bhfuil siad cinnte go bhfuil
feabhas tagtha ar chaighdeán ceapadóireachta a gcuid scoláirí.

5.1.4 An Léamhthuiscint
Faightear freagairt dhearfach ar gach ráiteas faoin léamhthuiscint: aontaítear go láidir gur maith
an rud é go gcuirtear ceist faoi ghné éigin gramadaí (95.3%).
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Táthar sásta le líon na

léamhthuiscintí (86.1%), go bhfuil ábhar na léamhthuiscintí oiriúnach do raon spéise na scoláirí
(76.7%), gur ceart go mbeadh ar scoláirí ionramháil a dhéanamh ar fhreagraí nuair a bheadh sé
cuí (83.7%), go meallann focheist a 6 (a) scoláirí chun suim a chur sa ghramadach (79.1%), go
ndéantar cumas léamhthuisceana na scoláirí a mheas go héifeachtach (64.1%) agus go bhfuil
feabhas tagtha ar scileanna léamhthuisceana na scoláirí (61.9%).

5.1.5 An Prós
Táthar sásta le téagar (fad) an chúrsa nuashonraithe próis (69.8%), táthar sásta leis na
cineálacha ceisteanna scrúdaithe a chuirtear ar an gcúrsa (79.1%) agus go bhfuil dúshlán sásúil
ag baint leis an gcúrsa (67.4%). Aontaíonn mionlach suntasach de fhaisnéiseoirí go bhfuil
feabhas tagtha ar scileanna anailíse próis na scoláirí (46.6%) agus níl mionlach suntasach
cinnte go bhfuil feabhas tagtha ar scileanna anailíse próis na scoláirí (34.9%).

5.1.6 An Fhilíocht
Tá freagairt dhearfach ar gach ráiteas faoin bhfilíocht: táthar sásta le téagar (fad) an chúrsa
filíochta nuashonraithe (74.5%), sásta go bhfuil dúshlán sásúil ag baint leis an gcúrsa (69.8%),
leis na cineálacha ceisteanna (86%) agus go bhfuil feabhas tagtha ar scileanna anailíse filíochta
na scoláirí (51.2%).

5.1.7 Stair na Litríochta agus Stair na Teanga
Aontaítear gur ceart go mbeadh ceisteanna ar Stair na Litríochta agus Stair na Teanga ar an
scrúdpháipéar (62.8%). Easaontaíonn beagán ós cionn an cúigiú cuid de fhreagróirí, (21%),
leis an ráiteas, áfach.
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5.1.8 Cothrom na Féinne do scoláirí sna scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
De réir 67.4% de fhaisnéiseoirí faigheann scoláirí sna scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
cothrom na Féinne sa scrúdú Ardteistiméireachta, Ardleibhéal, ó tháinig an siollabas
nuashonraithe i bhfeidhm ach easaontaíonn 23.3% de fhreagróirí leis an ráiteas.

5.1.9 An Siollabas Nuashonraithe
Aontaíonn mionlach suntasach (35.7%) nach bhfuil athrú ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí ó
thainig an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm; níl 31% de fhreagróirí cinnte agus easaontaíonn
an tríú cuid díobh (33.3%) leis an ráiteas. Aontaíonn mionlach suntasach nach bhfuil aon athrú ar
inspreagadh na scoláirí (31.7%) agus easaontaíonn móramh na bhfreagróirí leis seo (53.7%).

5.1.10 Idirdhealú idir scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge
Nuair a dhéantar idirdhealú idir na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge maidir le
caighdeán Gaeilge na scoláirí, feictear go gcuireann faisnéiseoirí ó na scoileanna Gaeltachta a
gcuid scoláirí sa chúig chatagóir agus go gcuireann freagróirí ó na scoileanna lán-Ghaeilge a
gcuid scoláirí i gceithre chatagóir, ag léiriú go bhfuil réimse níos leithne ó thaobh caighdeáin de
sa Ghaeilge ag scoláirí sna Gaeltachtaí. Léirítear go bhfuil difríocht shuntasach i gcúig cheist
idir na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge:
1.

Tá fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe don scrúdú:
Scoileanna Gaeltachta – 62.6%. Scoileanna lán-Ghaeilge – 29.6%

2. Ba cheart go mbeadh sraitheanna pictiúr neamhullmhaithe sa scrúdú: Scoileanna
Gaeltachta - 43.8%. Scoileanna lán-Ghaeilge – 81.5%
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3. Tugtar go leor ama don chomhrá: Scoileanna Gaeltachta – 68.8%. Scoileanna lánGhaeilge – 37%.
4. Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar chaighdeán cluastuisceana na scoláirí ó cuireadh an
siollabas nuashonraithe i bhfeidhm: Scoileanna Gaeltachta - 57.1%. Scoileanna lánGhaeilge – 25.9%.
5. Ba cheart go mbeadh ceist ar Stair na Litríochta agus Stair na Teanga ar an
scrúdpháipéar: Scoileanna Gaeltachta – 43.8%. Scoileanna lán-Ghaeilge – 74.1%.
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5.1.11 Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí
5.1.11.1 An bhéaltriail
Táthar ann atá sásta leis an status quo, táthar ann a mholann scrúdú ar nós scrúdú na
hArdteistiméireachta. I measc na moltaí eile tá: rogha idir sraith pictiúr agus rólghlacadh, cur i
láthair, lúibíní, agallaimh beirte, liosta topaicí, ‘scafall’ mar atá sa Bhonnleibhéal.

5.1.11.2 Gearrchúrsa
Is iad seo a leanas na príomhábhair a luaitear: An Ghaeilge, litríocht / ábhar gaolmhar, Stair na
Gaeilge / Litríochta agus scannánaíocht / drámaíocht.

5.1.12 Fócasghrúpaí
Dúirt 73.8% de fhreagróirí go mbeidís sásta bheith páirteach i bhfócasghrúpa.
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6. Plé agus moltaí
6.1 An Ardteistiméireacht, Ardleibhéal
6.1.1 An cúrsa
6.1.1.1 An cúrsa litríochta
Moltar go n-athrófaí an cúrsa litríochta gach trí bliana, mar atá soiléir sa siollabas (RO. Gan
dáta [1995a]: 52). D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, moltar go gcuirfí ‘banc’ litríochta33 de
ábhar a bheadh oiriúnach do dhéagóirí le chéile agus go ndéanfaí athbhreithniú air gach trí
bliana chun cur leis / baint de ionas go roghnófaí ábhar a bheadh fiúntach, insroichte agus
oiriúnach do dhéagóirí.
Moltar prostéacs breise iomlán a dhéanamh seachas líon teoranta leathanach, mar atá
leagtha síos sa chúrsa nuashonraithe. Chuirfeadh sin téagar agus dúshlán, dá réir, leis an
gcúrsa litríochta. Bheadh tionchar ag athrú cosúil leis sin ar líon na ndánta breise, dar ndóigh,
ionas go mbeadh cothromaíocht idir an prós agus an fhilíocht.
Moltar go mbeadh tús, lár agus deireadh le gach mír próis, más sliocht atá ann, ionas go
bhféadfadh sé seasamh leis féin mar litríocht agus mar aonad.
Chun deis a thabhairt do scoileanna díriú ar litríocht le húdair Ghaeltachta / áitiúla,
d’fhéadfaí cúrsa ainmnithe agus cúrsa roghnach a dhéanamh, mar a bhíodh ón mbliain 1995 2000, go huile34. Ó thaobh próis de, d’fhéadfaí staidéar a dhéanamh ar thrí ghearrscéal /
shliocht ainmnithe agus dhá ghearrscéal / shliocht roghnach, mar shampla. Bheadh trí dhán
33

Rinneadh an moladh seo cheana (Ní Laoire. 2013: 27)

34

Bhí san i gceist do scoláirí na cúigiú bliana sa bhliain 1995 go dtí an scrúdú Ardteistiméireachta, 2000. Cúig
ghearrscéal / shliocht ainmnithe agus cúig ghearrscéal / shliocht roghnach agus cúig dhán ainmnithe agus cúig
dhán roghnach a bhí i gceist don tréimhse sin. Bhí ar iarrthóirí staidéar a dhéanamh ar phróstéacs breise (an
saothar iomlán) chomh maith.
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ainmnithe agus dhá dhán roghnach i gceist, b’fhéidir. Chinnteodh seo go mbeadh leanúnachas
ón Teastas Sóisearach, áit a bhfuil cúrsa litríochta oscailte.

Cinnte go leor, dá dtarlódh a

leithéid, tá baol ann gurb iad na téacsleabhair a shocródh an t-ábhar roghnach, mar a tharla
roimhe seo don chúrsa ón mbliain 1995 – 2010, cuid mhór.
Tá cúrsa roghnach ann faoi láthair, ach ní thugann mórán faoi. Dá gcuirfí deireadh leis,
ní bheadh leanúnachas ón Teastas Sóisearach, áit a bhfuil cúrsa oscailte.

6.1.1.2 Stair na Litríochta / Stair na Teanga / Saíocht Áitiúil
Moltar go ndéanfaí staidéar ar Stair na Litríochta / Stair na Teanga mar a bhíodh go dtí an
bhliain 2011, go huile.
Má táthar chun cur leis an gcúrsa trí Stair na Litríochta / Stair na Teanga a thabhairt ar
ais, caithfear féachaint arís ar choimhneas na gceithre scileanna, féachaint an bhfuiltear ag
tabhairt cothrom na Féinne do na scoláirí: do scoláirí “laga”, meánacha, maithe agus
cumasacha. Chaithfí féachaint ar chomhdhéanamh na scrúdpháipéar ó thaobh ama de, dá
mbeadh a leithéid i gceist.
Moltar go mbeadh saíocht áitiúil mar rogha chomh maith, chun freastal ar scoláirí
Gaeltachta.

6.1.1.3 Comhaid fuaime
Moltar go gcuirfí comhaid fuaime sna canúintí éagsúla ar fáil chun cabhrú leis na
scoláirí ó thaobh foghraíochta de35.

35

Cf Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora: “Ní mór don dalta cleachtadh a dhéanamh… ar fhuaimniú ceart na Gaeilge”
(2012a: 33)
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6.1.1.4 Athruithe suntasacha: píolótú
Má táthar chun athruithe suntasacha a dhéanamh ar an gcúrsa, moltar go ndéanfaí píolótú air
agus go gcuirfí oiliúint ghairmiúil ar fáil do mhúinteoirí.

6.1.2 An scrúdú
6.1.2.1 Coimhneas na gceithre scileanna
Tá gabhchumas (éisteacht agus léamh) an duine níos forbartha ná ginchumas (labhairt agus
scríobh) an duine. San ATAL, Gaeilge, tá 26.5% ag dul do scileanna gabhchumais (10% agus
16.5% fá sheach) agus tá 73% (40% agus 33% fá sheach) ag dul do scileanna ginchumais.
Tábla 45: Coimhneas na gCeithre Scileanna ag AL, céatadán na marcanna: Gaeilge,
Nuatheangacha agus Seapáinis
Gaeilge

Nuatheangacha

Seapáinis

Scileanna Teanga

AL

AL

AL

Éisteacht

10

20

20

Léamh

16.5

30

30

Gabhchumas

26.5

50

50

Labhairt

40

25

25

Scríobh

33

25

25

Ginchumas

73

50

50

Is léir ó Thábla 45 go bhfuil céatadán níos mó marcanna ag dul don ghinchumas sa Ghaeilge
ná mar atá sna nuatheangacha agus sa tSeapáinis36, mar a luadh roimhe seo (cf tráchtaireacht
ar Thábla 3 (a)). A mhalairt atá sna nuatheangacha agus sa tSeapáinis, áit a bhfuil siad i dtiúin

36

Cf fonóta 18
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lena chéile. Tá coimhneas na gceithre scileanna sa Ghaeilge iomlán as riocht leis na teangacha
atá luaite thuas.
Moltar go láidir, ó thaobh taighde de, féachaint ar eiseamláirí de choimhneas na gceithre
scileanna i bhfoghlaim teangacha i dtíortha san Eoraip agus i dtíortha thar lear ina bhfuil an
Béarla á labhairt mar chéadteanga iontu.

6.1.2.2 An bhéaltriail
Ba cheart gearradh siar ar líon na sraitheanna pictiúr má táthar chun cloí leis an gcóras reatha.
Ó thaobh dea-chleachtais de, a bhfuil bunús faoi sa teangeolaíocht fheidhmeach, níor chóir
go bhfeicfí na sraitheanna roimh ré, ionas go mbeadh iarrthóirí ag labhairt Gaeilge go nádúrtha
seachas bheith ag déanamh athrá ar ábhar a bheadh foghlamtha de ghlanmheabhair acu.
D’fhéadfaí na sraitheanna a chur i gclúdaigh shéalaithe mar a dhéantar do na scrúduithe scríofa
Ardteistiméireachta.

D’fhéadfaí clúdach úr a oscailt gach maidin agus ceann eile gach

tráthnóna thar cúig lá na seachtaine. Bheadh impleachtaí ansin do Choimisiún na Scrúdaithe
Stáit mar reáchtáltar an bhéaltriail sa Ghaeilge i ndeisceart na tíre sa chéad seachtain de
choicís na mbéaltrialacha agus i dtuaisceart na tíre sa dara seachtain.
Chun níos mó ama a thabhairt don chomhrá, d’fhéadfaí fáil réidh le léamh na filíochta.
Níl feidhm oideachasúil ná teangeolaíoch le léamh filíochta. Dar le Maunsell (2009), i staidéar a
rinne sé do COGG, “Is ríbhocht an ghné den scrúdú faoi láthair cuid na léitheoireachta agus is
beag an fiúntas a bhaineann leis maidir le cumas labhartha” (Maunsell. 2009: 17). Dar le Lee,
“reading aloud as part of an oral test makes the test invalid to the point of absurdity” (1985: 93).
Is dócha go gcabhraíonn reic na filíochta le gnóthú marcanna má táthar ullamh dó. Cabhraíonn
sé leis an “iarrthóir lag”, dar le Maunsell (2009: 10).
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Ar ndóigh, tá léamh na filíochta

fadbhunaithe agus tá an mhír seo den bhéaltriail uathúil maidir lena leithéid, mar a dúradh
roimhe seo. Is ceart meabhrú go bhfuil 62.8% de fhreagróirí sa suirbhé seo sásta leis. Tá
cinneadh le déanamh: cé acu is cognaí agus is taitneamhaí don scoláire agus cé acu is ionraicí
don chóras, bonn eolaíoch a bheith faoi mhír den bhéaltriail nó marcanna éasca a bheith á
ngnóthú?
Dá mbeadh béaltriail ar leith don Ardleibhéal, mar a moladh chomh fada siar le 1999
(CNCM / Ó Laoire37), d’fhéadfaí am breise (c. cúig nóiméad) a chur leis an scrúdú.
Thabharfadh san deis níos mó do na scoláirí a gcuid cumais a léiriú chomh maith, toisc go
mbeadh níos mó ama acu chun leathnú amach ón ngarthimpeallacht dá mba ghá. Laghdódh
san an brú atá ar scrúdaitheoirí faoi láthair, maidir le measúnú a dhéanamh ar 40% den scrúdú
ina iomláine laistigh de 15 nóiméad.

6.1.2.3 Na scrúdpháipéir
6.1.2.3.1 Páipéar 1: [Cluastuiscint agus ceapadóireacht: 2 uair an chloig 20 nóiméad
6.1.2.3.1.1 Cluastuiscint
Moltar gur ceart céatadán na marcanna don chluastuiscint a ardú, am a chur leis an scrúdú
agus filleadh ar an nós a bhíodh ann go dtí an bhliain 2011 iniatach, sé sin, cuid de na
míreanna a sheinm trí huaire. Mar sin, d’fhéadfaí cuid de na giotaí a sheinm faoi dhó / faoi thrí,
de réir mar a oirfeadh, mar a bhíodh go dtí 2011 iniatach. Sa chás san, ba leor 2 uair an chloig
10 nóiméad don pháipéar.

37

Béaltriail chomónta atá ann don Ghnáthleibhéal agus don Ardleibhéal
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Chomh maith leis sin, maidir leis an taifeadadh, bheadh sé inmholta go mbeadh
guthanna níos óige le cloisteáil agus go mbeadh tuin agus luas ‘nádúrtha’ ag na cainteoirí, go
háirithe iad san a bhfuil canúint Uladh acu.
Má leantar le comhdhéanamh scrúdpháipéir 1 mar atá, is leor 2 uair an chloig dó.
Maireann an chluastuiscint 20 nóiméad (murab ionann agus na nuatheangacha, a mhaireann
40 nóiméad38).

Mar sin, tá an méid ama atá fágtha, 2 uair an chloig, iomarcach don

cheapadóireacht (500-600 focal).

6.1. 2.3.1.2 Ceapadóireacht
Ó thaobh ceapadóireachta de, moltar athrú sa leagan amach. Faoi láthair, tá 3 roinn scoite
amach óna chéile (A: Aiste nó Alt Nuachtáin/Irise. B: Scéal. C: Díospóireacht/Óráid) ina bhfuil 5
rogha, 2 rogha agus 2 rogha [= 9 rogha faoi sheach). Bíonn ar an iarrthóír ceann amháin a
dhéanamh. Moltar go bhfaighfí réidh leis na ranna agus go rianófaí an cheapadóireacht 1, 2, 3
...9, ionas go bhfeicfí iad mar aonad tríd síos, mar atá sa Bhéarla. Ar ndóigh, bheadh aiste, alt,
scéal agus díospóireacht/óráid fós i gceist. (D’fhéadfaí an seánra ‘áiteamh’ a chur leis mar atá
sa Bhéarla). D’fhéadfaí ‘ruball’39 a chur le haiste. Sa chás san, bheadh deis ag na scoláirí
maithe a gcuid cumais a léiriú agus ní gá go n-oirfeadh sin do na scoláirí a fhoghlaimíonn ábhar
de ghlanmheabhair, ach bheidis fós ábalta tabhairt faoi agus creidiúint a fháil don ábhar
réamhullmhaithe dá mbeadh sé ‘ad rem’.

38CSS:

2015. Tráthchlár na Scrúduithe Teistiméireachta.
https://www.examinations.ie/exam/Leaving_Certificate_Examination_Leaving_Certificate_Applied_Timetable_2015.p
df. (Aisghafa 14 Feabhra 2015).
Mar shampla: 2007, Páipéar 1 - Teideal Aiste (a) “An t-athrú ar aeráid na cruinne – an bhfuil an toil ann é a
stopadh?” (CSS: 2007). http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2007/LC001ALP100IV.pdf. (Aisghafa 11
Feabhra 2015).
39
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6.1.2.3.2 Páipéar 2: [Léamhthuiscint agus litríocht: 3 uair an chloig 05 nóiméad]
6.1.2.3.2.1 Léamhthuiscint
Tá sé dúshlánach go maith dhá shliocht léamhthuisceana agus trí cheist litríochta a dhéanamh
in aon suí amháin. Táthar ag dul ó ghabhchumas, Ceist 1, go dtí ginchumas, Ceisteanna 2, 3
agus 4, cinnte, agus tá sin inmholta. Ach, ar an taobh eile, ní bhíonn ceangal dá laghad idir an
léamhthuiscint agus an litríocht ó thaobh ábhair de.
Maidir le hábhar na léamhthuiscintí, is aisteach go bhfeictear nach ábhar dílis a bhíonn
sna léamhthuiscintí, cuid mhór: “Bunaithe ar fhoinsí éagsúla” a bhí scríofa ag bun na
dtéacsanna léamhthuisceana in 2013 agus 2014, mar shampla.

Ag an am gcéanna, sa

siollabas nuashonraithe, molann an ROS do mhúinteoirí ábhar dílis a úsáid sa seomra ranga:
“Tá téacsanna dílse (nuachtáin, irisí, blaganna idir ábhar clóite agus ar líne) i gceist le gach
tagairt thíos (Lch.4)40. Deir an chigireacht amhlaidh i dtuairisc chigireachta chomh fada siar le
2008: “Moltar ábhar dílis ó na meáin chraolta a úsáid mar thaca le hábhar inspéise do na
scoláirí a roghnú”41. Moltar go n-úsáidfí ábhar dílis, nó ábhar dílis athchóirithe, do na
léamhthuiscintí, mar a rinneadh do cheann de na léamhthuiscintí sna blianta, 2012 agus 2011,
mar shampla.
Chomh maith leis sin, moltar go mbeadh ar na scoláirí na freagraí a ionramháil. De réir
mar atá faoi láthair, is féidir lánmharcanna a ghnóthú trí “chóipeáil agus greamaigh”. D’fhéadfaí
a áiteamh, ó thaobh cognaíochta de, nach bhfuil éileamh, úsáid, ná taitneamh ag baint le cur
chuige mar sin, agus dá réir sin, nach chun tairbhe an scoláire, tairbhe na foghlama, ná chun
40

ROS GAEILGE SIOLLABAIS NUASHONRAITHE NA hARDTEISTIMÉIREACHTA (GNÁTHLEIBHÉAL AGUS
ARDLEIBHÉAL) LE hÉIFEACHT Ó 2010. http://www.curriculumonline.ie/getmedia/e6cc5fab-653e-4c0d-b491f1c512886c96/lc_irish_syllabus.pdf. Gan dáta. (Aisghafa 10 Feabhra 2015).
41

ROE: 2008. http://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-CigireachtaFoilseach%C3%A1in/Cigireachta%C3%AD-%C3%81bhar-Tuarasc%C3%A1lacha-Liosta/report2 XXXXXX. [Tá cuid
den seoladh bainte d’aon ghnó chun príomháideachas na scoile a chinntiú] (Aisghafa 10 Feabhra 2015).
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tairbhe na Gaeilge é. Má dhéanann iarrthóir ionramháil agus má dhéanann sé botún faoin
gcóras reatha, gearrtar píonós air. Nuair a dhéantar ionramháil, bíonn an scoláire ag úsáid na
teanga, seachas tras-scríobh, ag cóipeáil na teanga.
Dá gcuirfí an léamhthuiscint ar ais ar Pháipéar 1, agus dá gcuirfí í roimh an
gceapadóireacht, d’fhéadfadh an cheapadóireacht fás go nadúrtha ó na píosaí léamhthuisceana
mar a tharlaíonn sa cheapadóireacht sa Bhéarla, áit a mbíonn téama ginearálta don
léamhthuiscint agus don cheapadóireacht (‘Tionchar’ an téama a bhí i 2014 i mBéarla na
hArdteistiméireachta, Ardleibhéal42). Is trasdul nádúrtha é sin ó ghabhchumas go ginchumas.
Ar ndóigh, dá ndéanfaí san, bheadh sé iomarcach cluastuiscint, léamhthuiscint agus
ceapadóireacht a bheith ar Pháipéar 1.

Sa chás san, bheadh ar an gcluastuiscint bheith

neamhspleách ar Pháipéar 1 mar a bhíodh go 2011 go huile.

6.1.2.3.2.2 Litríocht
Cé nár ardaíodh é sna ceisteanna oscailte ná sna fócasghrúpaí, moltar go mbeadh rogha idir
ceisteanna nó rogha inmheánach sna ceisteanna ar an litríocht.

6.1.3 An Ghaeltacht: Tobar na Gaeilge
Má ghlactar leis gurb í an Ghaeltacht tobar na Gaeilge, ba chóir go mbeadh a rian sin le sonrú,
cuid áirithe, tríd an ábhar a úsáidtear sa chluastuiscint, sa cheapadóireacht, sa léamhthuiscint
agus sa litríocht, i dtreo is go mbeadh blas ‘dúchasach’ ar an ábhar. Tá sé tábhachtach go
bhféadfadh na scoláirí, a mhéid agus is féidir, sa Ghaeltacht agus lasmhuigh di, ionannú leis an
ábhar a chuirtear os a gcomhair. Ar ndóigh, dá mbeadh ar iarrthóirí cúrsa ainmnithe agus
42

CSS: 2014b. English: Paper 1. http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2014/LC002ALP100EV.pdf.
(Aisghafa 14 Feabhra 2015). Tuilleadh eolais faoi i bhfonóta 23.

102

roghnach [éigeantach] litríochta a dhéanamh agus dá roghnófaí údair/filí G(h)aeltachta,
d’fhéadfadh go mbeadh níos mó teagmhála ag scoláirí leis an nGaeltacht / saol na Gaeltachta /
dúchas na Gaeilge. Sa chás seo, maidir le hábhar roghnach, bheadh leanúnachas ón Teastas
Sóisearach i gceist chomh maith, rud a bheadh inmholta.

6.1.4 Cúntóirí
Chun freastal ar raon leathan cumais na scoláirí sa Ghaeilge, sna scoileanna Gaeltachta go
háirithe, ba chóir go mbeadh fáil ar chúntóirí teanga ar bhonn gá chun cabhrú leis na scoláirí a
bhfuil Gaeilge thanaí mhíchruinn agus Gaeilge líofa ach míchruinn acu trí scéim droichid a chur
i bfheidhm. Chabhródh sin leis na scoláirí seo trí thacaíocht, spreagadh, mhuinín agus chabhair
a thabhairt dóibh chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Ar ndóigh, ba chóir go mbeadh
cúntoirí in ann cur le saibhreas teanga na gcainteoirí dúchais líofa cruinn chomh maith.

6.1.5 Líofacht scrúdaitheoirí
Maidir le scrúdaitheoirí na hArdteistiméireachta, d’ardaigh faisnéiseoirí a n-aireachtáil faoi
easpa líofachta i gGaeilge scrúdaitheoirí áirithe sna ceisteanna oscailte agus luaigh dhá
fhócasghrúpa an rud céanna.

Moltar go ndéanfaí cúram de chaighdeán Gaeilge na

scrúdaitheoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge go háirithe, don bhealtriail agus do na
scrúduithe scríofa.

Creideann cuid de na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge nach

bhfaigheann a gcuid scoláirí cothrom na Féinne toisc go bhfeictear dóibh nach dtuigeann
scrúdaitheoirí áirithe canúint na scoláirí agus / nach bhfuil Gaeilge líofa chruinn ag scrúdaitheoir
ar uairibh.
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6.1.6 Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora
Feictear don taighdeoir gur gá aird a dhíriú ar Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora (2012a) i leith
an phlé seo.

6.1.6.1 Gnóthachtáil na scoláirí i scrúdú 2012 agus torthaí an taighde seo ar
dhearcadh múinteoirí i leith an tsiollabais nuashonraithe
Má dhéantar achoimre ar chuid de na pointí maidir le hardú / le hísliú gnóthachtála sna
míreanna éagsúla den scrúdú Ardleibhéil de réir mar a rianaítear iad i dTuairisc an
Phríomhscrúdaitheora don bhliain 2012, feictear seo a leanas:
Go raibh ardú sa ghnóthachtáil


don bhéaltriail: “chabhraigh na hathruithe ar an mBéaltriail le sealbhú agus le húsáid
na teanga (Lch. 31)”, “gnóthachtáil an-sásúil” (Lch. 31)



don léamhthuiscint, b’fhéidir?: “Bhí an tsaoirse ag na hiarrthóirí na freagraí a scríobh
amach díreach ón sliocht nó iad a scríobh ina bhfocail féin. Gnóthaíodh marcanna
an-mhaith sa chuid seo den scrúdú” (Lgh. 28- 29).

Go raibh ísliú sa ghnóthachtáil


don chluastuiscint i gcomparáid le blianta eile: (fuair) “a lán” iarrthóirí “idir 3 mharc
agus 16 mharc as 60 marc” (Lch. 27) agus “Bhí sé soiléir go raibh iarrthóirí ann a
raibh deacrachtaí acu leis” agus “ní raibh na focail cheistiúcháin ar eolas ag iarrthóirí
áirithe”, “…breac le drochlitriú, fiú amháin ag na hiarrthóirí láidre” (Lch. 31).



do léamh na filíochta, cuid den bhéaltriail: “ní raibh léamh na filíochta chomh maith”
le “blianta eile” (Lch. 31).



don litríocht, b’fhéidir? “Cheap na scrúdaitheoirí ...nár cuireadh go leor béime ar an
litríocht” (Lch. 29).
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Bhíothas sásta le saothar cuid mhór de na scoláirí sa cheapadóireacht: “Chuir cuid mhór
iarrthóirí píosaí maithe ar fáil” (Lch.39).

Mar sin féin, feictear go luaitear “ábhar

réamhullmhaithe” (Lch. 28), “sleachta réamhullmhaithe de ghlanmheabhair” (Lch. 28) agus
ábhar “de ghlanmheabhair” (Lgh. 31 agus 32) chomh maith sa tráchtaireacht chéanna ar an
gceapadóireacht43.
Léirigh an taighde seo ar dhearcadh múinteoirí ar thionchar an tsiollabais nuashonraithe
go bhfuil dearcadh dearfach ag faisnéiseoirí i leith a lán eilimintí den chúrsa / chóras
measúnaithe nuashonraithe. Tathar sásta le dáileadh 40% don bhéaltriail, go bhfuil deis ag
scoláirí a gcumas Gaeilge a léiriú sa chomhrá agus go bhfuil feabhas (beag) tagtha ar
chaighdeán labhartha na scoláirí.

Léirítear sástacht leis an méid ama a thugtar don

chluastuiscint agus le hoiriúnacht an scrúdaithe cluastuisceana do leibhéal teanga na scoláirí.
Aontaítear go dtugann ábhar na ceapadóireachta deis do scoláirí a gcumas teanga a léiriú.
Táthar sásta le hábhar na léamhthuiscintí, leis an gceist gramadaí sna léamhthuiscintí agus le
téagar an chúrsa litríochta agus leis na ceisteanna a chuirtear ar an gcúrsa litríochta.
Aontaítear go bhfaigheann scoláirí cothrom na Féinne sa scrúdú.
Ní aontaíonn faisnéiseoirí le líon na sraitheanna pictiúr ná go bhfuil taitneamh ag baint leo.
Deir siad gur cóir go mbeadh siad neamhullmhaithe. Deir siad freisin gur ceart go mbeadh Stair
na Litríochta agus Stair na Teanga ar an gcúrsa. Ní aontaíonn siad nach bhfuil aon athrú ar
inspreagadh na scoláirí ó cuireadh an siollabas nuashonraithe i bhfeidhm.
De réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora, bhí fás ar líon na nGrád A agus B sa bhliain
201244 (Lch. 26). D’fhéadfadh gur chabhraigh na hathruithe sa bhéaltriail leis sin, cinnte. Ag an
am gcéanna, ní raibh baint ag léamh na filíochta, cuid den bhéaltriail, leis an ardú sin.
43

Tugtar moladh ginearálta do scoláirí “gan a bheith i dtuilleamaí tuairimí seanchaite daoine eile i gcónaí” (béim an
taighdeora) (Lch. 34)
44

Tá ísliú ar líon na ngrád A1 agus A2 ó shin i leith (cf Tábla 3(b))
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D’fhéadfadh gur chabhraigh an easpa ionramhála sna freagraí ar an léamhthuiscint leis an
méadú sa ghnóthachtáil chomh maith, ach, mar a léiríodh thuas faoin léamhthuiscint, ní léiríonn
sin rannpháirtíocht leis an ábhar ach léiríonn sé cumas an scoláire focail a aithint. B’fhéidir gur
chabhraigh an t-ábhar réamhullmhaithe le hiarrthóirí sa cheapadóireacht. Is léir nár chabhraigh
an chluastuiscint le hiarrthóirí agus is dócha nár chabhraigh an litríocht le hardú na
gnóthachtála.
De réir Thuairisc an Phríomhscrúdaitheora, athbhreithniú agus uasdátú is ea an siollabas
nuashonraithe ar an siollabas a bhí ann roimhe (2012a: 3). Más mar sin atá, ó thaobh an
taighde seo, caithfidh gur cúis imní é nach bhfuil móramh ag aon tuairim faoi leith maidir le
haontú, neamhchinnteacht ná easaontú sna ceisteanna ilroghnacha i 9 dTábla as 40 Tábla:
Táblaí 5, 6 (a), 13 (a), 15, 18 (a), 22, 23, 34 agus 41. Sin beagnach 25% den iomlán.
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Tábla 46: Naoi dTábla a léiríonn nach bhfuil móramh iontu maidir le haontú,
neamhchinnteacht ná easaontú

Tábla 18
Tabla 23
Tabla 34
Tábla 41
Tábla 6
Tábla 22

Tábla 5

Tábla 13
Tábla 15

Ráiteas

Aontaím

Easaontaím

36.6

Nílim
Cinnte
39

Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar
chaighdeán cluastuisceana na scoláirí …
Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar
chaighdeán ceapadóireachta na scoláirí …
Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar scileanna
anailíse próis na scoláirí …
Níl aon athrú ar chaighdeán Gaeilge na
scoláirí …
Tá fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a
bheith réamhullmhaithe
Aistí ullmhaithe: is maith an rud go mbíonn
aistí ullmhaithe don cheapadóireacht ag
scoláiri roimh na scruduithe
Ba cheart ábhar léitheoireachta
neamhullmhaithe a bheith ann in ionad
léamh na filíochta réamhullmhaithe
Tugtar go leor ama don chomhrá

44.2

44.2

11.7

46.6

34.9

18.7

35.7

31

33.3

41.8

32.6

25.6

40

22.5

37.5

44.2

23.3

32.5

48.9

11.6

39.5

Táim sásta le dáileadh 10% don
chluastuiscint

48.8

4.7

46.5

24.4

Leiríonn Tábla 46 go bhfuil ráta ard neamhchinnteachta (30%+) le sonrú i gcúig thábla.
Baineann trí thábla díobh siúd le feabhas a bheith tagtha ar:


scileanna cluastuisceana (Tábla 18) [“Nílim cinnte”: 39%]



chaighdeán ceapadóireachta (Tabla 23) [“Nílim cinnte”: 44.2%]



scileanna anailíse próis45 (Tábla 34) [“Nílim cinnte”: 34.9%]

Baineann an ceathrú tábla le caighdeán Gaeilge na scoláirí:


“Níl aon athrú ar chaighdeán Gaeilge na scoláirí ó cuireadh an siollabas
nuashonraithe i bhfeidhm” (Tábla 41). Tá 31% de fhreagróirí neamhchinnte
maidir leis an ráiteas.

45

Ar an iomlán, tá feabhas tagtha ar scileanna anailíse filíochta na scoláirí: (Tábla 38) [“Aontaím”: 51.2%. “Nílim

cinnte”: 32.6%, Easaontaím 16.3%]
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Baineann an cúigiú tábla leis na sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmaithe


“Tá fiúntas ag baint le sraitheanna pictiúr a bheith réamhullmhaithe”, áit a bhfuil
32.6% de fhaisnéiseoirí neamhchinnte maidir leis an ráiteas (Tábla 6).

I ngach cás de na ceithre thábla eile, Táblaí 22, 5, 13 agus 15, léiritear go bhfuil mionlach
suntasach ag aontú nó ag easaontú leis an ráiteas.
D’fhéadfaí a áiteamh, mar sin, nach ráiteas láidir tacaíochta iad na torthaí sin thuas don
chúrsa / chóras measúnaithe den siollabas nuashonraithe.

D’fhéadfaí a mhaíomh, chomh

maith, go léiríonn Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora go bhfuil gá le “hathbhreithniú agus
uasdátú” as an nua a dhéanamh ar an siollabas. D’fhéadfadh go bhfuil cúliarmhairt nó tionchar
diúltach ag na sraitheanna pictiúr agus ábhar réamhullmhaithe (do na sraitheanna pictiúr agus
don cheapadóireacht, go háirithe) ar ghnóthachtáil na scoláirí. Chomh maith leis sin, ó thaobh
cluastuisceana de, b’fhéidir gur bhfuil tionchar diúltach ag an ísliú marcanna, ama agus seanma
ar ghnóthachtáil na scoláirí agus d’fhéadfadh go bhfuil cúliarmhairt ag an dúrú ar an gcúrsa
litríochta agus easpa éilimh na léamhthuiscintí don aicme foghlaimeoirí áirithe seo, scoláirí
Ardteistiméireachta, Ardleibhéil, sna Gaeltachtaí agus sna scoileanna lán-Ghaeilge.

6.2 An tSraith Shóisearach
6.2.1 An bhéaltriail
Moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbéaltriail comhthreomhar leis an athbhreithniú atá á
dhéanamh ar an Ardteistiméireacht faoi láthair d’fhonn leanúnachas a chinntiú ón tsraith
shóireach go dtí an tsraith shinsearach.
Má leantar leis an gcóras measúnaithe reatha, moltar go mbeadh na sraitheanna pictiúr
agus na rólimirt neamhullmhaithe ag na scoláirí.
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6.2.2 An gearrchúrsa
Moltar go gcuirfeadh an fochoiste atá ag Meitheal Gaeilge an CNCM dréachtchúrsa le chéile a
bheadh dúshlánach, insroichte, taitneamhach agus spéisiúil do scoláirí agus go seolfaí é chuig
na páirtithe leasmhara chun aiseolas agus moltaí a fháil. Moltar go ndéanfaí triail phíolótach air
ansin ó thaobh féidearthachta de agus chun staidéar a déanamh ar thaithí na scoláirí agus na
múinteoirí ar an ngearrchúrsa sa seomra ranga. Moltar go gcuirfeadh COGG ábhar tacaíochta
ar fáil, ó thaobh ábhair de agus ó thaobh oiliúint múinteoirí de, sa tréimhse phíolótach. Ansin tar
éis athbhreithniú a dhéanamh ar an ngearrchúrsa, d’fhéadfaí an cúrsa a choigeartú agus a
bheachtú sula gcuirfí i bhfeidhm é go forleathan.
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[Sonraí teagmhála COGG]
19 Meán Fómhair 2014
A XXXXXX, a chara,
Táim fíorbhuíoch díot as tástáil a dhéanamh ar an gceistneoir iniata a bhaineann leis an
Ardteistiméireacht, Ardleibhéal, i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Tá 2 leagan den cheistneoir: ceann ar líne agus cruachóip – tá na ceisteanna díreach mar an
gcéanna sa dá leagan, ach tá cuma dhifriúil orthu ar ndóigh. Tá nasc curtha chugat don
cheistneoir ar líne i ríomhphost 18 Déardaoin agus tá an chruachóip iniata anseo.
Ní dhéanfar anailís ar na freagraí ar chor ar bith toisc gur tástáil atá i gceist. Mar sin ní gá
freagraí iomlána a chlóscríobh/a scríobh in aon chor. Is tástáil atá i gceist mar a dúirt mé thuas.
Nuair a bheidh an t-aiseolas tagtha maidir leis an dréachtcheistneoir cuirfear an ceistneoir cuí
chuig na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Bheinn buíoch dá dtabharfá aiseolas dom ar na pointí/ceisteanna seo a leanas:
-

Leagan amach fisiciúil an cheistneora
An bhfuil na ceisteanna soiléir? An bhfuil aon cheist débhríoch?
An bhfuil aon cheist iomarcach?
An molfá aon cheist eile?
An bhfuil aon easnamh ar an gceistneoir?
Cé mhéad ama a thógfadh sé ort an ceistneoir a líonadh dá mbeifeá á líonadh i gceart,
meas tú?
Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil liom ag XXXXXXXXXXXXXX nó 08X XXXXXXXX.
Nuair a chuirfidh tú an chóip chrua ar ais chugam, bheinn buíoch díot dá bhféadfá é a chur ar
ais chuig: Máire Ní Laoire, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Corcaigh.
Arís, táim faoi chomaoin agat as an tástáil a dhéanamh.
Is mise agus meas agam ort,

Máire
Máire Ní Laoire
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XXXXXXXXXXX, Uas., Príomhoide
XXXXXXXXXXX

[Sonraí teagmhála COGG]

XXXXXXXXXXX
7 Deireadh Fómhair 2014

A XXXXXX, a chara,
Tá súil agam go bhfuil tús maith curtha agat agus ag foireann na scoile leis an mbliain acadúil.
Tá COGG ag tógáil ar thaighde a rinneadh i measc múinteoirí Gaeilge i gcoitinne ar son Chomhar
na Múinteoirí Gaeilge sa bhliain 2012. Is ar mhúinteoirí Gaeilge in iar-bhunscoileanna
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge amháin atá an ceistneoir iniata dírithe.
Chun iomlánú a dhéanamh ar shonraí taighde an cheistneora tá sé i gceist go mbeidh mé ag
reáchtáil fócasghrúpa* a mhairfidh timpeall 25-30 nóiméad le múinteoirí Gaeilge in thart ar 6
scoil ó na hearnálacha éagsúla. Rachaidh mé i dteagmháil leis na scoileanna seo níos déanaí.
Tabharfaidh mé cuairt ar an 6 scoil ionas an cur isteach ar ghnáthamh oibre na scoile a mhaolú
a mhéid agus is féidir. Ní thabharfaidh an taighde aon eolas trína n-aithneofaí aon scoil ar aon
bhealach.
Bheinn buíoch díot dá dtabharfá litir chlúdaigh an mhúinteora agus an ceistneoir iniata do
Cheann Roinn na Gaeilge sa scoil agus go líonfadh sé/sí an ceistneoir agus go seolfaí ar ais
chugam é mar chóip chrua nó ar líne. Tá clúdach le stampa faoi iamh leis seo ar bhonn
éascaíochta.
Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil liom ag XXXXXXXXXXXX nó 08X XXXXXXX.
Ba mhór agam do chuid tacaíochta ar son múineadh agus foghlaim na Gaeilge,

Is mise agus meas agam ort,

_________________________
Máire Ní Laoire, Corcaigh, Taighdeoir, thar ceann COGG

* idir 17-21 Samhain agus 24-28 Samhain 2014 nó ag aon am eile a bheadh oiriúnach gar don
tréimhse ama sin.
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[Sonraí teagmhála COGG]
7 Deireadh Fómhair 2014
A Mhúinteoir Gaeilge, a chara,
Tá súil agam go bhfuil tús maith curtha agat leis an mbliain acadúil.
Tá COGG ag tógáil ar thaighde a rinneadh i measc múinteoirí Gaeilge i gcoitinne ar son Chomhar na
Múinteoirí Gaeilge sa bhliain 2012. Bhí an taighde sin dírithe ar dhearcadh múinteoirí i Ieith siollabas
agus córas measúnaithe na Gaeilge san Ardteistiméireacht ag na trí leibhéal. Is ortsa agus ar mhúinteoirí
eile Gaeilge in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge amháin atá an ceistneoir iniata dírithe, a
bhfuil sé mar aidhm aige dearcadh múinteoirí i leith tionchair an tsiollabais Ardteistiméireachta,
Ardleibhéal, a imscrúdú, chomh maith le bhur ndearcadh i leith na béaltrialach agus i leith an
ghearrchúrsa nua atá molta don tsraith shóisearach. Táthar ag súil le haisfhreagairt mhaith ionas
iontaofacht an taighde a chinntiú. Tá an iontaofacht seo den tábhacht agus COGG ag cur comhairle ar
an Aire Oideachais agus Scileanna agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir
le siollabas agus córas measúnaithe na Gaeilge. Tá litir curtha agam chuig príomhoide na scoile mar
gheall an taighde seo (eisean / í sin a fuair an litir chlúdaigh agus an ceistneoir).
Bheinn buíoch díot dá líonfá an ceistneoir iniata agus go seolfá ar ais chugam é. Tá clúdach le stampa
faoi iamh leis seo ar bhonn éascaíochta. Ba mhór agam dá mbeadh an ceistneoir comhlíonta agus
curtha ar ais faoin gCéadaoin an 22 Deireadh Fómhair, nó is féidir an ceistneoir a líonadh faoin
gCéadaoin an 22 Deireadh Fómhair ag: https://www.surveymonkey.com/s/KK27V7H
Táthar ag lorg ainm na scoile (Réamheolas) agus d’ainm mar theagmhálaí /Cheann Roinn na Gaeilge
(Cuid 4). Coimeádfar an t-eolas seo faoi rún. Mar a mhínigh mé don Phríomhoide, tá sé i gceist go
mbeidh mé ag reáchtáil fócasghrúpa* a mhairfidh timpeall 25-30 nóiméad le múinteoirí Gaeilge in thart
ar 6 scoil ó na hearnálacha éagsúla chun iomlánú a dhéanamh ar shonraí taighde an cheistneora.
Rachaidh mé i dteagmháil leis na scoileanna seo níos déanaí. Tabharfaidh mé cuairt ar an 6 scoil ionas
an cur isteach ar ghnáthamh oibre na scoile a mhaolú a mhéid agus is féidir. Ní thabharfaidh an taighde
aon eolas trína n-aithneofaí aon scoil ar aon bhealach.
Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil liom ag XXXXXXXXXXXX nó 08X XXXXXXX.
Ba mhór agam do chuid tacaíochta ar son múineadh agus foghlaim na Gaeilge,
Is mise agus meas agam ort,
_________________________
Máire Ní Laoire, Corcaigh, Taighdeoir, thar ceann COGG
* idir 17-21 Samhain agus 24-28 Samhain 2014 nó ag aon am eile a bheadh oiriúnach gar don tréimhse
ama sin.
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[Sonraí teagmhála COGG]

XXXXXXXXXX, Uas., Príomhoide
XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX
3 Samhain 2014

Meabhrúchán: Ceistneoir do scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge faoin
Ardteistiméireacht, Ardleibhéal, go príomha.
A XXXXXX, a chara,
Tá súil agam go raibh briseadh deas meán téarma agat.
Tuigim gur am an-bhrúidiúil í an chuid seo den téarma. Tugaim faoi deara nach raibh do scoil i
measc na scoileanna a líon isteach an ceistneoir a seoladh chugat ar an 7ú Deireadh Fómhair.
Bheinn buíoch díot dá dtabharfá an meabhrúchán iniata do Cheann Roinn na Gaeilge sa scoil
agus go líonfadh sé/sí an ceistneoir thar ceann na múinteoirí Gaeilge agus go seolfaí ar ais
chugam mar chóip chrua nó ar líne. Is chun tairbhe na scoláirí agus múinteoirí san earnáil
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge amháin atáthar ag déanamh an taighde.
Má tá deacracht ag an scoil le Cuid a 3, sin 4 cheist faoi Ghradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí,
is féidir Cuid a 3 a fhágáil ar lár.
Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil liom ag XXXXXXXXXXXXX nó 08X XXXXXXX.

Is mise agus meas agam ort,

_________________________
Máire Ní Laoire, Corcaigh, Taighdeoir, thar ceann COGG
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[Sonraí teagmhála COGG]

Meabhrúchán: Ceistneoir do scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge faoin
Ardteistiméireacht, Ardleibhéal, go príomha.
3 Samhain 2014

A Mhúinteoir Gaeilge, a chara,

Tá súil agam go raibh briseadh deas meán téarma agat.

Tuigim gur am an-bhruidiúil í an chuid seo den téarma. Tugaim faoi deara nach raibh do scoil i
measc na scoileanna a líon isteach an ceistneoir a seoladh chugat ar an 7ú Deireadh Fómhair.
Bheinn buíoch díot dá líonfá isteach é anois thar ceann na múinteoirí Gaeilge sa scoil agus go
seolfá ar ais chugam é mar chóip chrua nó ar líne. Ba mhór agam dá mbeadh sin déanta faoin
gCéadaoin an 12ú Samhain, nó is féidir an ceistneoir a líonadh ar líne faoin gCéadaoin an
12ú Samhain ag: https://www.surveymonkey.com/s/KK27V7H Is chun tairbhe na scoláirí agus
múinteoirí san earnáil Gaeltachta agus lán-Ghaeilge amháin atáthar ag déanamh an taighde.

Má tá deacracht ag an scoil le Cuid a 3, sin 4 cheist faoi Ghradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí,
is féidir Cuid a 3 a fhágáil ar lár.

Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil liom ag XXXXXXXXXX nó 08X XXXXXXX.

Is mise agus meas agam ort,

_________________________
Máire Ní Laoire, Corcaigh, Taighdeoir, thar ceann COGG
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Ceisteanna do na fócasghrúpaí (ar ríomhphost) a reáchtáladh idir an 12 - 30 Eanáir, 2015
A XXX, a chara,
Táim fíor-bhuíoch díot as bheith páirteach sa bhfócasghrúpa atá beartaithe agam leat agus le
do chomhleacaithe sa scoil ar an XXX an XXX Eanáir ag XXX. Is leor beirt nó triúr don
fhócasghrúpa – tú féin agus duine nó beirt eile, más féidir. Mar a dúirt mé roimhe seo, leanfaidh
an fócasghrúpa féin thart ar 25-30 nóiméad agus beidh taifeadán beag agam. Ní thabharfar
aon eolas ar leith faoi aon scoil nó ní ainmneofar na rannpháirtithe sa taighde.
Seo fráma ginearálta don bhfócasghrúpa – ní gá go gcloífear go docht leis!

AN CÚRSA.
Ag tarrac as do chuid taithí mar mhúinteoir Gaeilge, cad a déarfá leis na ceisteanna seo:
*Cad a thaitníonn leis na scoláirí faoin gcúrsa Ghaeilge? Cad a chuireann frustrachas orthu
faoi?
* Deir faisnéisoirí go bhfuil Gaeilge líofa ach fós míchruinn ag na scoláirí. Cén fáth san agus
conas a chuirfí feabhas air sin, dar leat/libh?
* Thugas faoi deara nár luaigh faisnéiseoirí taitneamh, nó téacsleabhair nó TFC/ICT sna
ceisteanna oscailte. Céard é do thuairim / bhur dtuairim faoi sin? An bhfuil aon bhaint acu siúd
le foghlaim / sealbhú éifeachtach na teanga?
*An bhfuil c.3 mholadh chun feabhais agat/agaibh don chúrsa?

AN SCRÚDÚ:
*An ndéanann an scrúdú freastal ar scoláirí fíor-chumasacha, dar leat/libh? Cad faoi scoláirí
nach bhfuil acadúil, dar leat/libh?
*An bhfuil c.3 mholadh chun feabhais agat/agaibh don scrúdú?

*An bhfuil aon rud eile gur mhaith leat/libh a rá?

Má tá aon cheist agat, cuir glaoch orm ag: 08X XXXXXXX

Go dtí an XXX,
Le gach dea-ghuí,
Máire
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Liosta giorrúchán in ord aibítire
7

Agus

ATAL

Ardteistiméireacht, Ardleibhéal

AL

Ardleibhéal

BL

Bonnleibhéal

C

Ceist

CLIL

Content and Language Integrated Learning

COGG

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

CSS

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

CT

Cluastuiscint

FG

Fócasghrúpa

GL

Gnáthleibhéal

NG

No Grade

P

Páipéar

RO

An Roinn Oideachais

ROE

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

ROS

An Roinn Oideachais agus Scileanna

SP

Sraith Pictiúr

T1 / T2

An chéad teanga, an dara teanga

TEG

Teastas Eorpach na Gaeilge

TFC

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
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