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TEG: Cad air a bhfuil sé bunaithe?

Comhairle na hEorpa (An Fráma Tagartha, 2001)

Na leibhéil chumais

Bunleibhéal Meánleibhéal Ardleibhéal

A1     A2 B1       B2 C1        C2

(Siollabais + scrúduithe + ábhar samplach teagaisc)



TEG

• Formhór na siollabas agus na scrúduithe i 

dteangacha na hEorpa bunaithe ar an 

obair seo.

• Tá na ceithre scil: cluastuiscint, labhairt, 

léamhthuiscint agus scríobh i gceist i 

ngach leibhéal atá leagtha amach sa 

Fráma Tagartha.

• Córas measúnachta, ní cúrsa atá i gceist.



ALTE

Association of Language Testers in Europe

• Scátheagraíocht d’institiúidí a chuireann 

scrúduithe agus teastais ar fáil.

• 34 ball ag déanamh ionadaíochta do 27 

teanga Eorpach.

• Ballraíocht ag Ionad na dTeangacha, OÉ, 

Má Nuad.

• Ról ALTE.



Na siollabais Ghaeilge

• Siollabais chumarsáideacha.

• Leagtha amach de réir téamaí 
(feidhmeanna teanga, múnlaí cainte, stór 
focal, an ghramadach srl.)

• An bhéim ar thuiscint agus labhairt ag na 
bonnleibhéil.

• Ag cur níos mó béime ar an scríobh de 
réir a chéile.



TEG agus na meánscoileanna (1)

Tá scrúduithe TEG á ndéanamh ag daltaí

meánscoile i scoileanna timpeall na tíre le

roinnt blianta anuas. Tá córas scrúduithe

TEG oiriúnach do:

• dhaltaí san Idirbhliain

• dhaltaí sa 5ú/6ú bliain atá ag ullmhú do 

scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta



TEG agus na meánscoileanna (2)

Tá dhá rogha ann maidir le TEG agus daltaí

meánscoile. Is féidir leo:

• Cáilíocht iomlán a fháil (is é sin, an scrúdú 

iomlán a dhéanamh – léamhthuiscint, 

cluastuiscint, scríbhneoireacht agus 

labhairt) nó

• Páirtchreidiúint a fháil (is é sin, an scrúdú 

cainte amháin a dhéanamh)



TEG – cáilíocht iomlán

Scrúdú

Bonn. 

1

Scrúdú

Bonn. 2

Scrúdú

Meán. 1

Scrúdú

Meán. 2

Cluastuiscint 25% 25% 25% 25%

Léamhthuiscint 25% 25% 25% 25%

Labhairt 40% 35% 30% 25%

Scríobh 10% 15% 20% 25%



TEG – páirtchreidiúint

An scrúdú cainte amháin a dhéanamh.

A1 Comhrá ginearálta + rólghníomhaíocht + cur síos ar 

phictiúr

A2 Comhrá ginearálta + rólghníomhaíocht + cur síos ar 

shraith pictiúr

B1 Comhrá ginearálta + cur síos ar shraith pictiúr

B2 Comhrá ginearálta + ag labhairt faoi phictiúir

Na ceisteanna agus na tascanna curtha in oiriúint do

riachtanais daltaí meánscoile. 



Gráid

Scrúduithe: A1-B2 – cáilíocht iomlán

Pas le gradam: 80% – 100% 

Pas le tuillteanas: 65% – 79%

Pas: 50% – 64%

Teip: 0% – 49%

Eolas ar cad é mar a d’éirigh leo sna rannóga

éagsúla



Ceisteanna coitianta

• Cén buntáiste atá i scrúduithe teg do dhaltaí 
meánscoile?

• Cén buntáiste atá i scrúduithe teg do mhúinteoirí 
meánscoile?

• An féidir le gach scoil cur isteach ar scrúduithe 
teg?

• An féidir le daltaí meánscoile aon cheann de 
scrúduithe teg a dhéanamh?



Ceisteanna coitianta (ar lean)

• An féidir le daltaí in aon ghrúpa amháin 

meascán den scrúdú iomlán agus den 

scrúdú cainte amháin a dhéanamh?

• Cad é mar is féidir an leibhéal ceart a 

roghnú do na daltaí atá agatsa?

• Cad é mar a chuirfear na torthaí ar fáil?

• Cad é mar is féidir clárú?

• Cé ba cheart na foirmeacha iarratais a 

líonadh?



Ceisteanna coitianta (ar lean)

• Cá mbíonn na scrúduithe ar siúl?

• Cén táille atá i gceist?  

• Cad iad na dátaí do 2013?



Scrúduithe cainte: dea-chleachtais

• Obair ghrúpa agus plé



Scrúduithe cainte TEG

• Iarrthóir amháin & beirt scrúdaitheoirí. 

• Déantar gach scrúdú cainte a thaifeadadh.

• Cártaí rólghníomhaíochta (A1 & A2) ar fáil 

5 nóiméad sula dtéann iarrthóirí isteach sa 

scrúdú cainte.

• Ní chuirtear na pictiúir ar fáil roimh ré. 

• An córas traenála agus monatóireachta.



Ag ullmhú do na scrúduithe

• Féach ar na scrúduithe samplacha agus na 
treoracha ar www.teg.ie. 

• Bí ar an eolas faoin leagan amach atá ar an 
scrúdú agus na cineálacha ceisteanna atá ann.

• Déan na cineálacha ceisteanna a chleachtadh 
sa rang nó mar obair bhaile.

• Bí ar an eolas faoin leagan amach atá ar an 
scrúdú cainte.

• Féach na tuairiscí:

http://www.teg.ie/gaeilge/eolas_moltai.htm

http://www.teg.ie/
http://www.teg.ie/gaeilge/eolas_moltai.htm


www.teg.ie

• Siollabais 

• Scrúduithe samplacha

• Ábhair shamplacha teagaisc (A1-B2)

• An fhoirm iarratais

• Eolas faoi na dátaí agus na hionaid 

• Moltaí agus naisc

• Tuairiscí ar na scrúduithe

http://www.teg.ie/


Breis eolais?

• Féach ar an suíomh www.teg.ie

• Cuir ríomhphost chuig teanga@nuim.ie

• Cuir glaoch ar 01 7086417 idir 3.30 pm 

agus 4.30 pm ar an Máirt nó ar an 

Déardaoin

http://www.teg.ie/
mailto:teanga@nuim.ie

