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Bealtaine 2021         Leagan 1.0  

D'ullmhaigh an Roinn Oideachais agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit an doiciméad seo.  



 

Forléargas ar Ábhair a bhaineann le Cosaint Sonraí maidir le Próiseas na 

nGrád Creidiúnaithe san Ardteistiméireacht in 2021 

Tá sé mar chuspóir ag an doiciméad seo forléargas a sholáthar ar an mbealach a 

ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil do phróiseas na nGrád Creidiúnaithe. Mar 

éascaíocht do léitheoirí, cuimsíonn sé próiseáil sonraí ag an Roinn Oideachais sa 

chéim tosaigh den phróiseas agus ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit sna céimeanna 

deireanacha. Déanfar an forléargas seo a nuashonrú de réir mar is cuí. Ba cheart 

don léitheoir a chinntiú go bhfuil an leagan is déanaí den doiciméad aige/aici agus 

beidh an leagan sin ar fáil ar fáil ag https://www.gov.ie/en/organisation-

information/data-protection/#accredited-grades 

 
Cúlra  

I ndiaidh an fhógra ón Aire Oideachais agus Scileanna ar an 17 Feabhra 2021, beidh 

sé de rogha ag gach iarrthóir Ardteistiméireachta scrúduithe na hArdteistiméireachta 

a dhéanamh, (na scrúduithe scríofa agus na comhpháirteanna breise i ngach ábhar 

de réir mar is cuí san áireamh) agus/nó glacadh leis an rogha iarratas a dhéanamh ar 

Ghráid Chreidiúnaithe. 

Tá reachtaíocht tugtha trí Thithe an Oireachtais ag an Aire Oideachais, dá ngairtear 

an Bille Oideachais (Ardteistiméireacht) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021, ar reachtaíocht 

í lena gceadófar do Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) próiseas na nGrád 

Creidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 a riar. Nó go mbeidh an reachtaíocht 

achtaithe, beidh an phleanáil do na céimeanna tosaigh maidir le feidhmiú chóras na 

nGrád Creidiúnaithe á bainistiú ag an Roinn Oideachais.  

Is féidir Ceisteanna Coitianta d’iarrthóirí ina dtugtar eolas ábhartha maidir le Coimisiún 

na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe a fháil ag  (gov.ie - Ardteistiméireacht 

2021: Freagraí ar do chuid ceisteanna ). Is féidir réimse eile eolais do scoileanna, 

tuismitheoirí agus scoláirí i dtaca leis an Ardteistiméireacht in 2021 a fháil ag 

www.gov.ie/leavingcertificate.  Déantar an t-eolas sin, ar eolas é atá liostaithe níos 

faide ar aghaidh sa doiciméad seo agus ina ndéantar cur síos mionsonraithe ar 

ghnéithe agus ar chéimeanna éagsúla a bhaineann le próiseas na ngrád creidiúnaithe, 

https://www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/#accredited-grades
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a nuashonrú go rialta agus san áireamh ann tá doiciméid thábhachtacha a 

sholáthraítear mar fhíseáin.  Tá sé mar aidhm aige eolas soiléir a sholáthar do dhaoine 

aonair a mbeidh tionchar ag an bpróiseas orthu. 

Breithniú ar Ábhair a Bhaineann le Cosaint Sonraí  

Bhí breithniú ar ábhair a bhaineann le cosaint sonraí ina ceist thábhachtach don Roinn 

agus do CSS. Nuair a bhí an bord cláir agus foireann na Roinne Oideachais á bunú, 

aontaíodh go mbeadh oifigeach cosanta sonraí (DPO) RSO mar DPO don tionscadal 

agus go n-oibreodh an t-oifigeach sin leis an bhfoireann tionscadail chun cabhrú léi 

na ceanglais éagsúla a chomhlíonadh. Léiríodh na doiciméid seo a leanas chun 

forbairt a dhéanamh orthu.  

• Measúnú Tionchair maidir le Cosaint Sonraí (DPIA) ar phróiseas na nGrád 

Creidiúnaithe - rioscaí agus maolú a shainaithint; 

• An ráiteas/ghné um chosaint sonraí do thairseacha ar líne etc;  

• Fógra Príobháideachta d’iarrthóirí.  

Is í an Roinn Oideachais an Rialaitheoir Sonraí do Phróiseas na nGrád Creidiúnaithe 

nó go mbeidh na hathruithe reachtacha lena gceadófar do CSS na Gráid 

Chreidiúnaithe a riar achtaithe. Ansin déanfar na sonraí atá bailithe ag an Roinn 

Oideachais a aistriú chuig CSS mar rialaitheoir neamhspleách sonraí agus ní 

choinneoidh an Roinn aon sonraí ina dhiaidh sin.  

Is é CSS an Rialaitheoir Sonraí do gach céim de phróiseas na ngnáthscrúduithe.  

Beidh na scoileanna mar Rialaitheoirí Neamhspleácha do mharcanna céatadáin 

measta na n-ábhar a sholáthraíonn siad agus a chuireann siad faoi bhráid na Roinne 

dá gcuid scoláirí mar chuid de phróiseas na ngrád creidiúnaithe (Níl sonraí maidir le 

rang-ord ranga mar chuid de phróiseas na ngrád creidiúnaithe). 

Foilsíodh eolas mionsonraithe ar an bpróiseas foriomlán ar:  

Leathanach Scrúduithe na hArdteistiméireachta 2021 

Chomh maith leis na doiciméid a bhfuil breac-chuntas orthu thuas, déantar 

comhlíonadh maidir le cosaint sonraí trí réimse beart amhail:  

https://www.gov.ie/en/publication/d3ea2-leaving-certificate-2021/


• Cumarsáid idir an Roinn Oideachais, CSS agus a gcuid DPOanna agus an 

Coimisinéir Cosanta Sonraí (DPC) 

• Polasaí um Shlándáil TF, Polasaí um Shlándáil Faisnéise, slándáil Tionscadail 

agus bearta um Dhearbhú Cáilíochta  

• Polasaithe agus Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais maidir le Cosaint 

Sonraí  

• Conarthaí/comhaontuithe um próiseáil sonraí agus Comhaontuithe um 

Chomhroinnt Sonraí de réir mar is gá  

• Bearta teicniúla agus eagraíochtúla eile maidir le cosaint sonraí amhail oiliúint 

foirne, agus doiciméid treorach agus teimpléid maidir leis an RGCS   

• Maoirseacht trí oifigeach sinsearach freagrach ag leibhéal rúnaí cúnta a 

thuairiscíonn do Bhord Bainistíochta na Roinne, don ghrúpa ardbhainistíochta, 

don Bhord Cláir agus d'fhoireann bainistíochta an chláir.  

• Ar thosach feidhme na reachtaíochta nua do CSS, maoirseacht trí struchtúr 

bainistíochta CSS chuig an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin a thuairiscíonn 

don Bhord Coimisinéirí,   

D’iarr an Roinn comhairle dlí agus fuair sí an chomhairle sin i dtaca le gnéithe den 

phróiseas chun teacht ar an mbealach is fearr le comhlíonadh a áirithiú.   

Na Prionsabail a bhaineann leis an RGCS  

Dlíthiúlacht, Cothroime agus Trédhearcacht  

Is é Airteagal 6(e) den Rialachán Ginearálta maidir le cosaint Sonraí (2016/679) agus 

Alt 38 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, agus Alt 7(1) den Acht Oideachais, 1998 

mar bhonn agus mar thaca acu atá mar bhunús dlí leis an bpróiseáil.  Soláthróidh an 

Bille Oideachais (Ardteistiméireacht) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021, nuair a bheidh sé 

achtaithe, an bunús dlíthiúil do CSS chun sonraí pearsanta a phróiseáil nuair a bheidh 

sé sin ag teastáil do na céimeanna deiridh den phróiseas.  Bhí an chothroime agus 

caitheamh go cóir le daoine mar phríomhphrionsabail bhunúsacha leis an gcur chuige 

a glacadh agus cuireann siad freisin le comhlíonadh phrionsabail RGCS. Leagtar 

amach sna mionsonraí thíos na céimeanna atá i gceist agus an chaoi a gcomhlíonann 

siad na prionsabail sin.  Comhlíonadh na ceanglais maidir le trédhearcacht tríd an 



bhfógra príobháideachta d’iarrthóirí agus trí réimse de threoracha agus d’eolas eile a 

d’fhoilsigh an Roinn agus CSS i dtaca leis an bpróiseas.   

RGCS agus Cinntí Uathoibrithe  

Cuirtear na cearta atá ag daoine is ábhar do na sonraí maidir le cinntí atá “bunaithe ar 

phróiseáil uathoibrithe agus uirthi sin amháin” in iúl in Airteagal 22 den RGCS.  Cé go 

gcuimsíonn an próiseas caighdeánaithe úsáid a bhaint as samhail staitistiúil, níl ann 

ach céim amháin de líon céimeanna a bhfuil ‘idirghabháil dhaonna’ i gceist leo. Tugtar 

breac-chuntas mionsonraithe air sin sa mhír a bhaineann le caighdeánú thíos agus tá 

an Roinn den tuairim nach bhfuil feidhm ag Airteagal 22 den RGCS maidir leis an 

bpróiseáil atá i gceist.  

Cuspóir agus Íoslaghdú Sonraí  

Ceapadh próiseas na nGrád Creidiúnaithe mar réiteach aon uaire ar na dúshláin a 

bhaineann leis an Ardteistiméireacht in 2021 mar gheall ar Covid-19. Beidh na sonraí 

teoranta don mhéid atá ag teastáil don réiteach aon uaire seo agus scriosfar na sonraí 

neamhriachtanacha go léir ag deireadh phróiseas na ngrád creidiúnaithe.    

 

Cruinneas  

Cuireadh treoir, tacaíocht agus rialú cáilíochta suntasach i bhfeidhm chun a chinntiú, 

ar an mbealach is fearr is féidir, go n-úsáidfear sonraí cruinne sa phróiseas.  

Stóráil agus Slándáil  

Cuireadh tacaíocht TFC ar fáil agus tá an teicneolaíocht atá in úsáid nua agus slán. 

Níl rochtain ar na sonraí ach amháin ag an bhfoireann chuí.  Tá socruithe láidre i 

bhfeidhm maidir le slándáil sonraí agus sonraí cúltaca do na córais oibriúcháin go léir 

agus rinneadh diantástáil ar na córais go léir atá ceangailte leis an idirlíon (iarrthóirí 

agus scoileanna) maidir le strus agus leochaileacht ag na príomhchéimeanna.                                                                      

Próiseas Comhairliúcháin   

Chuidigh grúpa comhairleach tiomnaithe faoi chomhchathaoirleacht Ard-Rúnaí Cúnta 

na Roinne agus Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin CSS le hullmhú na moltaí do 

shocruithe teagmhasachta do scrúduithe na hArdteistiméireachta in 2021 i bhfianaise 



na himní maidir le sláinte poiblí de bharr phaindéim Covid-19. Chuimsigh an grúpa sin 

ionadaithe scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí, bainisteoirí scoile, an Chomhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) an tÚdarás um Ard-Oideachas 

(ÚAO) agus CSS agus chuaigh sé i mbun comhairliúchán forleathan agus ina measc 

siúd a ndeachthas i gcomhairle leo bhí na páirtithe leasmhara inmheánacha agus 

seachtracha seo a leanas: aontas na mac léinn dara leibhéal, ceardchumainn 

múinteoirí, comhlachtaí bainistíochta scoile, TF, próiseálaithe féideartha, acadóirí 

agus cleachtóirí oideachais, Bainisteoirí Scrúduithe agus Measúnaithe CSS. 

Lorgaíodh comhairle ó oifigigh sláinte poiblí freisin.   

Rinne Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn ionadaíocht thar ceann Daoine is 

Ábhar do na Sonraí agus freisin trí theagmháil dhíreach leis an Aire agus leis an Roinn 

maidir le ceisteanna ábhartha.  Chuathas i gcomhairle freisin leis na próiseálaithe 

sonraí, Educational Testing Service, maidir le forbairt agus feidhmiú an phróisis. 

Chuathas i gcomhairle freisin le tacaíocht inmheánach amhail Aonaid TFC agus thug 

siadsan tacaíocht thábhachtach maidir leis an gcur chuige ab oiriúnaí agus ba shláine 

maidir le bailiú agus próiseáil sonraí a chinneadh.   

Gnéithe Shonraí na nGrád Creidiúnaithe  

Cuspóirí na Próiseála  

Gráid Chreidiúnaithe in ábhair na hArdteistiméireachta a sholáthar dóibh siúd a 

roghnaíonn iad a fháil, agus dóibh siúd a bhféadfadh sé nach mbeadh ar a gcumas 

na scrúduithe a dhéanamh de bharr tinnis a bhaineann le Covid, de bharr báis nó 

bheith san ospidéal, nó i gcás go dtarlódh cur isteach níos forleithne, chun a gcuid 

oideachais ag an dara leibhéal a chríochnú agus na gráid sin a úsáid chun dul ar 

aghaidh chuig an ardoideachais agus chuig an mbreisoideachas nó chuig saol na 

hoibre.   

• Próiseáil a dhéanamh ar iarratais don rogha a bhaineann le Gráid 

Chreidiúnaithe a fháil nó an ‘grád is fearr’ as na Gráid Chreidiúnaithe agus as an 

Ardteistiméireacht chun dul ar aghaidh go tráthúil ón oideachas dara leibhéal chuig 

an bhfostaíocht, chuig an mbreisoideachas nó chuig an ardoideachas a éascú, i 

bhfianaise na socruithe sonracha a cuireadh i bhfeidhm don Ardteistiméireacht in 

2021 mar thoradh ar phaindéim COVID-19. 



• Próiseáil a dhéanamh ar mharcanna céatadáin scoilmheasta do scoláirí i rang 

na hArdteistiméireachta in 2021 chun Gráid Chreidiúnaithe a tháirgeadh. 

• Chun críocha taighde agus staitistiúla 

Eolas ar Dhaoine is Ábhar do na Sonraí  

Is iarrthóirí Ardteistiméireachta iad na Daoine go léir is Ábhar do na Sonraí (tuairim is 

63,000 agus nach mor 60,000 díobh sin i rang 2021 agus an chuid eile sa chéad bhliain 

de chlár na hArdteistiméireachta Feidhmí), ar scoláirí a bhfuil caidreamh acu leis an 

Roinn agus le CSS trí na scoileanna a bhformhór. Tá foghlaimeoirí taobh amuigh den 

scoil, iad siúd a chuir isteach ar an scrúdú le CSS mar iarrthóirí neamhspleácha, san 

áireamh freisin.  Tá formhór na n-iarrthóirí sa Stát ach tá scoláirí ann freisin a bhfuil 

cónaí orthu taobh amuigh den Stát agus líon beag iarrthóirí i scoil idirnáisiúnta sa Libia 

ina gcuirtear an clár d’Ardteistiméireacht na hÉireann ar fáil. Beidh roinnt iarrthóirí faoi 

bhun 18 mbliana d'aois ach ní bheidh ach fíorbheagán faoi 17. D'fhéadfadh sé go 

mbeadh riachtanais speisialta ag cuid acu agus beidh na sonraí sin ag a scoil.  Cuirtear 

socruithe réasúnta ar fáil do roinnt scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

acu faoi scéim atá á feidhmiú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Cuirfear na socruithe 

sin san áireamh agus marcanna á meas ag scoileanna mar chuid de phróiseas na 

ngrád creidiúnaithe.    

Tá sonraí pearsanta de dhíth ó gach iarrthóir trí Thairseach Slán. Nuair a bhí cuntas 

cláraithe acu, iarradh orthu glacadh leis an rogha Gráid Chreidiúnaithe a fháil agus/nó 

scrúduithe na hArdteistiméireachta a dhéanamh agus iarradh faoi dhó orthu a gcuid 

ábhar agus a gcuid leibhéal a dheimhniú. Gheofar marcanna céatadáin measta agus 

ID ranga do gach ábhar ó scoil an iarrthóra. Tá próiseas ar leith do Ghráid 

Chreidiúnaithe, a bhfuil cur síos air in ábhar a d'fhoilsigh an Roinn, i bhfeidhm i gcás 

foghlaimeoirí taobh amuigh den scoil, scoláirí atá ag freastal ar scoil ach a bhfuil ábhar 

amháin nó níos mó á dhéanamh acu taobh amuigh den scoileanna, lena n-áirítear 

scrúduithe a dhéanamh i dteangacha neamhchuraclaim.  

Faigheann iarrthóirí eolas maidir le cosaint sonraí trí fhógra príobháideachta nuair a 

ghlacann siad le rogha agus trí threoir a eisítear i dtaca le gnéithe éagsúla den 

phróiseas chomh maith le clúdach suntasach náisiúnta a dhéantar ar cheisteanna.  

Tá eolas d’iarrthóirí leagtha amach ag an Roinn ar a suíomh gréasáin 

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/. Soláthraíodh eolas 

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/
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freisin ar an Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí atá ag CSS.  Ní mór sonraí pearsanta 

iarrthóirí a phróiseáil chun Gráid Chreidiúnaithe a sholáthar.  Tá Fógra 

Príobháideachta na Roinne ar fáil lena fheiceáil ar a suíomh gréasáin anseo agus tá 

fógra príobháideachta CSS ar fáil lena fheiceáil ar a shuíomh gréasáin anseo  

https://www.examinations.ie/data-protection/   

Bhí na nithe seo a leanas san áireamh sa chomhfhreagras tosaigh inar fógraíodh an 

Tairseach:  

Cad dó a bhfuil mo chuid sonraí á mbailiú?   

Gráid Chreidiúnaithe  
I ndiaidh an fhógra ón Aire Oideachais agus Scileanna ar an 17 Feabhra 2021, beidh 

sé de rogha ag gach iarrthóir Ardteistiméireachta scrúduithe na hArdteistiméireachta 

a dhéanamh, (na scrúduithe scríofa agus na comhpháirteanna breise i ngach ábhar 

de réir mar is cuí san áireamh) agus/nó glacadh leis an rogha iarratas a dhéanamh ar 

Ghráid Chreidiúnaithe ó CSS.  

 

Is í an phríomhchúis a dteastaíonn na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú ón Roinn 

Oideachais ná chun Gráid Chreidiúnaithe a sholáthar duit sa chás go roghnaíonn tú 

iad a fháil.   Cuirfear na sonraí pearsanta a sholáthair tú ar aghaidh chuig do scoil 

chun go bhféadfaidh siad tús a chur leis an bpróiseas sin.  

  

Is féidir an fógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí 

pearsanta sa phróiseas seo a fháil anseo. Tá sonraí iomlána maidir le beartas 

cosanta sonraí na Roinne ar fáil freisin ag https://www.education.ie/en/The-

Department/Data-Protection/. Tá sonraí maidir leis an mbeartas sin agus maidir leis 

an bhfógra príobháideachta ar fáil freisin mar chóip chrua (féach an fógra 

príobháideachta i gcomhair sonraí).    

  

An mbeidh ar mo chumas sonraí an eolais a tugadh don Roinn i mo leith (marc 

céatadáin measta) a fháil sula n-eiseofar na torthaí?  

Ní bheidh. De réir na reachtaíochta maidir le Cosaint Sonraí, ceadaítear srianta a 

chur ar rochtain ar shonraí pearsanta de chineálachta áirithe, torthaí scrúduithe ina 

measc. Ní bheidh iarratais i dtaca le rochtain a fháil ar mharc céatadáin measta na 

file:///C:/Users/Ronan_Kielt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SZ7YXLS3/-%20https:/www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/%23accredited-grades
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https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf
https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/
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scoile ag feidhmiú go dtí an dáta ar a n-eiseofar na torthaí.  I ndiaidh do CSS na 

torthaí a eisiúint, féadfaidh tú rochtain a fháil ar an eolas sin.    

  

Forbraíodh an phríomhthreoir go dtí seo agus forbrófar aon treoir amach anseo i 

gcomhar le ceardchumainn agus le comhlachtaí bainistíochta tríd an nGrúpa 

Comhairleach um Pleanáil do na Scrúduithe Stáit in 2021. Cuimsíonn an réimse 

doiciméad faoi láthair iad seo a leanas:   

  

1. Treoir maidir na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe don 
Ardteistiméireacht in 2021 (Feabhra 2021) 
2. Treoir do Ghráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 maidir le (a) 
Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus (b) Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil 
(Márta 2021) 
3. An Ardteistiméireacht 2021 Eolas do scoileanna (26 Aibreán 2021) 
4. Treoir do Scoileanna agus do Scoláirí maidir le feidhmiú Phróiseas na nGrád 
Creidiúnaithe d’Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus d’Fhoghlaimeoirí Taobh 
Amuigh den Scoil (26 Aibreán 2021) 
5. An Ardteistiméireacht 2021 Leabharlann doiciméad agus eolas eile (26 
Aibreán 2021)  
6. An Ardteistiméireacht 2021 Eolas do scoláirí (26 Aibreán 2021) 
7. Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021, Treoir do Scoileanna 
maidir le Marcanna Céatadáin Measta a Sholáthar (29 Aibreán 2021) 
8. An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 2021 Treoir do Scoileanna maidir le 
Marcanna Céatadáin Measta a sholáthar 29 Aibreán 2021)  
9. Gráid Chreidiúnaithe d’Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus d’Fhoghlaimeoirí 
Taobh Amuigh den Scoil - Treoir don Phróiseas Achomharc (25 Bealtaine 2021) 
10. Freagraí ar do chuid Ceisteanna – Seo an Mhír Ceisteanna agus Freagraí de 
www.gov.ie/leavingcertificate .  Déantar í a nuashonrú ar bhonn rialta.   

Foilseofar tuilleadh doiciméad agus tuilleadh eolais ar líne, go háirithe sula 
bhfaighfear rochtain ar thorthaí na nGrád Creidiúnaithe agus ar an bpróiseas 
achomharc. 

 

Tá na doiciméid go léir ar fáil ar www.gov.ie/leavingcertificate  

  

Soláthraíodh líne chabhrach thiomnaithe d’iarrthóirí gach uair a osclaíodh an 

Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí chun eolas a bhailiú ó iarrthóirí maidir lena gcuid 

roghanna san Ardteistiméireacht. Athosclóidh CSS an Líne Chabhrach sin nuair a 

eiseofar na torthaí. 

 

Tá líne fóin thiomnaithe i gcomhair ceisteanna maidir leis na Gráid Chreidiúnaithe in 

2021 ar fáil ón Luan an 26 Aibreán ag Líne Chabhrach na Roinne ar 0579324461 

932 4461 (glac le rogha 2) ó Luan go hAoine, 10 am go dtí 5 pm, nó ar ríomhphost 

chuig LCinfo@education.gov.ie 

https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/124752/1e91aa2d-db43-4f18-8c3f-10c738cffb28.pdf#page=null
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/124752/1e91aa2d-db43-4f18-8c3f-10c738cffb28.pdf#page=null
https://www.gov.ie/pdf/127727/?page=null
https://www.gov.ie/pdf/127727/?page=null
https://www.gov.ie/en/publication/a6e80-leaving-certificate-2021-information-for-schools/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/collection/d1e46-leaving-certificate-2021-document-library/
https://www.gov.ie/en/publication/9f53d-leaving-certificate-2021-information-for-students/
https://www.gov.ie/en/publication/445f6-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/445f6-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/4384b-leaving-certificate-applied-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/4384b-leaving-certificate-applied-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/c019c-accredited-grades-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners-guide-to-appeals-process/
https://www.gov.ie/en/publication/c019c-accredited-grades-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners-guide-to-appeals-process/
http://www.gov.ie/leavingcertificate
http://www.gov.ie/leavingcertificate
mailto:LCinfo@education.gov.ie


 

Eile   

An Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí – (Ar Oscailt do Chéim 1) 10 – 16 Márta – Clárú 

Iarrthóirí,  

 

Leibhéil a Dheimhniú agus an rogha na scrúduithe a dhéanamh, glacadh leis an rogha 

gráid chreidiúnaithe a fháil, nó an dá cheann ar bhonn gach ábhair ar leith– Treoir 

Réamhthosaithe.   

 

An Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí (Céim 2. Ar oscailt 27 Aibreán – 01 Bealtaine) 

- Roghanna maidir le hábhair agus leibhéil chomh maith lena roghanna maidir le 

scrúduithe,  

 

Gráid Chreidiúnaithe nó an dá cheann le tabhairt chun críche ag iarrthóirí. Treoir 

Réamhthosaithe.  

  

Foilsíodh Preasráitis ón Roinn le linn an phróisis go dtí seo:   

1. 28 Aibreán 2021 – Reáchtáladh an cúigiú cruinniú den Ghrúpa Comhairleach 

um Pleanáil do na Scrúduithe Stáit in 2021 

2. 23 Aibreán 2021 – foilsíonn an tAire Foley an Bille Oideachais 

(Ardteistiméireacht) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021 

3. 05 Aibreán 2021 – Fógraíonn an tAire Foley forbairt na Straitéise Digití Nua do 

Scoileanna 

4. 25 Márta 2021 - Fógraíonn an tAire Foley tacaíochtaí breise do scoileanna chun 

tacú le reáchtáil Scrúduithe na hArdteistiméireachta agus Phróiseas na nGrád 

Creidiúnaithe 

5. 24 Márta 2021 – Ráiteas ón Aire Oideachais Norma Foley TD ar Threoir 

Fhorlíontach Choimisiún na Scrúduithe Stáit maidir le reáchtáil Bhéaltrialacha 

na hArdteistiméireachta agus na hArdteistiméireachta Feidhmí 

6. 09 Márta 2021 - Fógraíonn an tAire Foley oscailt Thairseach na nIarrthóirí don 

Ardteistiméireacht in 2021 ón gCéadaoin an 10 Márta go dtí an Mháirt an 16 

Márta chun go mbeidh scoláirí ábalta clárú do Scrúduithe agus do Ghráid 

Chreidiúnaithe 

7. 17 Feabhra 2021 - Deimhníonn an tAire Foley go ndéanfar na scrúduithe 

scríofa, an obair chúrsa, na béaltrialacha agus na trialacha feidhmíochta 

praiticiúla don Ardteistiméireacht in 2021 a reáchtáil agus go mbeidh próiseas 

comhfhreagrach grád a bheidh creidiúnaithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

ar fáil do scoláirí 

8. 05 Feabhra 2021 - fógraíonn an tAire Oideachais Foley, céim nua sa phleanáil 

do na Scrúduithe Stáit, ina mbeidh soláthar scrúduithe na hArdteistiméireachta 

agus iniúchadh a dhéanamh freisin ar phróiseas comhfhreagrach gan 

scrúduithe san áireamh 

 

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2021-press-releases/PR21-02-17.html


Feachtas raidió/teilifíse: Bhí sé sin ag gabháil leis an dá oscailt a rinneadh ar an 

Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí. Bhí fógraí raidió agus teilifíse i gceist leis agus 

feachtas meán sóisialta ar Twitter agus Snapchat.  Chomh maith leis sin, ghlac 

oifigigh FSS páirt i seimineáir ghréasáin maidir leis na gnéithe sláinte poiblí de na 

scrúduithe. 

  

Cuimsíonn na Ciorcláin maidir le Gráid Chreidiúnaithe:  

1. Ciorclán S15/21 ó CSS Tacaíochtaí breise do Scoileanna chun Tacú le 

Reáchtáil Scrúduithe na hArdteistiméireachta agus na hArdteistiméireachta Feidhmí 

agus próiseas na nGrád Creidiúnaithe in 2021 

2. Ciorclán CSS S16/21Socruithe Íocaíochta do Phearsanra a Cheapann an Scoil 

lena n-áirítear Painéal Múinteoirí Cláraithe, Feitheoirí don Mheasúnú Inniúlachta sna 

Teangacha Neamhchuraclaim agus Costais bhreise eile a bhaineann le 

hArdteistiméireacht (Scrúduithe agus Gráid Chreidiúnaithe) 2021 a rith 

 

Uaslódáladh físeáin teagaisc ar YouTube na Roinne, Treoracha do Scoileanna agus 

d’iarrthóirí san áireamh.  

Conas a fheidhmeofar cearta daoine aonair agus conas a thacófar leo?  

Tugtar breac-chuntas ar chearta daoine is ábhar do na sonraí san fhógra 

príobháideachta. Tugtar sonraí teagmhála don Oifigeach Cosanta Sonraí, don 

rialaitheoir agus don Choimisinéir Cosanta Sonraí san Fhógra Príobháideachta chomh 

maith le ríomhphost tiomnaithe d’fhiosruithe agus d’iarratais.  

Faoi mar a leagtar amach san fhógra príobháideachta, de réir na reachtaíochta maidir 

le cosaint sonraí, ceadaítear srianta a chur ar rochtain ar shonraí pearsanta de 

chineálachta áirithe, torthaí scrúduithe ina measc. Ní bheidh iarratais ar rochtain a fháil 

ar mharc céatadáin measta na scoile gníomhach go dtí tar éis dháta eisiúna na dtorthaí 

ach tá sé i gceist na marcanna céatadáin measta a thaisc an scoil a sholáthar nuair a 

bheidh na gráid deiridh eisithe.  

Meastar gurb ionann an próiseas trína gcuireann scoileanna foirmeacha na marcanna 

céatadáin measta ar aghaidh agus roinnt sonraí idir Rialaitheoirí chomh fada agus a 

bhaineann sé leis an RGCS. Coinneoidh an Scoil (seachas múinteoirí aonair) na 

foirmeacha ceadaithe deiridh go slán go deireadh na dtréimhsí achomhairc.   

Coinneofar sonraí thorthaí na ngrád creidiúnaithe ar feadh 100 bliain mar go 

bhféadfadh sé go dteastódh cóip dá dteastas oifigiúil stáit i leith a ngrád creidiúnaithe 

ón ngrúpa scoláirí seo ag am a bith i rith a saoil.  Déanfar na sonraí a fhaightear ó 

https://www.examinations.ie/schools/EN-1014-96800106.pdf
https://www.examinations.ie/schools/EN-1014-34916421.pdf


scoileanna agus ó theagascóirí, lena n-áirítear na sonraí maidir leis an marc céatadáin 

measta chun Gráid Chreidiúnaithe a tháirgeadh a choinneáil nó go mbeidh an próiseas 

críochnaithe, lena n-áirítear aon chúrsaí dlí a d'fhéadfadh teacht chun cinn. Chomh 

maith leis sin, coinnítear sonraí torthaí maidir le hiarrthóirí aonair ar feadh 100 bliain 

de bhrí go bhfuil daoine aonair i dteideal cóip dá gcuid torthaí scrúdaithe féin a lorg ag 

am ar bith a rith a saoil. Déantar na sonraí a choinneáil freisin ar son leas an phobail 

chun críocha taighde, staire agus cartlainne.   

Cad iad na sonraí a theastaíonn agus cad iad an foinsí?  

Na Sonraí a Theastaíonn  

• Scrúduimhir   

• Clár i.e. an Ardteistiméireacht Bhunaithe, Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

nó an Ardteistiméireacht Fheidhmeach.   

• UPSP (Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí) 

• DPIN (Uimhir Aitheantais na Roinne don Dalta)  

• Bliain  

• Uimhir Rolla na Scoile:  

• An Cineál Scoile   

• Sloinne:  

• Céadainm  

• Inscne  

• Dáta Breithe:  

• Cód an ábhair  

• Cód an Mhódúil   

• Táscaire d’ábhair trí Ghaeilge  

• Seoladh  

• Éirchód  

• Uimhir Theileafóin  



• Seoladh ríomhphoist  

• Ábhar  

• Leibhéal an Ábhair  

• ID Ranga  

• Marc Céatadáin Scoilmheasta  

• Marc Creidiúnaithe 

• Grád Creidiúnaithe   

• Táscaire achomhairc 

• Toradh achomhairc 

• Deimhniú ar choimhlint leasa agus bainistíocht (nuair is infheidhme)  

• Torthaí an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí.  

Is sonraí staitistiúla seachas sonraí pearsanta na sonraí eile a úsáidtear sa tsamhail.  

A. Scoláire (“Iarrthóir”) Aitheantóir, Fianaise ar ghlacadh le rogha, soiléiriú ar 

Leibhéal an Ábhair   

B. An Roinn Oideachais (Bunachar Sonraí PPOD): Sonraí scoláirí ag úsáid an 

aitheantóra.  

C. Scoil: Marc céatadáin measta do gach Ábhar, ID ranga.  

D. Múinteoir/Teagascóir/ionad oideachais: Marc céatadáin measta do gach Ábhair 

d’fhoghlaimeoirí taobh amuigh den scoil  

 

Níl aon sonraí Pearsanta a bhaineann le Catagóir Speisialta i gceist. Dearadh an córas 

le nach mbaileodh sé ach amháin sonraí atá fíor-riachtanach chun gráid chreidiúnaithe 

iontaofa a ghiniúint. Is iad na sonraí sin agus iad sin amháin atá á mbailiú agus á 

bpróiseáil agus scriosfar na sonraí neamhriachtanacha go léir ag deireadh phróiseas 

na ngrád creidiúnaithe.  

Foinsí  

Cruthaítear Grád Creidiúnaithe mar thoradh ar phróiseas ina gcuirtear modhnóireacht 

staitistiúil i bhfeidhm ar: 



• Mheastachán scoile (céatadán) a sholáthraítear d’iarrthóir maidir lena 
feidhmíocht/fheidhmíocht ionchasach i scrúdú san ábhar áirithe sin. Tiocfar ar na 
marcanna measta trí phróiseas ina n-úsáidfidh an múinteoir réimse fianaise atá ar fáil 
chun tacú lena b(h)reithiúnas - agus ina dhiaidh sin beidh na marcanna measta faoi 
réir próiseas ailínithe ionscoile agus ar deireadh faoi réir maoirseachta ag an 
bpríomhoide. I measc an réimse fianaise a bhféadfaidh múinteoirí leas a bhaint aisti 
tá gníomhaíochtaí foirmitheacha agus gníomhaíochtaí suimitheacha ar tugadh fúthu 
le linn an dá bhliain staidéir, lena n-áirítear iad siúd ar tugadh fúthu le linn tréimhsí 
foghlama ó chian sa scoilbhliain reatha 2020/21. 

 Sonraí atá ar fáil ó na scrúduithe stáit, – san áireamh ansin tá sonraí náisiúnta 
maidir le feidhmiú iarrthóirí roimhe seo i ngach ábhar i scrúduithe na 
hArdteistiméireachta agus na Sraithe Sóisearaí (roimh 2020), ach ní gá gurb iad 
sin amháin a bheidh i gceist. 

 Coimisiún na Scrúduithe Stáit: Torthaí an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe 
Sóisearaí 2014 - 2019 agus Torthaí na hArdteistiméireachta 2017-2019.   

Conas a chinnteofar cáilíocht na sonraí?  

Tá an Roinn agus CSS dírithe go mór ar bhainistíocht agus ar réiteach sonraí, i 

bhfianaise an líon sonraí scoláirí agus sonraí ag leibhéal na scoile atá ag gluaiseacht 

tríd an bpróiseas agus líon na gcóras éagsúil ina bhfuil na sonraí á mbailiú, á 

bpróiseáil, á stóráil agus á láimhseáil.  De bharr go bhfuil an córas casta, agus 786 

scoil, 63,000 iarrthóir agus 445,000 iontráil ag leibhéal aonair ábhair i gceist leis, is gá 

sonraí a bhainistiú go cúramach le linn an phróisis.  Bhí sé mar phríomhchuspóir a 

chinntiú go gcaitear mar is cuí le sonraí ag gach céim den phróiseas; idir córais agus 

laistigh díobh; a chinntiú go ndéantar pointí riosca a aithint agus a bhainistiú; go 

ndéantar seiceálacha córais agus bailíochtú a aithint, a fhorbairt agus a fheidhmiú ar 

fud an chórais.  

I measc na mbeart sonrach tá:   

 Treoir chuimsitheach a soláthraíodh do mhúinteoirí chun teacht ar mharc 

céatadáin measta do gach scoláire, lena n-áirítear próiseas ailínithe ranga 

ionscoile, maoirseacht ag an bpríomhoide agus treoirlínte shoiléire maidir le 

taifid láimhe a chur de láimh.  

 Tairseach shlán a forbraíodh do scoileanna chun na marcanna céatadáin 

measta a thaisceadh.  

 Treoir chuimsitheach a soláthraíodh don phróiseas dhá shraith chun sonraí a 

iontráil – iontráil sonraí agus ceadú sonraí agus ceadú sonraí ag leibhéal an 

Phríomhoide;   

 Pointí fíoraithe agus seiceála ionsuite i bpróiseas iontrála sonraí na scoile;    



 Mapáil ar shreabhadh sonraí agus príomhphointí riosca a aithint;   

 Seiceáil chuí ar shonraí, forbraíodh agus feidhmíodh próisis réitigh agus 

bhailíochtaithe ag gach pointí aistrithe agus trasfhoirmithe;    

o Ó scoileanna go dtí bunachar sonraí na Roinne Oideachais  

o Ón Roinn Oideachais go dtí Tairseach na Scoláirí  

o Ó Thairseach na Scoláirí go dtí an Roinn Oideachais 

o Ón Roinn Oideachais go dtí an córas um chaighdeánú staitistiúil  

o Ón gcóras um chaighdeánú staitistiúil go dtí bunachar sonraí na Roinne 

Oideachais   

Taobh istigh de bhunachar sonraí na Roinne Oideachais nuair atá teagmháil le 

scoileanna i gceist chun fadhbanna maidir le sonraí a réiteach agus marcanna 

céatadáin measta á dtrasfhoirmiú mar mharcanna creidiúnaithe  

o Ón gcóras um chaighdeánú staitistiúil go dtí bunachar sonraí CSS 

o Ó bhunachar sonraí CSS go dtí an Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí 

o Ón Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí go dtí bunachar sonraí CSS  

o Ó Bhunachar Sonraí CSS go dtí an Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí  

o Ó Bhunachar Sonraí CSS go dtí an CAO 

o Ó bhunachar sonraí CSS go dtí na Scrúdanóirí Neamhspleácha 

Achomhairc. 

 Forbairt ar chórais TF chun athruithe ar shonraí agus aimhrialtachtaí iontu a 

aithint; agus chun lorg iomlán iniúchta ar na hathruithe mionleibhéil ar shonraí 

a sholáthar.     

 Tá na sonraí stairiúla agus na sonraí reatha faoi réir seiceálacha láidre ag gach 

céim chun cruinneas na sonraí a chinntiú sula ndéantar iad a phróiseáil tríd an 

bpróiseas caighdeánaithe;  

 Feidhm maidir le hathbhreithniú seachtrach ar dhearbhú cáilíochta chun 

dearbhú neamhspleách a sholáthar ar an obair a rinne conraitheoir 

seachtrach.  Clúdóidh an Dearbhú Cáilíochta an tsamhail chaighdeánaithe, 

obair an chonraitheora agus sláine na sonraí: 

  Tá líne chabhrach dhíreach agus seoladh ríomhphoist tiomnaithe ar fáil do 

scoileanna le linn an phróisis a bhaineann le gabháil sonraí agus le linn an 

phróisis a bhaineann le bronnadh torthaí; 

 Bearta dearbhaithe cáilíochta do thairseach na scoláirí;  

 Treoir chuimsitheach do phróiseas na ngrád creidiúnaithe do scoláirí agus dá 

gcuid tuismitheoirí;  

 Treoir chuimsitheach do scoláirí maidir le clárú agus logáil isteach ar thairseach 

slán na scoláirí, á nuashonrú gach uair a osclaítear an tairseach.  Fógra 

príobháideachta foilsithe ar an leathanach don logáil isteach;  



 Líne chabhrach dhíreach agus seoladh ríomhphoist tiomnaithe ar fáil do 

scoláirí;  

 Comhaontuithe maidir Próiseáil Sonraí i bhfeidhm;   

 Próiseáil le déanamh i bhfoirgnimh dhaingnithe atá taobh thiar de bhallaí 

dóiteáin cuí agus iontu sin amháin;  

 An tionscadal á sheachadadh ag Grúpa Bainistíochta a thuairiscíonn don Bhord 

Cláir;  

 Nuair a aistrítear an fhreagracht chuig CSS, an tionscadal á sheachadadh ag 

an bhfeidhmeannas agus é sin ag tuairisciú do Bhord Choimisiún na 

Scrúduithe Stáit.   

 

Roinnt Sonraí   

Féadfar sonraí a roinnt leo seo a leanas:   

• Educational Testing Service mar phróiseálaithe; 

• An Próiseálaí Sonraí atá le fostú chun an fheidhm maidir dearbhú 

cáilíochta seachtrach a sholáthar (saineolaithe neamhspleácha a fhostaítear 

chun dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar an tsamhail chaighdeánaithe, ar obair 

na gconraitheoirí agus ar shláine na sonraí); 

• Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc OOSS agus OOSL 

• An Lár-Oifig Iontrála, agus na hInstitiúidí Ardoideachais chun críocha iontrála 

chuig an ardoideachas;  

• Coimisiún na Scrúduithe Stáit, chun na torthaí comhcheangailte ‘is fearr’ ó 

phróisis na scrúduithe agus na ngrád creidiúnaithe a sholáthar d’iarrthóirí, 

agus chun taifead buan de thorthaí na nGrád Creidiúnaithe a choinneáil mar 

chuid de thaifead na hArdteistiméireachta in 2021;   

• I measc na gconraitheoirí eile tá Viatel, ISP do Thairseach na Scoláirí;   

• Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc na dTorthaí; 

• An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus Comhlachtaí 

Bronnta Scoláireachtaí.   

• Féadfar freisin sonraí a roinnt le seirbhís iontrála ollscoileanna agus choláistí 

na Ríochta Aontaithe (UCAS) agus seachas sin nuair a iarrann daoine is 

ábhar do na sonraí iad tríd an CAO. Soláthraíonn an CAO eolas maidir le 

torthaí do UCAS sa Ríocht Aontaithe mar go dtugann Éireannaigh a 

dhéanann iarratas chuig UCAS cead do UCAS eolas faoina gcuid torthaí a 

bhailiú ón CAO mar chuid den phróiseas iarratais.   



Aistrithe  

Beidh aitheantóir an iarrthóra, marcáil measta céatadáin á óstáil i mBaile Átha Cliath 

ar Azure Cloud lena bpróiseáil ag Educational Testing Service agus ag an ag 

gComhlacht um Maoirseacht Seachtrach 

Cheap an Roinn Oideachais Próiseálaithe Sonraí chun tacú le cuid den phróiseas 

caighdeánaithe do na Gráid Chreidiúnaithe. Beidh sé de cheangal ar na 

próiseálaithe sonraí go léir a cheapfaidh an Roinn feidhmiú laistigh de na treoracha 

scríofa i gconradh/i gconarthaí na bpróiseálaithe sonraí agus ag teacht go hiomlán 

leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus le hairteagail 28 

agus 29 go háirithe. Tacaíonn Educational Testing Service (ETS) atá lonnaithe in 

Princeton, NJ 08541 i Stáit Aontaithe Mheiriceá le cuid den phróiseas 

caighdeánaithe do na Gráid Chreidiúnaithe agus tá orthu feidhmiú taobh istigh de na 

treoracha scríofa atá sa chonradh um próiseáil sonraí atá acu leis an Roinn, lena n-

áirítear clásail chaighdeánacha chonarthacha atá faofa ag an Aontas Eorpach faoi 

airteagal 46 den RGCS agus cosaintí breise ina gcuirtear an Breithiúnas ó Chúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le Cás C‑311/18 (Breithiúnas Schrems II). 

Tá sé de cheart agat cur in aghaidh na próiseála sin faoi airteagal 21 de RGCS 

(ECLI:EU:C:2020:559).  

 

Úsáidfear slán-aistriú comhad chun sonraí na nGrád Creidiúnaithe a aistriú, i ndiaidh 

an chaighdeánaithe, ó ETS go dtí CSS i ndiaidh thosach feidhme na reachtaíochta 

nua do CSS. 

Córas na nGrád Creidiúnaithe  

Tá modheolaíocht um chaighdeánú staitistiúil, atá an-sofaisticiúil agus an-chasta ag 

croílár an chórais chun gráid chreidiúnaithe a sholáthar, atá fréamhaithe i gcreat 

síciméadrach.  Tá an córas á fhorbairt ag Educational Testing Service, saineolaithe 

idirnáisiúnta i réimse na staitisticí agus na sícriméadrachta. Tá saineolaithe 

neamhspleácha á bhfostú freisin ag an Roinn/CSS chun feidhmeanna Dearbhaithe 

Cáilíochta a chur i gcrích ar an obair atá idir lámha ag ETS.   Déanann an córas 

meastacháin ar fheidhmíocht dhóchúil iarrthóra in ábhar agus i leibhéal a 

chomhcheangal le heolas eile chun teacht ar léirithe cothroma ar fheidhmíocht 

iarrthóra.  Dearadh an mhodheolaíocht mheastacháin do 2021 chun íoslaghdú a 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155


dhéanamh ar míbhuntáiste treallach a fhorchuirtear ar iarrthóirí a dtugann na 

gnáthscrúduithe deis dóibh cruthúnas oibiachtúil ar a n-inniúlacht acadúil a léiriú. Go 

sonrach, dearadh an mhodheolaíocht ionas nach gcuirfí leis na míbhuntáistí 

socheacnamaíocha agus déimeagrafacha atá sa chóras oideachais cheana féin.  

Treoracha atá foilsithe:  

1. Treoir maidir na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe don 
Ardteistiméireacht in 2021 (Feabhra 2021) 

2. Treoir do Ghráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 maidir le (a) 
Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus (b) Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den 
Scoil (Márta 2021) 

Tá an córas grád creidiúnaithe atá á thairiscint bunaithe ar na bunphrionsabail seo a 

leanas:   

• Gairmiúlacht na Múinteoirí: Tá eolas ag múinteoirí ar a gcuid iarrthóirí agus 

is féidir leo cothromaíocht a aimsiú idir tosca éagsúla chun teacht ar 

bhreithiúnas gairmiúil maidir le feidhmíocht ionchasach a gcuid scoláirí. Tá a 

gcód Iompair ghairmiúil a mbuntacaíonn luachanna a bhaineann le Macántacht, 

Iontaoibh, Cúram agus Meas leis ag croílár an bhealaigh a n-oibríonn siad i 

scoileanna chun na torthaí is fearr a chinntiú dá gcuid scoláirí.  

• Tacaíocht do scoláirí: Cuirtear an gá atá le tacaíocht a thabhairt d’fholláine 

scoláirí san áireamh sa tairiscint ar ghráid chreidiúnaithe agus déantar an 

riachtanas a bhaineann le teastasú bailí a sholáthar do scoláirí a chomhlíonadh.   

• Oibiachtúlacht: Beidh múinteoirí agus scoileanna oibiachtúil ina gcuid 

measúnaithe ar fheidhmíocht ionchasach na scoláirí agus cuirfidh siad réimse 

fianaise san áireamh chun tacú leis na breithiúnais a dhéanfar. Oibreoidh 

scoileanna agus múinteoirí i gcomhar lena chinntiú nach mbeidh tionchar ag 

aon chlaontacht, comhfhiosach nó neamh-chomhfhiosach, ar na cinntí a 

dhéanfar maidir le feidhmíocht ionchasach scoláire.   

• Cothroime agus cothromas: Déanfaidh scoileanna agus múinteoirí gach 

iarracht cothroime agus cothromas a bhaint amach maidir leis an mbealach a 

gcuireann siad an próiseas i bhfeidhm ag leibhéal na scoile.   

• Comhoibriú: Úsáidfear cur chuig comhoibríoch i scoileanna lena chinntiú go 

gcuirfear gach céim den phróiseas i gcrích.    

https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/124752/1e91aa2d-db43-4f18-8c3f-10c738cffb28.pdf#page=null
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/124752/1e91aa2d-db43-4f18-8c3f-10c738cffb28.pdf#page=null
https://www.gov.ie/pdf/127727/?page=null
https://www.gov.ie/pdf/127727/?page=null
https://www.gov.ie/pdf/127727/?page=null


• Tráthúlacht: Cinnteoidh scoileanna agus múinteoirí go ndéanfar na 

spriocdhátaí a leagtar síos chun na próisis ionscoile a chur i gcrích a 

chomhlíonadh agus go gcuirfear gach céim i gcrích taobh istigh den achar ama 

atá leagtha síos di  

Próiseas Sonraí  

Dearadh gach céim sa phróiseas agus cothroime á cur san áireamh.   

Ba é an chéad chéim sa chóras sin go mbeifí ábalta na Gráid Chreidiúnaithe a bhunú 

ar eolas ar an gcaighdeán is airde a fháil ó scoileanna faoi fheidhmiú ionchasach 

scoláirí i scrúduithe na hArdteistiméireachta, murach gur chuir Covid-19 as dá n-

eispéireas oideachais. Cé go mbeidh sonraí na scoile faoi réir coigeartú sa phróiseas 

caighdeánaithe náisiúnta, beidh siad mar bhonn leis na Gráid Creidiúnaithe. Mar sin, 

caitheadh mórán ama agus dua leo ionas go mbeadh an chuid sin i gceart.    

Tá an cur chuige a glacadh fréamhaithe sa taighde oideachais idirnáisiúnta, ar 

taighde é a léiríonn gur mó an seans go ndéanfaidh múinteoirí breithiúnais chruinne 

maidir le feidhmiú scoláirí i gcomhthéacs an-tábhachtach. Dá bhrí sin, iarradh ar 

scoileanna marc measta a sholáthar do gach scoláire i rang-ghrúpa.    

Cuireadh treoir agus oiliúint a bhí an-soiléir agus cuimsitheach ar fáil ionas go 

mbeadh scoileanna ábalta an meastachán ab fhearr a d'fhéadfaidís a chur ar fáil dá 

gcuid scoláirí maidir lena bhfeidhmíocht san Ardteistiméireacht. Iarradh ar 

scoileanna dul i mbun próiseas daingean agus dian ina raibh trí chéim chun teacht ar 

na meastacháin ab fhearr a bhí acu ar fheidhmíocht scoláirí, a raibh na gnéithe seo a 

leanas ag baint leis:   

• a mbreithiúnas gairmiúil féin á chuir i bhfeidhm ag múinteoirí ar fhoinsí 
éagsúla fianaise;  

• próiseas chun caighdeáin a ailíniú idir múinteoirí éagsúla a raibh an t-
ábhar céanna á theagasc acu; 

• agus faoi dheireadh, maoirseacht ar an bpróiseas ag an bpríomhoide.    

Is é an nós imeachta um ailíniú ionscoile an t-aon bhealach iontaofa chun cothroime 

a bhaint amach ar fud rang-ghrúpaí éagsúla a raibh an t-ábhar céanna á dhéanamh 

acu taobh istigh de scoil agus dá bhrí sin is cuid an-tábhachtach den phróiseas é sin. 

Cuireadh treoir ar fáil freisin maidir le claontacht neamh-chomhfhiosach, a 

d’fhéadfadh dul i gcion ar na meastacháin, a aithint agus a sheachaint.    



Nuair a bheidh an próiseas meastacháin curtha i gcrích, cuirfidh scoileanna na 

sonraí ar ais, agus córas ar líne um bailiú sonraí á úsáid acu. Cinntíonn córas srianta 

agus ceartúcháin sa phróiseas go gcuirtear isteach na sonraí i gceart agus go 

cruinn. Cuirfear próiseas dearbhaithe cáilíochta a bheidh chomh daingean agus 

chomh dian céanna i bhfeidhm nuair a gheofar sonraí na scoileanna agus sa 

phróiseáil ina dhiaidh sin.    

Treoir a eisíodh do na scoileanna maidir leis an bpróiseas:  

1. An Ardteistiméireacht 2021 Eolas do scoileanna (26 Aibreán 2021) 
2. Treoir do Scoileanna agus do Scoláirí maidir le feidhmiú Phróiseas na nGrád 

Creidiúnaithe d’Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus d’Fhoghlaimeoirí Taobh 
Amuigh den Scoil (26 Aibreán 2021) 

3. Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021, Treoir do Scoileanna 
maidir le Marcanna Céatadáin Measta a Sholáthar (29 Aibreán 2021) 

4. An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 2021 Treoir do Scoileanna maidir le 
Marcanna Céatadáin Measta a sholáthar (29 Aibreán 2021)  

Caighdeánú  

Tá sé mar chuspóir ag córas na ngrád creidiúnaithe, torthaí a sholáthar ar léirithe 

cothroma agus cruinne iad ar fheidhmíocht dhóchúil an scoláire i scrúduithe na 

hArdteistiméireachta.    

Trí réimse de chineálacha éagsúla eolais a bhailiú agus a úsáid, comhlánóidh na foinsí 

éagsúla sonraí a chéile, chun an tacar torthaí is cruinne agus is cothroime a sholáthar 

taobh istigh de shrianta na sonraí atá ar fáil. De bhrí nach bhfuil na sonraí scoile cruinn 

ach amháin ag leibhéal na scoile, d'fhéadfadh sé go mbeadh na marcanna measta, 

agus dá réir sin na Gráid Chreidiúnaithe, a chuirfear ar fáil do scoláirí, in aon ábhar 

agus ag aon leibhéal, níos airde nó níos ísle ná na meastacháin a chuir a scoil ar fáil.     

Próiseas atriallach is ea an próiseas caighdeánaithe náisiúnta ina gcuirtear samhail 

staitistiúil i bhfeidhm ar na sonraí, chomh maith le hathbhreithniú mionsonraithe a 

dhéanamh ar thorthaí chun gnéithe agus déantáin inmhianaithe agus neamh-

inmhianaithe a aithint sna sonraí aschuir. San áireamh ann freisin beidh coigeartú a 

dhéanamh ar pharaiméadair, ar shriantacht agus ar mhionsonraí den chineál sin sa 

tsamhail a bheidh le cur i bhfeidhm sa chéad atriall eile, agus ag dul ar aghaidh trí líon 

d’atriallta den chineál sin go dtí leagan deiridh den tsamhail, ar leagan é a thugann 

léirithe cothroma ar fheidhmíocht scoláire.  

https://www.gov.ie/en/publication/a6e80-leaving-certificate-2021-information-for-schools/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/
https://www.gov.ie/en/publication/445f6-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/445f6-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/4384b-leaving-certificate-applied-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/
https://www.gov.ie/en/publication/4384b-leaving-certificate-applied-2021-guide-for-schools-on-providing-estimated-percentage-marks/


Sa phróiseas caighdeánaithe náisiúnta, bainfear úsáid as réimse de shonraí stairiúla 

maidir leis an tSraith Shóisearach agus an Ardteistiméireacht ag leibhéal náisiúnta 

chun na dáiltí áirithe torthaí is dóchúla i gcás gach ábhair agus leibhéil a chinneadh. 

Tugtar riochtú ar an úsáid a bhaintear ar dáiltí den sórt sin mar chuid den phróiseas 

meastacháin. Ag leibhéal na scoile agus ag an leibhéal náisiúnta, is réamhtháscairí 

láidre iad torthaí na Sraithe Sóisearaí ar fheidhmíocht san Ardteistiméireacht ach níl 

siad chomh láidir céanna chun feidhmíocht scoláirí aonair a mheas. Bainfear úsáid as 

sonraí na Sraithe Sóisearaí sa tsamhail chun dáileadh fheidhmíocht dhóchúil an 

ghrúpa scoláirí ar leith atá ag déanamh gach ábhair i ngach scoil a sholáthar.    

Ní dhéanfaidh aon phatrún torthaí ionchasacha as féin na Gráid Chreidiúnaithe a 

chinneadh, mar go ndéanfaidh an tsamhail réimse patrún a chomhcheangal chun na 

gráid a ghiniúint ar bhealach atá chomh réasúnach, chomh cothrom agus chomh 

cruinn agus is féidir i dtaca leis na scoláirí. De bhrí nach bhfuil dáileadh na dtorthaí 

bunaithe go hiomlán ar aon tacar sonraí faoi leith, ach go mbaintear leas as na 

láidreachtaí sonracha a bhaineann le gach foinse eolais, cuirtear le cruinneas agus 

cothroime na samhla.    

Má tá grúpa scoláirí atá ag déanamh ábhair sa scoil i mbliana níos láidre (nó níos 

laige) ó thaobh na hacadúlachta de ná mar a bhí scoláirí sna blianta roimhe seo, 

cuirtear é sin san áireamh sa phróiseas staitistiúil. Ar an gcúis sin agus ar chúiseanna 

eile, níl sé socraithe roimh ré go mbeidh dáileadh na ngrád a thagann chun cinn ón 

scoil mar an gcéanna leis na torthaí roimhe seo.    

Ní chuireann an tsamhail seo aon scór réamhshocraithe i bhfeidhm ar aon duine 

aonair i rang nó i scoil. Más rud é gur léirigh an scoil go cruinn na difríochtaí idir scoláirí 

i gcoibhneas lena chéile taobh istigh den rang, ní bheidh aon bhac ar aon scoláire den 

scoth gráid arda a bhaint amach in aon scoil. Mar shampla, má tá scoláire ag déanamh 

go maith agus mura bhfuil na scoláirí eile in aon rang leis/léi ag déanamh chomh maith 

sin, ní bheidh an scoláire sin faoi mhíbhuntáiste éagórach mar gur úsáideadh an t-

eolas dáilte a ndearnadh cur síos air roimhe seo. Ar choinníoll gur aithin an scoil an 

scoláire sin mar scoláire atá ag feidhmiú níos fearr ná an gnáthscoláire, agus go 

ndearnadh é sin a léiriú trí mheastachán cuí a thabhairt i gcomparáid le scoláirí eile 

sa ghrúpa, cuirfear é sin san áireamh sa tsamhail.  Beidh an rud céanna i gceist má 

tá scoláirí neamhthipiciúla ann atá ag leibhéal íseal feidhmíochta. Dearadh an 



tsamhail le go mbeadh sí in ann freastal ar asluitigh den chineál sin. Fiú má bhogann 

an próiseas caighdeánaithe na marcanna suas (nó síos) don rang iomlán, cuirfidh an 

próiseas ríofa taobh istigh den tsamhail seasamh coibhneasta an scoláire taobh istigh 

den rang san áireamh, faoi mar atá leagtha amach sna sonraí scoilbhunaithe, agus 

ceadóidh sé na meastacháin don ghrúpa ina iomláine a athailíniú i gceart, más gá, 

gan an t-eolas sin faoin méid atá an scoláire ardfheidhmíochta nó ísealfheidhmíochta 

neamhthipiciúil sin taobh amuigh den norm a chailleadh.    

Ní chuirfidh an próiseas caighdeánaithe náisiúnta atá in úsáid aon scór 

réamhshocraithe i bhfeidhm ar aon duine aonair i rang nó i scoil.   

I ndiaidh an phróisis caighdeánaithe náisiúnta, déanfar marcanna measta a thiontú ina 

ngráid chreidiúnaithe.  Léireofar na gráid chreidiúnaithe ar an mbealach céanna atá i 

bhfeidhm faoi láthair maidir le gráid na hArdteistiméireachta.   

Bailíochtú na Samhla  

Is gá go mbeadh próiseas gaolmhar ann chun an tsamhail a bhailíochtú lena chinntiú 

go bhfuil sí ag feidhmiú mar a bhí ceaptha di, agus go bhfuil a cuid cuspóirí á mbaint 

amach aici. Déanfar feidhmiú na samhla staitistiúla a athbhreithniú agus a bhailíochtú 

ar roinnt bealaí:  

• Déanfar dáiltí na dtorthaí a athbhreithniú i gcás gach ábhair agus gach 
leibhéil;    

• Chomh maith leis sin, déanfar athbhreithniú ar na torthaí, agus úsáid á baint 
as líon de tréithe aonair agus de thréithe ag leibhéal na scoile, lena n-áirítear 
inscne an scoláire, agus táscairí ag leibhéal na scoile, ar táscairí iad a 
bhaineann le stádas shocheacnamaíoch. Déanfar é sin lena chinntiú go bhfuil 
torthaí á gcur i láthair ag an tsamhail, ar torthaí iad atá chomh cóir agus 
chomh cothrom agus is féidir, i bhfianaise na srianta atá uirthi, agus go bhfuil 
na torthaí sin ag teacht le torthaí roimhe seo a oiread agus is féidir.   

 Is é an cuspóir atá le córas na nGrád Creidiúnaithe ná teacht ar an ngrád a 
bhainfeadh gach iarrthóir amach dá ndéanfadh sé/sí na scrúduithe mar is 
gnách. Déanfar seiceáil sa phróiseas bailíochtaithe chun a fháil amach an 
bhfuil na hidirghníomhaíochtaí idir na tréithe sin agus na gráid chreidiúnaithe 
ar aon dul leis na hidirghníomhaíochtaí sna sonraí stairiúla idir na tréithe sin 
agus torthaí na scrúduithe. Mar shampla, i gcás inscne, má tharlaíonn sé go 
bhfuil feidhmíocht iarrthóirí baineanna i gcoibhneas le feidhmíocht iarrthóirí 
fireanna in ábhair éagsúla ar aon dul faoi shamhail na ngrád creidiúnaithe leis 
na blianta scrúdaithe roimhe seo, ansin is féidir glacadh leis sin mar tháscaire 
go bhfuil samhail na nGrád Creidiúnaithe ag teacht leis na blianta roimhe seo i 



dtaca leis sin.  Ní úsáidfear sonraí stairiúla de réir gach scoile maidir le 
feidhmíocht roimhe seo i Scrúduithe na hArdteistiméireachta sa phróiseas 
caighdeánaithe.   

 

Is é an cuspóir atá leis an athbhreithniú sin ar thorthaí na samhla staitistiúla ná a 

sheiceáil an bhfuil aon ghrúpa faoi bhuntáiste nó faoi mhíbhuntáiste de bharr shamhail 

na nGrád Creidiúnaithe i gcoibhneas le torthaí na mblianta roimhe sin. Tá sé 

tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an measúnú seo á dhéanamh i 

gcoibhneas leis na blianta roimhe sin; seiceálfaidh an bailíochtú, mar shampla, an 

bhfuil nó nach bhfuil éifeachtaí míbhuntáiste, nó éifeachtaí inscne, á méadú taobh 

istigh den tsamhail. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin nach ndéanfaidh 

an córas ceartú i gcomhair claontachtaí coibhneasta atá taobh istigh de na tacair 

meastachán atá á gcur ar fáil ag scoileanna aonair. Ba cheart go mbeadh an fhadhb 

a bhaineann le claontacht neamh-chomhfhiosach réitithe ag scoileanna taobh istigh 

dá bpróiseas meastacháin féin. Tugadh treoir maidir leis sin sa Treoir do Scoileanna.  

Eisiúint na dTorthaí 

Taispeánfar Gráid Chreidiúnaithe, agus iad sin amháin, sna torthaí sealadacha a 

eiseofar chuig iarrthóirí a roghnaigh Gráid Chreidiúnaithe agus i gcás na n-iarrthóirí a 

roghnaigh Gráid Chreidiúnaithe a fháil agus a rinne Scrúduithe na 

hArdteistiméireachta freisin, taispeánfar ‘an ceann is fear’ de thorthaí a nGrád 

Creidiúnaithe agus de thorthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta, ar bhonn gach 

ábhair, ina gcuid torthaí sealadacha siúd.  

I ndiaidh eisiúint na dtorthaí, soláthrófar sonraí maidir lena gcuid scrúduithe agus 

maidir lena ngrád creidiúnaithe do na hiarrthóirí mar seo a leanas: 

Gráid chreidiúnaithe: An Marc Measta agus an Marc Creidiúnaithe (an marc a 

bronnadh i ndiaidh an phróisis chaighdeánaithe staitistiúil, a raibh an grád mar thoradh 

air 

Scrúduithe: Marcanna do gach ábhar ar bhonn comhpháirte.    



Feicfidh iarrthóir a rinne scrúduithe agus a roghnaigh Gráid Chreidiúnaithe a fháil 

freisin sonraí na nGrád Creidiúnaithe chomh maith le sonraí na scrúduithe beag beann 

ar cé acu torthaí a bronnadh air/uirthi.   

An Próiseas Achomharc  

Beidh rochtain ag iarrthóirí ar phróiseas Achomharc na Scrúduithe agus ar phróiseas 

Achomharc na nGrád Creidiúnaithe má roghnaigh siad an dá cheann beag beann ar 

an bhfoinse ónar tháinig an ‘Ceann is Fearr’ de na gráid.    

Cuimsíonn próiseas achomhairc na nGrád Creidiúnaithe na céimeanna seo a leanas:    

• Céim 1: Déanfar seiceálacha ar na foirmeacha a chomhlánaigh an scoil lena 
sheiceáil an ndearnadh an t-eolas a aistriú i gceart ó na foirmeacha chuig an 
gcóras bailithe sonraí.   

• Céim 2: Déanfar athbhreithniú lena chinntiú go bhfuarthas na sonraí i gceart 
agus gur seachadadh mar ba cheart iad trí na córais a úsáidtear sa phróiseas 
caighdeánaithe náisiúnta     

• Céim 3:  Féadfaidh iarrthóir atá míshásta le toradh an phróisis thuas próiseas 
ar leithligh a agairt le go ndéanfaidh Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc 
athbhreithniú ar a n-achomharc. Déanfaidh na Scrúdanóirí Neamhspleácha 
Achomhairc seiceáil lena chinntiú gur leanadh na nósanna imeachta cearta le 
linn an phróisis achomharc. Beidh teacht ag na Scrúdanóirí ar na taifid agus 
ar na doiciméid a cuireadh san áireamh ag Céim 1 agus ag Céim 2.  
 

Cuirfear Céim 1 agus Céim 2 i gcrích de bhun an iarratais tosaigh a rinne an t-iarrthóir.  

Próiseas ar leith a bheidh i gceist le Céim 3 agus féadfaidh iarrthóir ar bith atá 

míshásta le toradh an achomhairc tosaigh í a ghairm.  Féadfaidh iarrthóirí a bhfuil an 

próiseas achomharc a bhfuil breac-chuntas tugtha air ídithe acu agus a cheapann 

nach ndearnadh a gcás a phróiseáil i gceart, gearán a dhéanamh leis an Ombudsman 

nó, i gcás iarrthóirí atá faoi bhun 18 mbliana d'aois, leis an Ombudsman do Leanaí. 

Beidh an próiseas achomharc dírithe ar na nithe seo a leanas:   

a) a fháil amach an ndearna scoileanna aon earráidí nuair a bhí na sonraí á n-ionchur 
ó na foirmeacha a úsáideadh chun sonraí an iarrthóra a thaifeadadh (ID ranga, 
marcanna céatadáin measta) san Fheidhmchlár um Bailiú Shonraí na nGrád 
Creidiúnaithe.     

b) A fháil amach an ndearnadh aon earráidí nuair a bhí na sonraí (ID ranga, 
marcanna céatadáin measta) á n-aistriú ón bhFeidhmchlár um Bailiú Shonraí na 
nGrád Creidiúnaithe go dtí an tsamhail staitistiúil.     



c) Sa tsamhail staitistiúil, mar thoradh ar fheidhmiú an phróisis caighdeánaithe, 
déanfar marc céatadáin measta an iarrthóra a thiontú ina mharc creidiúnaithe.  
Déanfar seiceálacha lena fháil amach an ndearnadh aon earráidí agus sonraí an 
iarrthóra á n-aistriú, lena n-áirítear an marc creidiúnaithe, ón gcóras 
caighdeánaithe chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit, ar an mbonn go mbeidh an 
reachtaíocht thuasluaite lena gceadaítear do CSS córas na ngrád creidiúnaithe a 
fheidhmiú achtaithe faoin am sin. 

d) a fháil amach an léiriú cruinn é an toradh a fheiceann an t-iarrthóir ar an Tairseach 
Féinfhreastail d’Iarrthóirí ar an ngrád atá ar bhunachar sonraí CSS.  

 

Cuirfear próiseas achomharc ar leithligh i bhfeidhm níos luaithe i gcásanna nach féidir 

marc céatadáin measta a thaisceadh ar son iarrthóra d'ábhar ar leith maidir le 

foghlaimeoirí taobh amuigh den scoil, nó maidir le hiarrthóirí atá ag freastal ar scoil 

ach atá ag déanamh ábhar amháin nó níos mó taobh amuigh den scoil.   San áireamh 

sa phróiseas sin, a bhfuil cur síos air san fhoilseachán Gráid Chreidiúnaithe d’Ábhair 

Taobh Amuigh den Scoil agus d’Fhoghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil - Treoir don 

Phróiseas Achomharc (25 Bealtaine 2021), 

beidh an rogha go ndéanfadh Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc athbhreithniú 

ar achomharc. 

 

Rialachas agus Maoirseacht   

  

An Bord Cláir um Ghráid Chreidiúnaithe  

Soláthraíonn an Bord Cláir um Ghráid Chreidiúnaithe rialachas agus cinnteoireacht 

ar leibhéal boird bainistíochta don obair a bhaineann le Gráid Chreidiúnaithe, nó go 

dtí go n-aistreofar an fhreagracht sin chuig CSS.   

Bord CSS 

Glacfaidh Feidhmeannacht agus Bord Choimisiún na Scrúduithe Stáit freagracht as 

seachadadh, rialachas agus maoirseacht a dhéanamh ar chóras na nGrád 

Creidiúnaithe nuair a aistreofar an fhreagracht chuig CSS. 

Oifigeach Sinsearach Freagrach (SRO)  

Is é Dalton Tattan, Rúnaí Cúnta, an Roinn Oideachais, an SRO. Tuairiscíonn an 

SRO d’Ard-Rúnaí agus do Bhord Bainistíochta na Roinne Oideachais agus tá sé ina 

chathaoirleach ar an mBord Cláir um Ghrád Chreidiúnaithe. Tá sé freagrach as 

cinnteoireacht maidir le dearadh, forbairt, agus feidhmiú chéim na Roinne de 

pholasaí agus de phróiseas na nGrád Creidiúnaithe do 2021.  

https://www.gov.ie/en/publication/c019c-accredited-grades-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners-guide-to-appeals-process/
https://www.gov.ie/en/publication/c019c-accredited-grades-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners-guide-to-appeals-process/
https://www.gov.ie/en/publication/c019c-accredited-grades-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners-guide-to-appeals-process/


Príomhoifigeach Feidhmiúcháin CSS 

Is í Andrea Feeney Príomhoifigeach Feidhmiúcháin CSS agus tuairiscíonn sí do 

CSS agus do Bhord Coimisinéirí CSS. Nuair a bheidh an reachtaíocht achtaithe, 

glacfaidh sí freagracht as forbairt agus feidhmiú chóras na nGrád Creidiúnaithe i 

gcomhréir le polasaí an Aire.  

 

An Grúpa Ardbhainistíochta 

Tá an grúpa Ardbhainistíochta freagrach as na cinntí polasaí go léir a bhaineann le 

dearadh, forbairt agus seachadadh phróiseas an nGrád Creidiúnaithe do 2021, nó go 

mbeidh an reachtaíocht lena dtabharfar vires do CSS chun próiseas neamhscrúduithe 

a fheidhmiú chun torthaí Ardteistiméireachta a ghiniúint achtaithe. 

Grúpa Oibre Eatramhach don Chaighdeánú  

Bunaíodh Grúpa Oibre Eatramhach don Chaighdeánú agus feidhmíonn sé mar 

ghrúpa um chomhairle agus um chinnteoireacht theicniúil don phróiseas 

caighdeánaithe do 2021. Déanfar cinntí polasaí nó cinntí a chuireann athrú ó bhonn 

ar an bpróiseas caighdeánaithe a chur ar aghaidh chuig an SRO agus chuig an 

nGrúpa Ardbhainistíochta. Tá an grúpa sin i gceannas ar an gcomhéadan teicniúil 

leis an gconraitheoir seachtrach maidir le dearadh, forbairt agus seachadadh 

phróiseas caighdeánaithe na nGrád Creidiúnaithe in 2021, nó go n-aistreofar an 

fhreagracht i leith phróiseas na nGrád Creidiúnaithe chuig CSS.  Cuimsíonn an 

grúpa, atá faoi chathaoirleacht CSS, ionadaíocht ón Roinn Oideachais, CSS, an 

Foras Taighde ar Oideachas agus comhalta eile ag a bhfuil saineolas neamhspleách 

maidir le staitisticí. 

Dearbhú Cáilíochta Seachtrach   

Soláthróidh feidhm maidir le hathbhreithniú seachtrach ar dhearbhú cáilíochta 
dearbhú neamhspleách ar an obair a rinneadh.  Clúdóidh an Fheidhm maidir le 
hAthbhreithniú Seachtrach ar Dhearbhú Cáilíochta: 

• an tsamhail um chaighdeánú na grád creidiúnaithe – go bhfuil an 
mhodheolaíocht, an cur chuige, agus na próisis oiriúnach chun an sprioc a bhaint 
amach; 
• obair an chonraitheora sheachtraigh – gur chuir an conraitheoir na hoibreacha 
go léir i gcrích i gceart agus go cruinn i gcomhréir le riachtanais an tionscadail; 
• sláine na sonraí – gur coinníodh sláine na sonraí ó thús go deireadh 

 



Cinntí Uathoibrithe  

Déanfar an teaglaim de thacair sonraí agus na sonraí a bailíodh ó na scoileanna a 

phróiseáil tríd an tsamhail staitistiúil. Cé go bhfuil an mhodheolaíocht staitistiúil 

bunaithe ar shonraí de réir cineáil, ní mór go mbeadh tionchar ag ceisteanna eile ar 

shamhail na ngrád creidiúnaithe.  Tá leibhéal suntasach d’idirghabháil dhaonna de 

dhíth chun go mbeifí ábalta seasamh leis an tsamhail staitistiúil agus chun eisiúint na 

nGrád Creidiúnaithe chuig iarrthóirí a fhaomhadh.     

Cé go bhfuil úsáid a bhaint as samhail staitistiúil i gceist sa phróiseas 

caighdeánaithe, tá roinnt céimeanna sa phróiseas a bhfuil idirghabháil dhaonna i 

gceist leo. Déanfar dáiltí náisiúnta, a chuimsíonn 79 ábhar agus leibhéal curaclaim 

de chuid na hArdteistiméireachta, 18 dteanga neamhchuraclaim agus 20 ábhar agus 

tasc de chuid na hArdteistiméireachta Feidhmí, a athbhreithniú le linn an phróisis 

caighdeánaithe.    

I gcás nach bhfuil dáiltí ailínithe go sásúil, déanfar an tsamhail a choigeartú chun 

inchomparáideacht agus cothroime a chinntiú d’iarrthóirí. Nuair a dhéantar aon 

choigeartú ar an tsamhail, beidh athbhreithniú breise i gceist, chun seiceáil a 

dhéanamh i gcomhair tionchair dhiúltacha in áiteanna eile sa tsamhail, agus tuilleadh 

coigeartaithe de réir mar is gá. Tá sé tábhachtach a lua go dtéann an meastachán a 

sholáthair an scoil i dtús báire i gcion go mór ar an toradh do gach iarrthóir i ngach 

ábhar, agus níl dáileadh na dtorthaí in aon scoil réamhshocraithe ná ‘ciondáilte’. 

Léiríonn an méid atá thuas go soiléir go bhfuil leibhéal suntasach d’idirghabháil 

dhaonna sa phróiseas agus ciallaíonn sé sin nach bhfuil an grád creidiúnaithe 

‘bunaithe go hiomlán’ ar mhodhanna uathoibrithe agus dá bhrí sin is é tuairim na 

Roinne nach bhfuil feidhm ag Airteagal 22 den RGCS.  

Measúnú ar na Ceisteanna a thagann chun cinn  

Tá an-mhuinín agus an-iontaobh ag an bpobal as an Ardteistiméireacht 

sheanbhunaithe  Ní féidir leis an gcóras atá á chur i bhfeidhm do 2021 an leibhéal 

muiníne sin a chur i mbaol. Tá an teicneolaíocht sa réimse seo nua agus slán. San 

áireamh ansin tá Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí atá slán agus prótacal um aistriú 

sonraí atá slán.  



De bharr chineál domhanda na paindéime, níl úsáid a bhaint as modhanna malartacha 

nó breise chun gnóthachtáil a thomhas, chun an dul ar aghaidh ón scolaíocht dara 

leibhéal a éascú, uathúil a thuilleadh mar gur cuireadh i bhfeidhm iad i dtús báire in 

Éirinn in 2020 do phróiseas na nGrád Ríofa agus cuireadh próisis den chineál céanna 

i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe i gcás an TGM agus na scrúduithe A-leibhéil agus sa 

Fhrainc i gcás an Baccalaureate agus i ndlínsí eile.  

Cé nach bhfuil próisis chomhionanna á n-úsáid i ngach ceann de na dlínsí sin, de 

bharr éagsúlachtaí sna sonraí agus san eolas atá ar fáil agus na cineálacha éagsúla 

measúnuithe atá i gceist, tá siad bunaithe ar shonraí den chineál céanna.  

Dá bharr sin, agus i bhfianaise na bpróiseas daingean agus dian a bhaineann leis an 

bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta, beidh torthaí chóras na ngrád creidiúnaithe mar 

ghné lárnach den Ardteistiméireacht in 2021.  Ní bhraithfidh na húsáideoirí deiridh go 

bhfuair iarrthóirí a nArdteistiméireacht in 2021 mar thoradh ar na Gráid Chreidiúnaithe 

nó mar thoradh ar na scrúduithe, nó mar thoradh ar an dá cheann.   Leanfar de bheith 

ag úsáid thorthaí na hArdteistiméireachta in 2021 chun rochtain a fháil ar staidéar 

breise taobh amuigh d’Éirinn, lena n-áirítear, mar shampla trí chóras UCAS sa Ríocht 

Aontaithe.  

Cad iad na cosaintí a chuireamar i gcur chuige na hÉireann i dtaca le caighdeánú?   

Tá roinnt cosaintí ionsuite sa chur chuige a glacadh in Éirinn maidir le caighdeánú.   

• Baineann tábhacht níos mó leis an eolas a thagann ó mhúinteoirí faoina gcuid 

scoláirí ná mar a bhaineann le foinsí eile sonraí. I bpróiseas caighdeánaithe na 

hÉireann, is iad meastacháin na múinteoirí ar fheidhmíocht a gcuid scoláirí an 

pointe tosaigh. Tá an patrún torthaí (an dáileadh) sna torthaí sin mar phointe 

tosaigh do shamhail na nGrád Creidiúnaithe in Éirinn.  

• Is eolas i bhfad níos gráinní faoi fheidhmíocht gach scoláire iad na sonraí a 

bhailítear ó scoileanna. Tá marcanna céatadáin ar leith á mbailiú do gach ábhar 

do gach scoláire. Dá mbaileofaí gráid mheasta in ionad marcanna, ní fhéadfaí 

an meascán d'fhoinsí éagsúla eolais atá againn maidir le feidhmíocht scoláirí a 

choigeartú go cúramach sa phróiseas caighdeánaithe.   

 


