Leibhéil Ranganna
Tabhair faoi deara go bhfuil sé mar aidhm ag Gaeltacht an Oileáin Úir formáid agus clár-ábhair na ranganna
a eagrú de réir chaighdeáin thástála TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge/Teastas Eorpach i nGaeilge).
Ni foláir na céadta uair a chaitheamh le staidéar agus le chleachtadh chun gach leibhéal difriúl TEG a
chriochnú, mar sin ní bheidh a múineadh sna ranganna i rith ár dtumseachtaine ach páirt den churaclam i
ngach leibhéal. Socróidh an múinteoir clár-ábhair an chürsa, na gcuspóirí agus luas gach rang de réir an
leibhéal Gaeilge atá ag na daoine a bhfuil cláraithe ins an gcúrsa.
Bí cinnte athbhreithniú a dhéanamh ar bunriachtanais agus cuspóirí gach leibhéil agus bí láncinnte gur
féidir athrú ó leibhéal amháin go leibhéal eile má’s mian leat. Má theastaíonn uait do leibhéal ranga a athrú,
bí i dteagmhail le do mhúinteoirí.

Aimsigh do leibhéal sa Ghaeilge
Triail Ghaeilge ar Líne
Ghaelchultúir

Triail TEG

Leibhéal a hAon
TEG: https://www.teg.ie/exam-levels/-bonnleibh%c3%a9al-1-a1.307.html
Riachtanais

Cuspóirí / Spriocanna

Beagán eolais ar an nGaeilge, nó is mian
athbhreithniú a dhéanamh, nó tosaitheoir.

Faigh buneolas ar an nGaeilge.

Leibhéal a Dó
TEG: https://www.teg.ie/exam-levels/bonnleibh%c3%a9al-2-a2.308.html
Riachtanais
TEG leibhéal A1.
Roinnt taithí acu le Gaeilge, nó rang tosaitheach
críochnaithe acu.
In ann comhra simplí a dhéanamh ag leibhéal
bunúsach.

Cuspóirí / Spriocanna
Feabhas a chur ar chumas labhartha agus
eolas ar an ghramadach a leathnú.
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Leibhéal a Trí
TEG: https://www.teg.ie/exam-levels/me%c3%a1nleibh%c3%a9al-1-b1.309.html
Riachtanais

Cuspóirí / Spriocanna

TEG leibhéal A2.
Is féidir páirt a ghlacadh i gcomhra simplí i nGaeilge.
Rang a mhúineadh den chuid is mó as Gaeilge.

Líofacht a fheabhsú, stór focal a mhéadú.

Leibhéal a Ceathair
TEG: https://www.teg.ie/exam-levels/me%c3%a1nleibh%c3%a9al-2-b2.310.html
Riachtanais
TEG leibhéal B1.
In ann comhrá a dhéanamh i nGaeilge ach gan a
bheith líofa.
Rang múinte i nGaeilge ar fad.

Cuspóirí / Spriocanna
Feabhas a chur ar líofacht.

Leibhéal a Cuig
TEG: https://www.teg.ie/exam-levels/ardleibh%c3%a9al-1-c1.311.html
Riachtanais

Cuspóirí / Spriocanna

TEG leibhéal B2 agus ós a gcionn.
Líofacht maith i nGaeilge.

Labhair le cainteoirí líofa eile agus
mionshonraí na teanga a phlé.
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