
SUIRBHÉ NA HÉIREANN AR RANNPHÁIRTÍOCHT MAC LÉINN 2022 

 

Go raibh maith agat as an StudentSurvey.ie don bhliain 2022 a dhéanamh. Seolfar na freagraí gan ainm a 
thugann tú ar ais chuig d’institiúid ardoideachais ionas gur féidir leo d’aiseolas a úsáid chun eispéireas na mac 
léinn a fheabhsú. Seans nach bhfuil na ceisteanna chomh hábhartha sin ó tharla nach mbíonn tú i láthair ar an 
gcampas rómhinic, ach tabhair an freagra is cruinne agus is féidir orthu i bhfianaise an taithí a bhí agat i rith na 
bliana acadúil (chun dáta).  

Ba mhaith linn a chur in iúl duit freisin go gcuirfear roinnt ceisteanna breise ort féin ar leathanach deireanach 
an tsuirbhé. Tá sé seo le haghaidh staidéar píolótach náisiúnta chun breathnú ar an gcaoi a bhféadfadh 
tionchar a bheith ag gnéithe áirithe de do chúinsí ar an gcaoi a dtéann tú i dteagmháil le d’institiúid 
ardoideachais. Tá tuilleadh faisnéise faoi seo ar leathanach deireanach an tsuirbhé. 

Ceist A: I rith na bliana acadúla, cé chomh minic a ndearna tú iad seo a leanas? 

  

 Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

1 Chuir tú ceist nó ghlac tú páirt i bplé sa rang, rang teagaisc, saotharlann, 
stiúideo, nó ar líne 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

2 D’fhreastail tú ar rang, ranganna teagaisc, saotharlanna, stiúideonna, nó ar 
líne gan an t-ullmhúchán a bhfuil súil agat a dhéanamh (léamh nó tascanna a 
chríochnú, srl.)? 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

3 D'iarr tú cúnamh ar mhac léinn eile ábhar an chúrsa a mhíniú duit        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

4 Mhínigh tú ábhar an chúrsa do mhac léinn/do mhic léinn eile        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

5 D'ullmhaigh tú do scrúduithe trí ábhar an chúrsa a phlé nó a scagadh le 
mic léinn eile 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

6 D'oibrigh tú le mic léinn eile ar thionscadail nó ar mheasúnuithe        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

7 Rinne tú cur i láthar sa rang, rang teagaisc, saotharlann, stiúideo, nó ar líne        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

8 Thug tú smaointe le chéile as ábhair / modúil éagsúla chun measúnú a 
dhéanamh 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

9 Cheangail tú an fhoghlaim le fadhbanna sa tsochaí        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

10 Chuir tú meonta éagsúla (polaitíochta, reiligiúnacha, ciniúla, eitneacha, 
inscne, srl.) i láthair i bplé nó i measúnuithe 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

11 Scrúdaigh tú na láidreachtaí agus na laigí a bhí le do chuid tuairimí féin ar 
ábhar nó ar fhadhb 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

12 Thriail tú tuiscint níos fearr a fháil ar thuairimí duine eile trí bhreathnú ar 
fhadhb óna t(h)aobh sin de 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

13 D'fhoghlaim tú rud éigin a d’athraigh an chaoi a dtuigeann tú fadhb nó 
coincheap 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 
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14 Cheangail tú smaointe ó na hábhair / modúil le do thaithí agus do chuid 

eolais féin 
       

 

Ceist A (ar lean): I rith na bliana acadúla, cé chomh minic a ndearna tú iad seo a leanas? 

  

 Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

15 Phléigh tú an ghairm ba mhaith leat leis an bhfoireann acadúil        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

16 D'oibrigh tú leis an bhfoireann acadúil ar ghníomhaíochtaí taobh amuigh 
den obair chúrsa 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

17 Phléigh tú smaointe, coincheapa nó ábhar an chúrsa leis an bhfoireann 
acadúil taobh amuigh den rang, rang teagaisc, saotharlann, nó stiúideo 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

18 Phléigh tú an chaoi a raibh ag éirí leat leis an bhfoireann acadúil        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

19 Chum tú conclúidí bunaithe ar anailís ar eolas uimhriúil (uimhreacha, graif, 
staitisticí, srl.) 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

20 D'úsáid tú eolas uimhriúil chun fadhbanna an domhain (dífhostaíocht, 
athrú aeráide, sláinte phoiblí, srl.) a scrúdú 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

21 Rinne tú measúnú ar chonclúidí daoine eile bunaithe ar eolas uimhriúil        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

22 Phioc tú eolas tábhachtach as ábhar léitheoireachta a bhí molta        

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

23 Chuaigh tú siar ar do chuid nótaí i ndiaidh ranga, rang teagaisc, saotharlann, 
nó stiúideo 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

24 Rinne tú achoimre ar an méid a d'fhoghlaim tú sa rang, rang teagaisc, 
saotharlann, nó ó ábhar an chúrsa 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

25 D'fhiosraigh tú cén chaoi leis an méid a d'fhoghlaim tú a chur i bhfeidhm 
san ionad oibre 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

26 Rinne tú aclaíocht nó ghlac tú páirt i ngníomhaíochtaí aclaíochta (cibé acu a 
bhaineann sé le do chúrsa / institiúid nó le do shaol lasmuigh d’institiúid) 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

27 Bhain tú tairbhe as an bhfoghlaim acadúil agus as do thaithí san ionad 
oibre araon 

       

  
 

Riamh  Uaireanta  Go minic  An-mhinic 

28 D'oibrigh tú ar mheasúnuithe a thug léargas duit ar an gcaoi a bhfuil ag éirí 
leat san fhoghlaim 
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Ceist B: I rith na bliana acadúla reatha, cén bhéim a chuir an obair chúrsa orthu seo a leanas? 

  Fíorbheag
án 

 Roinnt  
Roinnt 
mhaith  Go leor 

1 Fíricí, teoiricí nó modhanna a úsáid chun fadhbanna praiticiúla nó 
ceisteanna nua a réiteach 

       

  Fíorbheag
án 

 Roinnt  
Roinnt 
mhaith  Go leor 

2 Anailís ar smaoineamh, taithí nó argóint trí na páirteanna a scrúdú        

  Fíorbheag
án 

 Roinnt  
Roinnt 
mhaith  Go leor 

3 Measúnú ar thuairim, cinneadh nó foinse eolais        

  Fíorbheag
án 

 Roinnt  
Roinnt 
mhaith  Go leor 

4 Tuiscint nó smaoineamh nua a bhunú ar phíosaí éagsúla eolais        

 

 

Ceist C: I rith na bliana acadúla seo, cé chomh minic a ndearna léachtóirí / an fhoireann teagaisc an méid 
seo a leanas? 

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

1 Spriocanna agus riachtanais an chúrsa a mhíniú go soiléir        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

2 Múineadh ar bhealach eagraithe        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

3 Samplaí nó léaráidí a úsáid chun pointí casta a mhíniú        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

4 Aiseolas a thabhairt ar dhréacht nó ar shaothar a bhí idir lámha        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

5 Aiseolas sciobtha, sonraithe a thabhairt ar thástálacha nó ar 
mheasúnuithe 

       

 

 

Ceist D: Cé acu díobh seo a leanas atá déanta agat nó atá i gceist agat a dhéanamh sula gcríochnóidh tú i 
d'institiúid féin? 

  

 
Níl a 
fhios 
agam 

fós 

 
Níl sé i 
gceist 
agam 

 

Tá sé 
i 

gceist 
agam 

 

Déanta nó 
á 

dhéana
mh 

1 Dul i mbun gníomhaíochta deonaí (cibé acu a bhaineann sé le do chúrsa / 
institiúid nó le do shaol lasmuigh d’institiúid) 
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Ceist E: I d'institiúid féin, abair cén cineál idirghníomhaíochta a bhíonn leo seo a leanas? 

Go dona Thar barr 

   1 2 3 4 5 6 7 Ní 
bhaineann 

1 Mic léinn          

    

Go dona 

   

Thar barr 

 

   1 2 3 4 5 6 7 Ní 
bhaineann 

2 Comhairleoirí acadúla          

    

Go dona 

   

Thar barr 

 

   1 2 3 4 5 6 7 Ní 
bhaineann 

3 An fhoireann acadúil          

    

Go dona 

   

Thar barr 

 

   1 2 3 4 5 6 7 Ní 
bhaineann 

4 Foireann sna seirbhísí tacaíochta (seirbhísí gairmeacha, gníomhaíochtaí na 
mac léinn, lóistín, srl.) 

         

    

Go dona 

   

Thar barr 

 

   1 2 3 4 5 6 7 Ní 
bhaineann 

5 Foireann agus oifigí riaracháin eile (clárlann, airgeadas, srl.)          

 

Ceist G: Cén bhéim a chuireann d'institiúid féin orthu seo a leanas? 

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

1 Tacaíocht a thabhairt chun go n-éireoidh le mic léinn go hacadúil        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

2 Seirbhísí tacaíochta foghlama a úsáid (ionad foghlama, ionad 
ríomhaireachta, tacaíocht sa mhatamaitic, tacaíocht scríbhneoireachta) 

       

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

3 Teagmháil i measc na mac léinn as cúlraí éagsúla (sóisialta, 
ciniúil, eitneach, reiligiúnach, aois-ghrúpa, srl.) 

       

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

4 Deiseanna a chur ar fáil le bheith páirteach go sóisialta        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

5 Tacaíocht a thabhairt do do leas ar an iomlán (caitheamh aimsire, cúram 
sláinte, comhairleoireacht, srl.) 

       

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

6 Cuidiú leat do chuid freagrachtaí neamhacadúla a bhainistiú (obair, 
teaghlach, srl.) 

       

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

7 Freastal ar ghníomhaíochtaí agus ar imeachtaí ar an gcampas 
(aoichainteoirí, ócáidí cultúrtha, imeachtaí spóirt, srl.) 

       

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

8 Freastal ar imeachtaí a chuireann an bhéim ar cheisteanna móra sóisialta, 
eacnamaíochta nó polaitíochta eagraithe ag d’institiúid 
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Ceist G: Cé chomh mór is a chuir do thaithí san institiúid seo le do chuid eolais, scileanna agus forbartha 
pearsanta sna réimsí seo a leanas? 

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

1 Scríobh go soiléir agus go héifeachtach        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

2 Labhairt go héifeachtach        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

3 Smaoineamh go grinn agus go hanailíseach        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

4 Anailís a dhéanamh ar eolas uimhriúil agus staitistiúil        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

5 A bheith nuálach agus cruthaitheach        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

6 Oibriú go héifeachtach le daoine eile          

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

7 Fadhbanna móra casta an tsaoil a réiteach        

  
Fíorbheagán  Roinnt  

Roinnt 
mhaith  

Go leor 

8 A bheith i do shaoránach eolach agus gníomhach (sa tsochaí / sa 
pholaitíocht / sa phobal) 

       

  Fíorbheagán  Roinnt  
Roinnt 
mhaith 

 Go leor 

9 Eolas agus scileanna a fhoghlaim a bhaineann le post nó le hobair        

 

Ceist H: Ceisteanna deiridh 

Deis atá sna ceisteanna thíos do thuairim a léiriú ar an taithí acadúil trí chéile i d'institiúid. 

  
Go done 

 Maith go 
leor 

 
Go maith 

 
Iontach 

1 Cén cur síos a dhéanfá ar do thaithí oideachais trí chéile san 
institiúid seo? 

 
 

 
 

 
 

 

  
Ní 

phiocfain
n beag 
nó mór 

 Seans 
maith 
nach 

bpiocfain
n 

 
Seans 

maith go 
bpiocfain

n 

 

Phiocfain
n 

2 Dá bhféadfá tosú arís, an bpiocfá an institiúid chéanna le freastal 
uirthi arís? 

       

 

An raibh sé ar intinn agat riamh tarraingt siar ó do chlár? [roghnaigh gach ceann a bhaineann le 
hábhar] 

3 Ní raibh sé ar intinn agam tarraingt siar riamh   

 Bhí, ar chúiseanna airgid   

 Bhí, ar chúiseanna pearsanta nó teaghlaigh   

 Bhí, ar chúiseanna sláinte   

 Bhí, ar chúiseanna fostaíochta   

 Bhí, chun aistriú chuig institiúid eile   

 Eile (sonraigh le do thoil)   
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 Eile (sonraigh le do thoil) 

 

 

4 Cén chaoi is fearr a spreagann an institiúid mic léinn le foghlaim? 

 

 

5 Cén chaoi a bhféadfadh an institiúid an chaoi a bhfoghlaimíonn mic léinn a fheabhsú? 

 

 

Den chéad uair, tá cinneadh déanta ag StudentSurvey.ie iarraidh ar mhic léinn go díreach tuilleadh eolais a 
roinnt fúthu féin. Tá sé beartaithe againn na freagraí a úsáid le breithniú an bhfuil tionchar ag do chúlra agus 
d’eispéireas pearsanta ar do rannpháirtíocht le d’institiúid ardoideachais, agus é mar aidhm againn eispéireas 
na mac léinn go léir a fheabhsú.   
 
 
Cúpla rud tábhachtach le cuimhneamh orthu agus na ceisteanna seo á bhfreagairt agat: 

• Beidh do chuid freagraí gan ainm.  

• Ní roinnfear do chuid freagraí ar na ceisteanna seo a leanas le d’institiúid ardoideachais.  

• B’fhéidir nach bhfuil freagra gach ceiste agat agus seans nach mbainfidh gach ceist chomh mór leat is 
a bhaineann le mic léinn eile.  

• Cosúil leis na ceisteanna go léir in StudentSurvey.ie, ní gá duit iad a fhreagairt mura dteastaíonn uait.  

• Tugaimid cuireadh duit freisin aiseolas a thabhairt ar na ceisteanna seo ag an deireadh.  

 
 

1. An bhfuil míchumas nó riocht ort a chuireann isteach ar do ghníomhaíochtaí foghlama, oibre nó 
maireachtála? 

• Tá 

• Níl 

• Níl a fhios agam 

• B’fhearr liom gan a rá 
 

2. Má Tá, abair cén cineál míchumais nó reachta. Roghnaigh gach ceann a bhaineann leat: 

• Neamhord de chuid Speictream an Uathachais (lena n-áirítear Siondróm Asperger) 

• Neamhord Easnamh Airde/Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde (ADD/ADHD) 

• Dall/Lagú Amhairc 

• Bodhar/Lagú Éisteachta 

• Neamhord Comhordaithe Forbartha (diospraicse) 

• Riocht Meabhairshláinte (e.g. dúlagar, imní) 

• Riochtaí Néareolaíocha (e.g. scléaróis iolrach) 

• Neamhord Cumarsáide Urlabhra & Teanga 

• Drochthinneas Leanúnach (e.g. Galar Crohn, fibrimiailge) 
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• Míchumas Fisiciúil (e.g. spina bifida, teascadh) 

• Saindeacracht Foghlama (e.g. disléicse, dioscalcúile) 

• Míchumas nó riocht eile, sonraigh le do thoil:       

• B’fhearr liom gan a rá 
 

3. Cén eitneacht lena mbaineann tú? Roghnaigh gach ceann a bhaineann leat. 

• Arabach 

• Arabach-Éireannach 

• Arabach - measctha/iolrach 

• Cúlra Arabach ar bith eile 

• Áiseach 

• Áiseach - Éireannach 

• Áiseach - Banglaidéiseach 

• Áiseach - Síneach 

• Áiseach - Indiach 

• Áiseach - Pacastánach 

• Áiseach - Measctha/iolrach 

• Cúlra Áiseach ar bith eile 

• Dubh 

• Dubh - Éireannach 

• Dubh - Afracach 

• Dubh - Muir Chairib 

• Dubh - measctha/iolrach 

• Aon chúlra Dubh eile 

• Easpáinneach 

• Easpáinneach - Éireannach 

• Easpáinneach - measctha/iolrach 

• Cúlra Easpáinneach ar bith eile 

• Geal 

• Éireannach Geal  

• Geal - Romach 

• Geal - Taistealaithe na hÉireann 

• Geal - measctha/iolrach 

• Cúlra Geal ar bith eile 

• Cúlra eitneach ar bith eile 

• Cúlra measctha/iolrach ar bith eile 

• Níl a fhios agam 

• B’fhearr liom gan a rá 
 

4. An bhfuil freagrachtaí suntasacha cúraim ort anois, nó an raibh ag pointe ar bith ó thosaigh tú ar do chlár 
reatha? Roghnaigh gach ceann a bhaineann leat. 

• Tá - cúram leanaí, le freagrachtaí cúraim roinnte 

• Tá - cúram leanaí, le freagrachtaí cúraim aonair  

• Tá - cúram seandaoine, le freagrachtaí cúraim roinnte  

• Tá - cúram seandaoine, le freagrachtaí cúraim aonair 

• Tá - freagracht chúraim eile, le freagrachtaí cúraim roinnte  

• Tá - freagracht chúraim eile, le freagrachtaí cúraim aonair 

• Beagán nó gan aon fhreagrachtaí cúraim 

• B’fhearr liom gan a rá 
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5. An bhfuil aon cheann de na mórdhámhachtainí breisoideachais agus oiliúna seo a leanas agat 

(QQI/FETAC) ag Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 den NFQ? Roghnaigh gach ceann a bhaineann leat. Cliceáil anseo 

le haghaidh tuilleadh eolais faoi seo. 

• Teastas Leibhéal 5 

• Sainteastas 

• Dámhachtain chomhionann ó thír/comhlacht dámhachtana cáilíochtaí eile 

• Níl 

• Níl a fhios agam  

• B’fhearr liom gan a rá 

 

Meabhrúchán tapa: 
Beidh do chuid freagraí gan ainm. Ní roinnfear do chuid freagraí ar na ceisteanna seo faoi do chúlra le 
d’institiúid ardoideachais.  

 

6. Ar cháiligh tú don scéim iontrála malartach Bealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR)? Cliceáil anseo le 
haghaidh tuilleadh eolais faoi seo.  

• Cháiligh 

• Níor cháiligh 

• Níor cháiligh, ach cháiligh mé le haghaidh scéim iontrála chomhionann eile ó thír/córas oideachais eile 

• Níl a fhios agam 

• B’fhearr liom gan a rá 

 

7. Cén leibhéal oideachais is airde atá ag do thuismitheoirí/caomhnóirí?  

• Teastas Sóisearach nó coibhéis 

• Ardteistiméireacht nó coibhéis 

• Sainteastas/Ardteastas nó coibhéis 

• Céim Bhaitsiléara nó coibhéis 

• Céim Bhaitsiléara Onóracha/Ard-Dioplóma nó coibhéis 

• Céim Mháistreachta/Dioplóma Iarchéime nó coibhéis 

• Céim Dhochtúireachta/Ard-Dochtúireacht nó coibhéis 

• Níl a fhios agam 

• B’fhearr liom gan a rá 
 

8. Cé acu de na cineálacha seo a leanas de thacaíocht fhoirmiúil airgeadais atá á fáil agat? Roghnaigh gach 
ceann a bhaineann leat. 

• Deontas SUSI  

• Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas  

• Scoláireacht bunaithe ar riachtanas airgeadais 

• Scoláireacht bunaithe ar chritéir eile, e.g. spórt, ceol 

• Iasacht 

• Tacaíocht fhoirmiúil airgeadais eile 

• Níl aon tacaíocht fhoirmiúil airgeadais á fáil agam 

• Níl a fhios agam 

• B’fhearr liom gan a rá 
 

9. Déan cur síos ar d’inscne. Tugtar liosta gairid de na focail a úsáidtear go minic thíos. Más fearr leat, bain 
úsáid as an mbosca téacs chun cur síos a dhéanamh ar d’inscne i d’fhocail féin.  

• Baineann 

• Fireann 

• Inscne neamh-dhénártha 

• Bean thrasinscneach 
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• Fear trasinscneach 

• B’fhearr liom gan a rá 

• B’fhearr liom mo chuid focal féin a úsáid:        

 

10. Déan cur síos ar do ghnéaschlaonadh. Tugtar liosta gairid de na focail a úsáidtear go minic thíos. Más 
fearr leat, bain úsáid as an mbosca téacs chun cur síos a dhéanamh ar do ghnéaschlaonadh i d’fhocail 
féin. 

• Heitrighnéasach 

• Leispiach 

• Aerach 

• Déghnéasach 

• Éighnéasach 

• Aiteach 

• B’fhearr liom gan a rá  

• B’fhearr liom mo chuid focal féin a úsáid:        

 

11. An bhfuil aon rud ba cheart a bheith ar eolas againn agus muid ag smaoineamh ar na ceisteanna ba 
cheart dúinn a chur san áireamh sna blianta amach romhainn, nó an bhfuil aon aiseolas eile agat faoi na 
ceisteanna seo ba mhaith leat a roinnt? 

 
 
 

 
 
CEIST 5 Tuilleadh eolais 
Cuimsíonn na mórdhámhachtainí seo an Teastas Leibhéal 5 agus an Sainteastas (atá ag Leibhéal 6). D’eisigh 
FETAC iad go dtí 2012 agus tá QQI ina mbun ó 2012. Is minic a bhronntar Teastais Leibhéal 5, mar shampla, 
nuair a dhéantar cláir iar-Ardteistiméireachta (PLC) a chríochnú agus i ndiaidh roinnt printíseachtaí freisin. 
Bronntar sainteastais tar éis bliain bhreise de staidéir PLC a chríochnú. Chomh maith leis sin, bronntar 
dámhachtain Sainteastais tar éis go leor printíseachtaí a chríochnú, lena n-áirítear go leor printíseachtaí 
ceardaíochta ceithre bliana. 
 
CEIST 6 Tuilleadh eolais 
Is scéim coláiste agus ollscoile é an Bealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR) a thairgeann áiteanna ar phointí 
laghdaithe agus tacaíocht bhreise coláiste do lucht fágála scoile ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch 
atá ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann. Chuir roinnt coláistí agus ollscoileanna HEAR ar bun, mar go léiríonn 
fianaise gur féidir le míbhuntáiste socheacnamaíoch tionchar diúltach a imirt ar cé chomh maith agus a 
dhéanann dalta ar scoil agus cibé an dtéann sé/sí ar aghaidh chuig an gcoláiste. Ní mór d’iarratasóirí HEAR 
raon táscairí airgeadais, sóisialta agus cultúrtha a chomhlíonadh chun go mbreithneofar iad le haghaidh áit ar 
phointí laghdaithe agus tacaíocht bhreise ón gcoláiste. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar láithreán gréasáin 
HEAR anseo.  
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