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1. Réamhrá  

Chuir múinteoirí agus scoláirí iad féin in oiriúint do chuir chuige eile i leith an teagaisc agus na 

foghlama tar éis dhúnadh na scoileanna trí chianteagasc agus cianfhoghlaim éigeandála. Cé 

gur cuireadh acmhainní breise ar fáil do scoileanna, tá difríochtaí fós ann maidir le rochtain ar 

theicneolaíocht, nascacht agus scileanna digiteacha, áfach, agus d’fhéadfadh sé sin cur 

isteach ar an bhfoghlaim. Dá bhrí sin, beidh gach scoláire scoile in ann glacadh leis an rogha 

chun Gráid atá Creidiúnaithe ag CSS a fháil don Ardteistiméireacht in 2021.   

Iarrtar ar mhúinteoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid, agus iad ag baint leas as taifid reatha 

agus as fianaise atá ar fáil, chun teacht ar mharc céatadáin measta sealadach do gach 

scoláire. Ní mór do mhúinteoirí marc céatadáin measta a chur ar fáil do gach scoláire i 

rang-ghrúpa, is cuma má roghnaigh an scoláire Grád Creidiúnaithe a fháil nó nár 

roghnaigh. Agus an meastachán á dhéanamh amach ag múinteoirí, tabharfaidh siad aird ar 

an scrúdú scríofa agus ar an gcomhpháirt bhreise más cuí. 

Chun cabhrú le múinteoirí pleanáil do mheasúnú a dhéanamh ar scoláirí na 

hArdteistiméireachta idir filleadh ar an scoil agus an 14 Bealtaine 2021, thiomnaigh an Roinn 

do chomhairle agus do threoir bhreise atá sainiúil don ábhar a chur ar fáil maidir le measúnú.  

Ba chóir an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa treoir seo a léamh in éineacht leis an Treoir maidir 

leis na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 ar fáil  

anseo, agus na hoiriúnuithe ar pháipéir scrúdaithe ábhar a chuirfidh Coimisiún na Scrúduithe 

Stáit (CSS) ar an 23 Márta agus ina ndéanfar achoimre ar oiriúnuithe breise ar na páipéir 

scríofa. Cuireadh treoir bhreise ar fáil do scoileanna i dtaca leis an Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach (ATF) chomh maith. Tá fáil ar na socruithe don ATF anseo .   

 

2. Cuspóir na Treorach seo 

Mar a leagadh amach i Mír 6 den Treoir maidir leis na Scrúduithe Stáit agus Gráid 

Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021, i ndiaidh filleadh ar an scoil, is féidir le 

múinteoirí líon teoranta measúnuithe breise a shocrú suas go dtí an 14 Bealtaine 2021. Is é 

cuspóir na treorach seo faisnéis bhreise a chur ar fáil do mhúinteoirí ar chuir chuige i leith 

measúnaithe a d’fhéadfaidís a chur san áireamh agus measúnuithe le haghaidh scoláirí 

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/009d9-state-examinations-and-accredited-grades-arrangements-for-leaving-certificate-applied-2021/
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Ardteistiméireachta á bpleanáil agus á ndearadh acu chun tacú le próiseas na nGrád 

Creidiúnaithe.   

Níl sé i gceist go mbeadh an treoir seo saintreorach nó go dtiocfadh sí in áit bhreithiúnas 

gairmiúil an mhúinteora féin maidir leis na cuir chuige mheasúnaithe is iomchuí dá rang-

ghrúpa. Tá sé i gceist go ndéanfadh an t-ábhar a dtugtar achoimre air sa doiciméad 

machnamh an mhúinteora aonair a spreagadh agus/nó tacú le plé gairmiúil i measc múinteoirí 

agus cinntí á ndéanamh acu maidir le cuir chuige a nglacfar leo ina n-ábhar agus ina 

gcomhthéacs scoile féin. Ní léiríonn na samplaí a chuirtear ar fáil i Mír 4 téamaí nó ceisteanna 

measúnaithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn i scrúduithe na hArdteistiméireachta i mí an 

Mheithimh 2021. 

Sa tréimhse roimh an 14 Bealtaine, tá sé tábhachtach go seachnaítear rómheasúnú. A oiread 

agus is féidir, ba chóir do mhúinteoirí modhanna measúnaithe agus aiseolais a úsáid a bhfuil 

cur amach ag na scoláirí orthu agus a thagann leis na cuir chuige a ghlacfaidís ag an tráth 

seo den bhliain de ghnáth.  

Aithnítear sa treoir seo gurb iad na scoileanna agus na múinteoirí na grúpaí is fearr le freastal 

ar riachtanais agus ar chumais a gcuid scoláirí. Tá saoirse shuntasach ghairmiúil acu maidir 

le cinntí a dhéanamh faoi dheiseanna measúnaithe a phleanáil, a sheicheamhú agus a chur 

ar fáil do scoláirí ina scoil.      

Tá eolas agus taithí na múinteoirí ar an gcuraclam agus ar na socruithe do scrúdúithe na 

hArdteistiméireachta 2021, lena n-áirítear an scrúdú scríofa agus comhpháirteanna breise, 

ríthábhachtach sa phróiseas chun teacht ar an marc measta. Leagtar amach i Mír 6 den Treoir 

maidir leis na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 na 

céimeanna a bhaineann le teacht ar mharc céatadáin measta do gach scoláire.  
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3.  Príomhbhreithnithe maidir le measúnú le linn na 
tréimhse seo  

3.1. Athbhreithniú ar Shocruithe Curaclaim agus 
Measúnachta 

Chun teacht ar bhreithiúnais atá cruinn, tá sé tábhachtach go dtuigeann múinteoirí go ri-

mhaith: 

• An réimse eolais, scileanna agus tuisceana a leagtar amach i siollabas/sonrachtaí an 

ábhair sin 

• Na socruithe measúnachta atá i gceist sna Scrúduithe Teastais in 2021, amhail an 

nádúr agus an t-ualú a bhaineann le gach comhpháirt. 

 

Chun teacht ar mharc céatadáin measta sealadach do scoláire, ní gá gach gné den 

siollabas/sonraíocht a mheas. Tá breithiúnas gairmiúil na múinteoirí bunaithe ar réimse 

tascanna measúnaithe, a reáchtáladh go rialta faoi chúinsí cuí thar an dá bhliain den chlár, a 

léiríonn fianaise ar fhoghlaim an scoláire.  

 

 

3.2 Athbhreithniú ar Fhianaise  

Moltar do mhúinteoirí breithniú a dhéanamh ar an bhfianaise atá bailithe acu cheana féin  

thar an dá bhliain den tSraith Shinsearach maidir le foghlaim an scoláire, lena n-áirítear 

leithne agus téagar na foghlama ar a ndearnadh measúnú sna trialacha ónar bailíodh an 

fhianaise le breithniú. Cabhróidh an t-athbhreithniú seo le méid agus leagan amach an 

mheasúnaithe bhreise atá ag teastáil a shocrú.  

 

3.3. Comhoibriú le comhghleacaithe            

D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach do mhúinteoirí cur chuige comhoibríoch féideartha a phlé 

chun na cuir chuige i leith an mheasúnaithe ba mhaith leo a riar a aithint. Beidh sé tábhachtach 

a chinntiú go mbíonn an chuid eile den am ionscoile dírithe ar theagasc agus ar fhoghlaim, 

agus go seachnaítear rómheasúnú.  
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3.4. Deiseanna measúnaithe a phleanáil  

Leagtar amach i siollabais/sonraíochtaí na hArdteistiméireachta roinnt cuspóirí agus tugtar 

breac-chuntas sna cuspóirí sin ar na rudaí ba chóir a bheith ar eolas ag scoláirí agus ar na 

rudaí ba chóir dóibh a thuiscint agus a bheith in ann a dhéanamh. Ba chóir go gcuirfeadh na 

cuspóirí measúnaithe sin agus torthaí foghlama na siollabas agus na sonraíochtaí bonn 

eolais faoi dhearadh tascanna measúnaithe lena chinntiú go ndéantar measúnú sna 

gníomhaíochtaí a leagtar amach ar an eolas, an tuiscint agus na scileanna a bhuntacaíonn 

leis an siollabas. Ba chóir do mhúinteoirí machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le 

scoláirí ceann amháin de na cuspóirí sin nó níos mó a léiriú agus tascanna á gcríochnú acu. 

Sula dtabharfar tascanna do scoláirí, ba chóir machnamh cuí a dhéanamh ar éagsúlacht na 

gcur chuige i leith measúnaithe a úsáidtear. Bheadh léargas scoile uile ar na measúnuithe 

atá á bpleanáil do gach ábhar thar a bheith úsáideach chun rómheasunú ar scoláirí a 

sheachaint ar laethanta áirithe nó i rith seachtainí ar leith.   

 

3.5 Eolas 

Má tá triail ranga atá deartha ag an múinteoir á riar, ba chóir do mhúinteoirí machnamh a 

dhéanamh ar chur leis an eolas atá ag scoláirí ar ghnáthleagan amach na dtrialacha, na 

cineálacha ceisteanna a úsáidtear agus conas a gheobhaidh scoláirí aiseolas i dtaca leis na 

torthaí a bhaintear amach, mar shampla, trí ráiteas foirmitheach, tuairiscín ar ghnóthachtáil 

agus táscaire uimhriúil amhail marc nó céatadán. 

 

3.6 Ionchuimsiú  

Agus measúnuithe á bpleanáil ag múinteoirí, ní mór dóibh a bheith ar an eolas faoin gcaoi ar 

chóir don mhodh nó don fhormáid ábhartha gach scoláire a chur san áireamh (Riachtanais 

Speisialta Oideachais (RSO), Béarla mar Theanga Bhreise (BTB), scoláirí atá i mbaol an-

mhór nó atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil srl).  Ba chóir go gcuirfí cur chuige difreálach ar 

fáil i measúnuithe dá leithéid chun scoláirí a chumasú le rochtain a fháil ar na modhanna 

measúnaithe cuí agus le bheith in ann dul in oiriúint dá gcomhthéacs áirithe féin. Ní gá go 

mbeadh na socruithe sin díreach mar an gcéanna leis na socruithe a chuirtear ar fáil le linn 

na Scrúduithe Teastais, ós rud é go mbíonn an comhthéacs agus na srianta difriúil. Tá sé i 

gceist go mbainfidh na socruithe an cuspóir céanna amach, áfach, is é sin baic a bhaint, ar 
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baic iad a d’fhéadfadh a bheith ar scoláirí an méid atá ar eolas acu agus is féidir leo a 

dhéanamh a léiriú. Lena chois sin, ba chóir go gcuirfí san áireamh i marcáil measúnuithe dá 

leithéid aon socrú réasúnta a bhféadfadh an t-iarrthóir a bheith incháilithe ina leith, lena n-

áirítear tarscaoileadh gramadaí agus litrithe, mar shampla. 

 

4. Samplaí de chuir chuige i leith measúnaithe sa 
tréimhse suas go dtí an 14 Bealtaine 2021  

Sa mhír seo, cuirtear an fhaisnéis i láthair ó thaobh grúpaí leathana ábhair de. Is é an 

réasúnaíocht atá taobh thiar den chur chuige sin ná go mbíonn na gnáthmhodhanna 

measúnaithe a úsáidtear sna hábhair seo cosúil le chéile go minic.  

Má tá triail ranga atá deartha ag an múinteoir á riar, níor chóir go mbeadh an triail níos faide 

ná aon rang amháin (uair an chloig ar a mhéad) agus is féidir trí thriail ranga ar a mhéad a riar 

suas go dtí an 14 Bealtaine 2021. Is samplaí iad trialacha scríofa, béaltrialacha, trialacha 

cluastuisceana nó trialacha praiticiúla de scrúduithe suimitheacha a d’fhéadfaí a riar. Is féidir 

le scoláirí an measúnú céanna a dhéanamh nó is féidir é a dhifreáil do leibhéil dhifriúla i dtaca 

le grúpaí ranga a bhfuil cumais mheasctha acu. Agus roghanna á bplé, tá sé tábhachtach go 

gcuirtear san áireamh in aon mheasúnú suimitheach an t-ábhar atá clúdaithe ag na scoláirí 

agus tiochar COVID ar leibhéal scile na scoláirí agus ar a gcumas luí isteach ar thasc 

faidréiseach. 

Léirítear sna samplaí a thugtar raon leathan de mhodhanna measúnaithe i leith gach ceann 

de na réimsí cognaíocha. Is féidir le múinteoirí roinnt mhaith de na samplaí sin a oiriúnú agus 

iad ag dearadh trialacha a bheidh á riar acu roimh an 14 Bealtaine 2021. 

 

4.1. Gaeilge  

Ba chóir go mbeadh measúnú ar fhoghlaim na scoláirí ag teacht le haidhmeanna na siollabas 

agus leis na prionsabail a bhaineann le cur chuige cumarsáideach i leith na foghlama teanga. 

Ba chóir don réimse tascanna measúnaithe tacú leis an measúnú foirmitheach ar na 

príomhscileanna teanga ar fad (éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríobh), ach cuir 
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chuige i leith measúnaithe a úsáid ina dtugtar deis do scoláirí na scileanna sin a léiriú ar 

bhealach comhtháite, más féidir. 

B’fhiú cothromaíocht a bhaint amach ar fud an réimse tascanna chun deis a thabhairt do 

scoláirí inniúlacht a léiriú sna scileanna teanga ar fad ó thaobh gabhchumais agus ginchumais 

de, agus aird ar leith á tabhairt ar fhairsinge stóir focal agus ar chruinneas gramadaí.   

Tascanna cluastuisceana:  

Dá mbainfeadh múinteoirí feidhm as téacsanna éisteachta barántúla (m.sh. míreanna nuachta 

de chuid Raidió na Gaeltachta nó TG4) nó as téacsanna cuí a dheachtaíonn siad, 

d’fhéadfaidís ceisteanna ó bhéal nó ceisteanna scríofa a chruthú bunaithe ar na téacsanna 

sin agus/nó cuireadh a thabhairt do scoláirí ceisteanna a chur faoi na téacsanna.  

Tascanna ó bhéal:  

D’fhéadfadh scoláirí cuir i láthair a dhéanamh ina labhraíonn siad faoina gcuid eispéireas agus 

caitheamh aimsire, a gcuid freagraí ar théacsanna liteartha a bhí mar chuid den chúrsa agus 

téamaí agus ceisteanna tráthúla eile. D’fhéadfadh sraith pictiúr a bheith i gceist le hábhair 

spreagthaigh, rud a thabharfadh deis do scoláirí a gcuid foghlama a léiriú ó thaobh 

gabhchumais agus ginchumas. Chun spontáineacht a spreagadh i scileanna idirghníomhaithe 

labhartha, ba chóir machnamh a dhéanamh ar rólghlacadh, plé agus díospóireacht a éascú.  

D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do na scoláirí atá ag éisteacht ceisteanna a chur, agus ar an 

gcaoi sin chruthófaí tuilleadh deiseanna le measúnú a dhéanamh ar thuiscint, ar eolas agus 

ar scileanna.   

D’fhéadfaí leibhéal inniúlachta na scoláirí i scileanna labhartha a fháil amach ach breathnú go 

leanúnach ar a rannpháirtíocht ghníomhach sa rang, lena n-áirítear ionchuir ó bhéal i 

dtascanna comhoibríocha. 

 

Tascanna scríofa:  

Chun cur chuige difreálach a chur san áireamh i leith scileanna scríofa na scoláirí a mheas, 

ba chóir go dtabharfaí tascanna do scoláirí amhail cuntais ghearra, scéalta, aistí, óráidí, 

díospóireachtaí.  Mar shampla, d’fhéadfadh na tascanna seo a bheith bunaithe ar théamaí a 

fhaightear i sraith pictiúr, i dtéacs liteartha nó in ábhar tráthúil.   
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Tascanna léitheoireachta:  

D’fhéadfaí a iarraidh ar scoláirí sleachta a léamh nó a aithris ó théacsanna atá leagtha síos 

nó ó théacsanna liteartha roghnacha agus ó ábhar eile. Agus leibhéal inniúlachta á dhéanamh 

amach, ba chóir béim a chur ar a oiread agus a léann an scoláire le líofacht agus le brí agus 

a oiread agus atá sé nó sí eolach ar chruinneas foghraíochta.   

Tascanna léamhthuisceana:  

D’fhéadfaí téacsanna barántúla a úsáid ó réimse seánraí, na hilmheáin san áireamh, ar 

mhaithe leis seo. D’fhéadfaí ceisteanna a dhearadh chun tuiscint ghinearálta agus tuiscint 

níos doimhne na scoláirí ar an gcomhthéacs a spreagadh. Ag brath ar leibhéal cumais an 

scoláire, d’fhéadfaí deiseanna breise a thabhairt do scoláirí chun gnéithe den ghramadach a 

aithint. Chomh maith le ceisteanna a fhreagairt, d’fhéadfadh ról a bheith ag scoláirí maidir le 

ceisteanna a chruthú. Ba chóir go léireofaí sna cuir chuige i leith measúnaithe an cur chuige 

comhtháite i leith scileanna teanga a fhorbairt.  

D’fhéadfaí téama coiteann a aithint chun bunús na dtascanna cluastuisceana agus 

léamhthuisceana agus na dtascanna scríofa, amhail sleachta gearra, litreacha, aistí, dialóg 

agus óráidí, a chruthú. Ar an dóigh chéanna, d’fhéadfaí téama liteartha i dtéacs filíochta nó i 

dtéacs próis ón liosta atá leagtha síos nó ón liosta roghnach a roghnú freisin, de réir mar is 

cuí. Tá sé tábhachtach go dtabharfadh ceisteanna deis do dhaltaí a bhfeasacht teanga a léiriú, 

lena n-áirítear an úsáid cheart a bhaint as comhréir agus cruinneas gramadaí.  

D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist le tascanna measúnaithe sa rang, de réir 

mar is cuí: 

• cluastuiscintí agus léamhthuiscintí 

• tascanna ceapadóireachta 

• freagraí ar théacsanna liteartha.    

D’fhéadfaí ábhair spreagthaigh a úsáid nuair is gá chun tacú leis na tascanna measúnaithe a 

chur i gcrích. 

 

4.2. Béarla  

Ba chóir go mbeadh measúnú sa Bhéarla ag teacht le haidhmeanna an tsiollabais agus leis 

na prionsabail a bhaineann le cur chuige comhtháite i leith réimsí na tuisceana agus na 
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cumadóireachta. Agus trialacha á ndearadh acu, ba chóir do mhúinteoirí a bheith 

comhfhiosach ar ualú cuí a bhaint amach i réimse tascanna ionas go gcuirtear deiseanna ar 

fáil do scoláirí a gcuid eolais agus scileanna a léiriú, eolas agus scileanna a bhfuair siad 

máistreacht orthu thar thréimhse staidéir na Sraithe Sinsearaí.   

Trí bhéim a chur ar thascanna nó ar ábhair ar leith, d’fhéadfadh múinteoirí plé nó 

díospóireachtaí ranga a spreagadh a thacaíonn le scoláirí a gcuid eolais agus scileanna a 

léiriú.  Mar shampla, d’fhéadfadh sé go ndíreofaí i bplé dá leithéid ar charachtair, téamaí nó 

teicnící liteartha áirithe a thagann chun cinn i dtéacsanna a ndearnadh staidéar orthu. 

Ina theannta sin, má chuirtear ceisteanna foirmitheacha ar dhaltaí leis an aga feithimh cuí, 

tacófar le múinteoirí maidir le foghlaim na scoláirí a mheas agus a chur chun cinn. Agus 

ceisteanna á gcur ar scoláirí sa rang, b’fhiú béim chuí a chur ar scileanna smaointeoireachta 

ardoird a fhorbairt. Ach an úsáid chuí a bhaint as cuir i láthair ó bhéal, d’fhéadfadh scoláirí a 

gcuid tuisceana ar théacsanna a ndearna siad staidéar orthu a fhorbairt. D’fhéadfadh cuir i 

láthair ó bhéal tacú le rannpháirtíocht na scoláirí i gcúrsaí reatha freisin agus cuirfidh sé seo 

bonn eolais faoina gcuid oibre sna gnéithe cumadóireachta den siollabas.   

D’fhéadfaí go ndíreofaí i dtascanna scríofa ar a chinntiú go mbíonn an deis ag scoláirí scríobh 

i réimse seánraí difriúla. D’fhéadfadh aistí pearsanta, gearrscéalta, taifid nuachtáin, agus 

iontrálacha dialainne, i measc mórán eile, a bheith i gceist le gníomhaíochtaí 

scríbhneoireachta dá leithéid. D’fhéadfaí deiseanna a thabhairt do dhaltaí freisin seánraí nó 

ábhar spreagthaigh áirithe, amhail ailt irise, podchraoltaí nó cláir faisnéise, a cheangal lena 

gcuid eispéireas féin ar théacsanna ar an gcúrsa a ndearna siad staidéar orthu .  

B’fhiú freisin comparáid scríofa nó labhartha a dhéanamh ar fud seánraí éagsúla téacs, lena 

n-áirítear téacsanna drámata, úrscéalta, gearrscéalta, scannáin, agus filíocht. Mar shampla, 

d’fhéadfadh scoláirí anailís a dhéanamh ar an gcóras luachanna a mholtar agus/nó a thugtar 

le fios i dtéacsanna nó d’fhéadfaidís díriú ar théama nó ar cheist ar leith.  

D’fhéadfaí gníomhaíochtaí scríofa agus labhartha scoláirí a spreagadh freisin le freagraí 

pearsanta fianaisebhunaithe a thabhairt ar théacsanna agus iad ag díriú ar theicnící atá á   n-

úsáid, mar shampla, ton, íomhánna, rithim, na focail a roghnaítear, agus sonraí a roghnaítear.  

I ngach tasc scríofa, ba chóir go mbeifí ag súil go gcuirfeadh scoláirí a dteanga in oiriúint chun 

dul i ngleic le lucht féachana agus cuspóirí ar leith. Ba chóir dóibh freisin eolas agus smacht 
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a léiriú ar na gnéithe foirmiúla den teanga, réim, ailt, comhréir, poncaíocht agus litriú san 

áireamh.  

Ba chóir go léireofaí i dtascanna an mheasúnaithe réimsí na cumadóireachta agus na 

tuisceana a leagtar amach sa siollabas. Ba chóir go ndéanfaí measúnú iontu ar scileanna 

agus ar eolas na scoláirí ar phríomhghnéithe an tsiollabais. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go 

mbeadh ar scoláirí freagraí fada a scríobh ar réimsí amhail: 

• Tascanna ceapadóireachta 

• Comparáidí idir téacsanna áirithe a ndearnadh staidéar orthu 

• Léamhthuiscintí  

• Anailís liteartha ar théacsanna drámata, úrscéalta, bailiúcháin gearrscéalta, nó filíocht.  

 

4.3. Nuatheangacha Iasachta  

Ba chóir machnamh a dhéanamh ar na cúig scil teanga (éisteacht, léitheoireacht, giniúint 

labhartha, idirghníomhú labhartha agus scríbhneoireacht) ar bhealaí praiticiúla.  

 

I bhfianaise an chomhthéacs reatha agus na tréimhse gairide atá i gceist, is féidir measúnú 

foirmitheach a úsáid chun tacú le hullmhúchán spriocdhírithe le measúnú a dhéanamh ar 

inniúlacht labhartha na scoláirí. Mar shampla, d’fhéadfadh scoláirí féachaint ar fhíseán 

gearr/éisteacht le cluas-spreagthach a mbeadh spéis acu ann. Cuireann an múinteoir 

ceisteanna scríofa ar fáil, i dteanga na scolaíochta nó sa sprioctheanga, faoin 

bhfíseán/bhfuaim chun tuiscint a mheas. D’fhéadfadh scoláirí achoimre ó bhéal a thaifeadadh 

ar an ábhar spreagthaigh sa sprioctheanga agus treoir a fháil ón múinteoir maidir leis an 

achoimre a fheabhsú.  

D’fhéadfadh scoláirí téacs a léamh agus ceisteanna faoin téacs a fhreagairt. Scríobhann siad 

píosa foirmiúil nó neamhfhoirmiúil faoi ábhar an téacs agus faigheann siad aiseolas scríofa ón 

múinteoir maidir leis an bpíosa a fheabhsú. D’fhéadfaí go n-iarrfaí ar scoláirí machnamh a 

dhéanamh ar an aiseolas ó bhéal a fhaigheann siad ón múinteoir sula gcumann said téacs 

gearr i scríbhinn. 

Ullmhaíonn scoláirí píosa gairid cainte faoin ábhar a bhfuil staidéar á dhéanamh air. D’fhéadfaí 

an rogha a chur ar fáil chun é seo a sholáthar i bhformáidí éagsúla digiteacha de réir mar is 

cuí. Tugann an múinteoir aiseolas do na scoláirí ar a nginiúint labhartha. D’fhéadfadh sé go 



Tacú le Teagasc, Foghlaim agus Measúnú i gComhthéacs na nGrád Creidiúnaithe i 2021 
 

 

 —— 
11 

mbainfeadh an t-aiseolas le pointí áirithe maidir le fuaimniú/stór focal/aimsirí/struchtúr abairte 

a fheabhsú. Scríobhann scoláirí nótaí ansin ar phríomhphointí a tháinig chun cinn san aiseolas 

a d’fhéadfaidís a thabhairt isteach ina gcuid tascanna béil amach anseo. 

Tríd is tríd, beidh na cineálacha ceisteanna a úsáidfear ar aon dul leis na ceisteanna a 

úsáidtear sa teanga de ghnáth agus beidh siad ag an leibhéal ábhartha.  

 

Tascanna scríofa 

D’fhéadfadh múinteoirí téacs gearr (m.sh. téacs liteartha nó iriseoireachta) a chur ar fáil sa 

sprioctheanga. Caithfidh scoláirí ceisteanna léamhthuisceana a fhreagairt sa sprioctheanga 

nó i dteanga na scolaíochta de réir mar is cuí. D’fhéadfadh múinteoirí tasc giniúna scríofa a 

thabhairt do scoláirí freisin, bíodh sé foirmiúil nó neamhfhoirmiúil. D’fhéadfadh ceangal a 

bheith idir an tasc sin agus ábhar an téacs má tá sé oiriúnach don leibhéal.  

 

Tascanna cluastuisceana 

D’fhéadfadh múinteoirí tasc cluastuisceana a thabhairt do scoláirí a bhaineann le hábhar 

foghlama reatha nó le déanaí.  

 

Tascanna ó bhéal 

D’fhéadfadh scoláirí cur i láthair gearr ó bhéal a ullmhú nó páirt a ghlacadh i rólghlacadh atá 

ceangailte le hábhar foghlama le déanaí nó le hábhar foghlama reatha. D’fhéadfadh scoláirí 

éisteacht le cluas-spreagthach freisin agus freagra ó bhéal a thabhairt sa sprioctheanga ar 

cheisteanna faoin spreagthach sin nó freagraí ó bhéal a thabhairt sa sprioctheanga ar shraith 

gearrcheisteanna a bhaineann le hábhar a ndearnadh staidéar air le déanaí.  

 

Tascanna léamhthuisceana 

D’fhéadfadh scoláirí léamhthuiscint sa sprioctheanga. D’fhéadfadh sé gur ceisteanna ilrogha 

nó ceisteanna gearrfhreagra a bheadh ann, agus más mian leis an múinteoir, d’fhéadfadh sé 
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nó sí ceist a chur a éilíonn freagra fada. D’fhéadfadh scoláirí freagra a thabhairt ar 

spreagthach scríofa sa sprioctheanga freisin, ina mbeadh meascán de ghearrfhreagraí i 

dteanga na scolaíochta agus freagra fada amháin sa sprioctheanga. 

4.4. Matamaitic agus ábhair Eolaíochta  

D’fhéadfadh múinteoirí deiseanna a thabhairt do scoláirí machnamh a dhéanamh ar fhorbairt 

a gcuid scileanna praiticiúla agus iad a fheabhsú trí úsáid a bhaint as físeáin nó 

ionsamhlúcháin ar obair phraiticiúil, turgnaimh nó imscrúduithe. D’fhéadfadh múinteoirí úsáid 

a bhaint as ceisteanna prasa scríofa nó le ceisteanna ó bhéal i gcomhréir leis na 

gníomhaíochtaí sin chun fianaise a bhailiú ar fhoghlaim agus ar thuiscint na scoláirí. 

D’fhéadfaí leas a bhaint as cuir chuige i leith measúnaithe a bheadh fite fuaite go hiondúil i 

modhanna múinte agus foghlama sa rang. D’fhéadfaí creataí a fhorbairt chun ceisteanna ó 

bhéal a chur ar scoláirí maidir lena n-eolas agus lena dtuiscint ar na príomhchoincheapa a 

bhaineann le hábhair eolaíochta nó le cúrsaí Matamataice. Ina theannta sin, d’fhéadfaí ceist 

a shannadh do scoláirí, ar ceist í a gcaithfidh siad taighde a dhéanamh uirthi agus a gcuid 

torthaí a chur i láthair ina dhiaidh sin. 

Modh eile is ea anailís ar shonraí tánaisteacha m.sh. i bhfoirm tábla nó graif agus tacaíonn an 

múinteoir léi le ceisteanna prasa scríofa nó le ceisteanna ó bhéal. D’fhéadfaí measúnú a 

dhéanamh ar thuiscint na scolairí ar phríomhchoincheapa eolaíochta agus an gaol idir 

athróga.  

I gcás Matamataice, ba chóir ceisteanna ina gclúdaítear go leor snáitheanna a chur san 

áireamh i gcuir chuige i leith measúnaithe agus níor chóir go mbeidís teoranta do scil nó 

d’ábhar amháin. Ba chóir go ndíreofaí sa tsraith measúnuithe ar ábhar agus ar scileanna atá 

clúdaithe ag na scoláirí.   

 

Nóta faoin Matamaitic Fheidhmeach 

D’fhéadfaí cur chuige cosúil leis sin a úsáid le haghaidh na Matamaitice Feidhmí. Ní mór nádúr 

scrúduithe na Matamaitice Feidhmí roimhe seo a chur san áireamh, áfach. Go ginearálta, 

díríodh i gceisteanna scrúduithe roimhe seo ar ábhair ar leith agus níor tugadh ábhair le chéile 

laistigh de cheist amháin ach amháin ó am go ham. 
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4.5. Ábhair Theicneolaíochta 

D’fhéadfaí deiseanna a thabhairt do scoláirí machnamh a dhéanamh ar fhorbairt a gcuid 

scileanna praiticiúla agus iad a fheabhsú trí fhéinmhachnamh treoraithe. Nuair a bhíonn 

scoláirí ag tabhairt faoi obair phraiticiúil nó ag iarraidh í a chur chun críche, d’fhéadfaí 

breathnóireacht múinteoirí agus plé duine le duine a úsáid chun tuiscint agus eolas na scoláirí 

ar na scileanna atá á gcur i bhfeidhm a fháil amach.   D’fhéadfadh ceistiú straitéiseach agus 

suirbhéanna/quizeanna cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí tuiscint níos fearr a fháil ar an méid 

a thuigeann na scoláirí.  

D’fhéadfadh athbhreithniú a dhéanamh ar obair phunainne a bheith i gceist le measúnuithe 

sna hábhair freisin; ag cruthú físghrafaic mhionsonraithe agus eagraithe grafacha 

ríomhchuidithe nó sceitseáil saorláimhe á n-úsáid dá dtionscadal. Is bealach éifeachtach é 

seo do scoláirí chun an méid a d’fhoghlaim siad a dhaingniú. Mar shampla, is féidir leo 

sainmhínithe, príomhfhíricí, staitisticí, taighde, faisnéis faoi gcaoi le rudaí a dhéanamh agus 

grafaicí a chlúdach. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar scoláirí taifeadadh fuaime 5-10 nóiméad a 

chruthú faoi bhunchoincheapa áirithe ó gach aonad foghlama. D’fhéadfadh scoláirí cur i láthair 

a dhéanamh ar ábhar nó ar thionscadal a roghnaíonn siad féin. Bheadh sé tábhachtach critéir 

ratha a phlé agus a chruthú roimh ré. 

 

 

4.6. Ábhair Ghnó 

Tá sé tábhachtach breathnú ar fhoghlaim agus ar dhul chun cinn scoláirí i ranganna agus ar 

an gcaoi a dtéann siad i ngleic le haiseolas foirmitheach ó bhéal a thugtar maidir le tionscadail, 

cuir i láthair, ceisteanna fada agus ceisteanna cosúil le haistí, mar chur chuige i leith 

measúnaithe. Ina theannta sin, d’fhéadfadh múinteoirí ceistiúchán structhúrtha a úsáid chun 

comhráite dialógacha a éascú ina dtugtar deis do scoláirí eolas, tuiscint agus scileanna a 

bhaineann le timpeallachtaí Gnó agus Eacnamaíochta a léiriú. Mar shampla, gearrthóg meán 



Tacú le Teagasc, Foghlaim agus Measúnú i gComhthéacs na nGrád Creidiúnaithe i 2021 
 

 

 —— 
14 

d’fhiontar áitiúil nó náisiúnta; a dtacaíonn an múinteoir léi le ceisteanna prasa scríofa nó le 

ceisteanna ó bhéal. D’fhéadfaí fianaise maidir le foghlaim agus tuiscint na scoláirí a úsáid 

chun fócas a aithint don rang leantach. 

I measc na gcur chuige eile tá breathnú ar fhorbairt scileanna taighde ar líne na scoláirí óna 

rannpháirtíocht sa tionscadal taighde san Eacnamaíocht agus fianaise ar dhúthracht i 

ngníomhaíochtaí plé sa rang agus i dtascanna scríofa.  

B’fhéidir go bhfuil fianaise ann gur chuir scoláirí aiseolas foirmitheach óna gcuid múinteoirí i 

bhfeidhm agus go léiríonn said, mar shampla, an chaoi inar fhorbair siad a gcuid scileanna 

ríomhaireachtúla agus iad i mbun gníomhaíochtaí ranga. 

Ba chóir feidhm a bhaint as meascán de chineálacha ceisteanna ina n-úsáidtear ábhar 

spreagthaigh cuí agus reatha le haghaidh measúnuithe ranga ó gach aonad foghlama. 

D’fhéadfaí cás-staidéir agus ceisteanna tuisceana ar ábhar reatha a úsáid atá ceangailte leis 

na hAonaid Foghlama a bhaineann leis an measúnú deiridh Gnó don bhliain 2021 agus 

ceisteanna lena mbaineann freagraí fada bunaithe ar ábhar spreagthaigh cuí atá dírithe ar 

réimse ábhar Gnó agus Eacnamaíochta chun foghlaim na scoláirí a mheas. D’fhéadfadh 

tuairiscí nuachtáin, ailt ghnó nó cásanna gnó agus eacnamaíochta a chruthaíonn na múinteoirí 

a bheith i gceist le hábhar spreagthaigh cuí. 

Gnó: Cás-staidéir agus ceisteanna tuisceana ar ábhair agus ar théamaí reatha atá ceangailte 

leis na seacht nAonad Foghlama. 

Eacnamaíocht: ceisteanna lena mbaineann freagraí fada bunaithe ar ábhar/threocht reatha 

ina mbaintear úsáid as taighde ar líne chun tacú le dearcadh criticiúil atá á fhorbairt.  

Cuntasaíocht: ceisteanna lena mbaineann freagraí gearra ina léirítear máistreacht na scoláirí 

ar phríomhchoincheapa agus ríomhanna na cuntasaíochta. 

 

4.7. Ealaín  

D’fhéadfaí fianaise den fhoghlaim a bhreacadh síos i leabhair shaothair an chúrsa, cuir i 

láthair/tionscadail ar shaothar ealaíne bunaithe ar thaighde, nó cuairt fhíorúil ar 
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dhánlann/láithreán oidhreachta. Áirítear mar shamplaí eile breathnú ar fhoinsí príomhúla agus 

taighde, quizeanna ar ábhair a bhaineann le Stair na hEalaíne agus an Tuiscint don Ealaín. 

B’fhéidir go gcuirfeadh scoláirí ceisteanna aiste isteach agus go mbeadh aiseolas dhá 

bhealach idir an múinteoir agus an scoláire i gceist.   

Agus aiseolas forbarthach á thabhairt do scoláirí, d’fhéadfadh múinteoirí rúibric mheasúnaithe 

a fhorbairt le gur féidir le scoláirí machnamh a dhéanamh ar conas a chuir siad an t-aiseolas 

forbarthach a tugadh dóibh i bhfeidhm.  

I gcás na hEalaíne, beidh sé tábhachtach go ndeánfar measúnú ar eolas agus tuiscint na 

scoláirí ar chomhpháirteanna praiticiúla agus teoirice. D’fhéadfaí cruthaitheacht agus cumas 

na scoláirí smaointe a fhorbairt ó choincheap tosaigh go hobair réadaithe a mheas, chomh 

maith le scileanna teicniúla i raon de réimsí cleachtais. Tá deiseanna ann, fresin, cumas na 

scoláirí a mheas agus ceangail á ndéanamh acu idir a gcuid oibre féin agus obair daoine eile.  

D’fhéadfaí go dtabharfadh na measúnaithe atá forbartha deis do scoláirí eolas, tuiscint agus 

cumas a léiriú chun na saothair ealaíne a ndearna siad staidéar orthu a mheas go criticiúil. 

B’fhiú deiseanna a thabhairt do scoláirí an tionchar a bhí ag saothar ealaíontóirí ar a gcuid 

saothair agus ar a gcuid smaointe féin a léiriú. D’fhéadfaí leabhair nótaí anótáilte nó leabhair 

sceitseála a úsáid chun scileanna praiticiúla agus próisis smaointeoireachta na scoláirí chun 

smaointe a fhorbairt a léiriú.  

D’fhéadfadh tionscadail ranga scríofa agus phraiticiúla; léirmheasanna bunaithe ar 

chuairteanna fíorúla ar dhánlanna nó ar láithreáin oidhreachta; nó léirmheasanna scannáin, a 

bheith i gceist le cineálacha eile measúnaithe.  

 

4.8. Ceol  

De bhrí go bhfuil trí chomhpháirt sa Cheol: Éisteacht, cumadóireacht agus ceolchasadh, is 

féidir le múinteoirí cuir chuige éagsúla a ghlacadh chun cur leis an bpróifíl mheasúnaithe atá 

acu cheana féin.  

D'fhéadfaí éagsúlacht gníomhaíochtaí gearra spríocdhírithe i bhfoirm scríofa a dhearadh chun 

measúnú a dhéanamh ar scileanna na héisteachta agus na cumadóireachta. D'fhéadfadh 
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bileoga oibre gearra, spriocdhírithe nó quizeanna a bheith san áireamh iontu sin.  Sna 

ceachtanna, d'fhéadfaí éagsúlacht a chur sna straitéisí ceistiúcháin ionas go ndéanfaidh siad 

measúnú ar eolas agus ar thuiscint na scoláirí chomh maith leis an gcumas atá acu 

príomhscileanna an cheoil a chur i bhfeidhm. D’fhéadfaí a iarraidh ar scoláirí eolas a léiriú trí 

thaighde a dhéanamh ar ghné dá gcuid foghlama agus í a chur i láthair os comhair a bpiaraí 

agus ar an mbealach sin bheadh na scoláirí sa rang ábalta foghlaim ó chéile. D'fhéadfaí 

tabhairt faoi ghníomhaíochtaí den chineál sin ar bhonn aonair, i mbeirteanna nó i ngrúpaí, faoi 

réir na srianta a bhaineann le scaradh sóisialta. D'fhéadfadh múinteoirí tascanna gearra 

scríofa a chuimsiú sna comhpháirteanna éisteachta go léir, an Ceol Gaelach san áireamh, 

chun a fháil amach cén t-eolas atá ag na scoláirí. Ina theannta sin, d’fhéadfaí feidhm a bhaint 

as gníomhaíochtaí éisteachta atá gearr agus spriocdhírithe chun scileanna anailíse na scoláirí 

a mheas chomh maith leis an gcumas atá acu eolas a fuair siad roimhe seo a chur i bhfeidhm 

ar phíosaí nach bhfuil leagtha síos.  

Sna gníomhaíochtaí praiticiúla go léir, chomh maith le haiseolas ón múinteoir, d'fhéadfaí deis 

a thabhairt do na scoláirí aiseolas a thabhairt dá chéile agus critéir feidhmíochta 

réamhshocraithe á n-úsáid acu. Le linn an ranga, d’fhéadfaí deis a thabhairt do scoláirí sampla 

dá gclár a léiriú ionas go mbeidh an oiread deiseanna agus is féidir ag scoláirí cleachtadh a 

fháil ar léirithe.  

Sna comhpháirteanna éisteachta, d’fhéadfaí ceisteanna a chur a dhéanann measúnú ar 

chumas an scoláire na príomhghnéithe agus na príomhthéamaí ina c(h)úrsa ainmnithe a 

aithint san áireamh sna measúnuithe suimitheacha. D’fhéadfaí ceisteanna a dhearadh ionas 

go dtaispeánfaidh scoláirí an chaoi ar féidir leo an fhoghlaim óna saothair ainmnithe a nascadh 

leis na saothair nach bhfuil ainmnithe, an ceol Gaelach san áireamh. Nuair is cuí, d’fhéadfaí 

ceisteanna a chur a thabharfaidh deis do scoláirí méid a gcuid eolais agus a gcumas eolas 

fíriciúil a thabhairt chun cuimhne a léiriú.  

 

4.9. Eacnamaíocht Bhaile 

D’fhéadfaí triail ranga a chuimsíonn ceisteanna gearrfhreagra a dhearadh ina dtugtar aghaidh 

ar réimsí éagsúla den siollabas. Ina theannta sin, d’fhéadfaí ábhar spreagthach amhail 

barrachairt a chur i láthair na scoláirí. Ba cheart go dtabharfadh na ceisteanna scríofa a 
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ghabhann leis an ábhar spreagthach deiseanna do scoláirí scileanna smaointeoireachta 

ísealoird agus ardoird a léiriú. Nuair a bhíonn ceisteanna á ndearadh ba cheart go smaoineofaí 

ar dheiseanna a chur ar fáil do scoláirí chun leas a bhaint as a gcuid foghlama i réimsí éagsúla 

den siollabas.  

D'fhéadfadh scoláirí féachaint ar ghearrthóg meán ina dtugtar breac-chuntas ar fhadhb atá le 

sárú ag duine aonair nó ag teaghlach maidir lena gcuid acmhainní a bhainistiú chun freastal 

ar a gcuid riachtanas. D'fhéadfadh sé go mbeadh ar scoláirí an t-eolas, an tuiscint, na 

scileanna agus na luachanna atá acu a chur i bhfeidhm chun réiteach a aimsiú ar an bhfadhb.  

D'fhéadfaí a chur de chúram ar scoláirí a gcuid foghlama a chur i láthair ar bhealach loighciúil 

agus struchtúrtha trí eagraithe grafacha ar théamaí éagsúla a chruthú. Agus scoláirí ag 

tabhairt faoin tasc sin, d'fhéadfaidís an bealach a mbaineann gnéithe den téama a roghnaigh 

siad le réimsí eile den siollabas a léiriú. D’fhéadfadh an múinteoir aiseolas foirmitheach a 

thabhairt ar cháilíocht na hoibre a rinneadh.  Ar an taobh eile, d’fhéadfadh múinteoirí breathnú 

ar fhorbairt scileanna láimhsithe agus cruthaitheacha scoláirí agus earra teicstílí á dhearadh 

agus á dhéanamh acu.  

 

 

4.10. Ríomheolaíocht  

I gcás na Ríomheolaíochta, tá sé tábhachtach go léireodh aon mheasúnú feidhmiú scileanna 

chomh maith le hábhar teoiriciúil na sonraíochta. Ba cheart go ndéanfadh na ceisteanna 

(scríofa nó ó bhéal) príomhchoincheapa, cleachtais agus prionsabail na ríomheolaíochta a 

mheas agus go mbeadh ar scoláirí eolas agus scileanna as roinnt réimsí den tsonraíocht a 

chomhcheangal.  

D’fhéadfadh ceisteanna i bhformáidí agus de chineálacha éagsúla a beith san áireamh sa 

mheasúnú. Ba cheart go gcuirfí gné den mheasúnú ionscoile ar scileanna ríomhchlárúcháin 

san áireamh ann mar thriail ríomhaire-bhunaithe nó mar thriail scríofa. 

Le linn na gceachtanna moltar do mhúinteoirí ceisteanna oscailte a úsáid chun scoláirí a 

spreagadh le go smaoineoidh siad ar na próiseas a bhfuil siad ag obair leo agus go 

bhforbróídh siad a dtuiscint ar choincheapa na Ríomheolaíochta. Tugann freagraí na scoláirí 

leid mhaith do mhúinteoirí ar thuiscint agus ar dul chun cinn na scoláirí. 
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Gnéithe den churaclam a bhaineann leis an Ríomheolaíocht sa chleachtas a mheas  

Moltar do mhúinteoirí Déantáin Ríomhaireachtúla a soláthraíodh go dtí seo a úsáid seachas 

obair nua a shannadh. Is féidir an cineál measúnaithe seo a chur chun críche sa rang agus ó 

chian. Níor cheart do mhúinteoirí an obair aonair a mheas ach amháin i gcás go ndearnadh 

an obair mar chuid d'fhoireann.  

D’fhéadfadh múinteoirí scileanna deartha na scoláirí a mheas maidir le húsáid na 

smaointeoireachta ríomhaireachtúla i dtaca le réitigh a sholáthar a dheimhniú (cumas maidir 

le hanailís a dhéanamh ar fhadhbanna, agus réitigh a dhearadh, a fhorbairt agus a mheas). 

D’fhéadfaí scileanna feidhmeacha a mheas trí athbhreithniú a dhéanamh ar chumas scoláirí  

ríomhchláir a léamh, a scríobh, a thástáil agus a mhodhnú.  

 

4.11. Na Daonnachtaí  

D’fhéadfaí éagsúlacht straitéisí ceistiúcháin a úsáid le scoláirí, ina n-aonar, i ngrúpaí beaga, 

nó mar rang iomlán. Nuair a bhíonn éifeacht le cuir chuige measúnaithe déantar cumas 

scoláirí ceisteanna ardoird a fhreagairt a mheas. Éilíonn ceisteanna ardoird smaointeoireacht 

níos doimhne ar na scoláirí. Is féidir leo cabhrú leis an múinteoir chun leibhéal agus fairsinge 

na tuisceana, an eolais, na scileanna agus na ndearcthaí atá forbartha ag na scoláirí a aithint.  

D'fhéadfaí spreagthaí éagsúla a úsáid, idir spreagthaí amhairc agus théacs, amhail doiciméid 

phríomhúla, grianghraif, gearrthóga físe agus fuaime, chun eolas a fháil ar an úsáid chuí atá 

á baint as téacsanna agus as foinsí príomhúla/thánaisteacha agus ar an machnamh criticiúil 

atá á dhéanamh orthu, chun fíor-rannpháirtíocht san ábhar a mheas. Ar an mbealach sin, 

d'fhéadfadh scoláirí léiriú a dhéanamh ar an gcumas atá acu coincheapa, imeachtaí, cás-

staidéir agus príomhphearsana ábhartha a thuiscint, a chur in iúl agus a phlé. Ba cheart 

tascanna scríofa breisithe a shannadh freisin. 

D’fhéadfadh scoláirí leanúint ar aghaidh ag forbairt a gcuid scileanna taighde trí fhianaise 

ábhartha as leabhair, ailt, suíomhanna gréasáin, agus acmhainní closamhairc a aimsiú agus 

a roghnú.    
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Ba cheart go gcuimseodh trialacha ranga, agus iad dá ndearadh, ceisteanna a chlúdaíonn 

snáitheanna iomadúla agus nach mbeidís teoranta do scil ná do thopaic ar leith. Ba cheart go 

dtabharfadh measúnuithe deis do scoláirí an t-eolas, an tuiscint, na scileanna agus na 

dearcthaí a bhfuil breac-chuntas orthu sa tsonraíocht/siollabas a léiriú. Is féidir fianaise ar 

fhoghlaim scoláirí a bhailiú ó ghnéithe den obair chúrsa atá curtha i gcrích.  

Chun a thaispeáint go raibh na scoláirí rannpháirteach go criticiúil sna snáitheanna nó sna 

topaicí éagsúla, d'fhéadfaí ceist a thabhairt dóibh a gcaithfidís taighde a dhéanamh uirthi agus 

ansin go mbeadh orthu ansin a gcuid torthaí nó a gcuid argóintí fianaisebhunaithe maidir le 

topaicí ar leith a phlé nó a chur i láthair. Ar an mbealach sin, léireoidh scoláirí an leibhéal 

eolais agus tuisceana atá acu trí argóintí nó plé éifeachtach fianaisebhunaithe a chur i láthair. 

Is fiú an cur chuige seo a éascú trí critéir ratha a phlé agus a chruthú ag tús na 

ngníomhaíochtaí measúnaithe. 

D’fhéadfaí ceisteanna a mbeadh stíl aiste ag baint leo a thabhairt do scoláirí, a bhféadfadh 

foranna a bheith san áireamh iontu, chun fianaise ar thaighde/staidéar, ar mhéid an eolais, ar 

scileanna, ar thuiscint agus ar bhreithiúnas a mheas. D'fhéadfadh sé go ligfeadh na haistí sin 

do scoláirí tuiscint ar an ngaol atá ag na topaicí/snáitheanna éagsúla ar an gcúrsa le chéile a 

léiriú. 

 

4.12. Corpoideachas  

Is féidir scálaí grádúcháin cainníochtúla agus cáilíochtúla a úsáid le scoláirí chun feidhmíocht 

a mheas agus aiseolas a thabhairt chun feabhsuithe a threorú. Mar shampla:  

A: Scála grádúcháin cainníochtúil (1-10) Aiseolas á thabhairt ar scála 10 bpointe agus eolas 

á thabhairt maidir le láidreachtaí agus laigí na feidhmíochta.  

B: Scála grádúcháin cáilíochtúil – úsáidtear focail cháilithe chun leibhéil feidhmíochta a aithint 

agus aiseolas a thabhairt. Mar atá thuas ach úsáid á baint as tuairiscíní agus as aiseolas 

cáilíochtúil i dtaca le láidreachtaí agus laigí na feidhmíochta.  
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Is féidir le múinteoirí seicliostaí a úsáid freisin chun measúnú a dhéanamh ar na gnéithe fíor-

riachtanacha a bhaineann le scil atá le léiriú a chur i gcrích. Is fearr iad sin a úsáid nuair atá 

sé soiléir go bhfuil an fheidhmíocht atá á meas ceart nó mícheart.  

Uirlis eile atá úsáideach do mhúinteoirí is ea rúibric anailíseach agus is féidir í a úsáid chun 

leibhéil feidhmíochta a léiriú agus a aithint agus úsáid á baint as scála critéar. Is iondúil go 

scríobhann an múinteoir í sin le linn pleanála chun cabhrú le hionchais a shocrú agus chun 

féinmheasúnú a éascú agus go ndéantar í a roinnt le scoláirí.  Na céimeanna a bhaineann le 

rúibric a scríobh do Chorpoideachas na hArdteistiméireachta:  

a) Dear tasc maidir le toradh (torthaí) ar leith:  

b) Déan na leibhéil feidhmíochta agus na critéir rathúlachta don tasc a idirbheartú leis na 

scoláirí. (Is fearr líon cothrom leibhéal ná líon corr.)  

c) Scríobh an teanga agus focail shoiléire ghonta á n-úsáid agat  

d) Déan idirdhealú soiléir idir leibhéil éagsúla feidhmíochta.  

Ba cheart go mbeadh an measúnú bunaithe ar spriocanna don scoláire atá sainithe go soiléir 

agus a bhaineann le hábhar oiriúnach (sícealuaile, cognaíoch agus mothachtálach).  Déantar 

na critéir maidir le gnóthachtáil an scoláire a shainaithint go soiléir. Tá gráid an scoláire 

bunaithe ar dhul chun cinn aonair i dtreo spriocanna réamhshocraithe a bhaint amach. Níor 

cheart scoláirí a ghrádú bunaithe ar bheart amháin nach bhfuil bailí ná iontaofa.  

Mar shampla:   

1.2 Scil agus teicníc a anailísiú 

Déan anailís ar scileanna agus ar theicnící roghnaithe ó na dearcthaí seo a leanas:  

• bithmheicniúil; plánaí agus aiseanna, luamháin   

• Gluaiseacht; veicteoirí agus scálaigh, dlíthe gluaisne Newton   

• cáilíocht/éifeachtacht; barainneacht ghluaiseachta, cur i bhfeidhm cruthaitheach 

scileanna 

Formáidí rúibrice caighdeánaithe ag feidhmiú foghlama do 1.2 i dtaca le réimsí éagsúla den 

ghníomhaíocht choirp:   
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• Cispheil (tástáil scileanna)  

• Seirbheáil íochtarach Eitpheile  

• Straitéis bhadmantain  

• Lúthchleasa - teicníc  

Físanailís – déan é a thaifeadadh agus féach air agus an rúibric á húsáid agat. Is féidir é sin 

a dhéanamh i bhfíor-am freisin. 

Measúnú ar chás-staidéar feidhmeach: Rannpháirtíocht foghlaimeoirí i gcás-staidéar a 

dearadh ionas go mbeadh ar fhoghlaimeoirí a gcuid foghlama a chur i bhfeidhm i gcás a 

bhainfeadh le gníomhaíocht choirp ar leith. Soláthraíonn scoilnet.ie rochtain ar Chartlann 

iomlán an Irish Times siar go dtí 1859 agus tá sí ar fáil gan srian ar Líonra Leathanbhanda na 

Scoileanna (SBN). D'fhéadfadh sé go mbeadh an acmhainn sin úsáideach do mhúinteoirí i 

gcomhair ábhar spreagtha agus measúnuithe ar chás-staidéir á ndearadh acu.  

Ceist le haghaidh freagra fada (ag éascú rogha) atá dírithe ar thoradh foghlama amháin nó 

níos mó. D’fhéadfaí na tascanna measúnaithe sin a ailíniú go tairbheach leis na torthaí 

foghlama sa tsonraíocht do Chorpoideachas na hArdteistiméireachta. Tá sé tábhachtach go 

ndéanfaí measúnuithe scríofa ailínithe a dhearadh atá soláimhsithe, barántúil, ilghnéitheach, 

cothrom, bailí agus iontaofa.  

Ceisteanna gearra bunaithe ar réimse leathan de thorthaí foghlama agus éagsúlacht ábhar 

spreagtha, léaráidí, cairteacha agus táblaí á n-úsáid. 
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