
 

 

 

 D’Aon Amharc 2018 - 2019 Acmhainní 

Cad é? 

 
Tugann Ó Phróiseas go Cur i gcrích deis don scoláire taithí a fháil ar chur chuige a 

shamhlófaí le healaíontóir/ceardaí/dearthóir atá ag cleachtadh a ghairme. 
 

Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí  
Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe (leathanach 15) 

 

Cathain? 
 

 
Is é an deis le haghaidh MRB 1 ‘Ó Phróiseas go Cur i gCrích’ 2019, an tréimhse idir 7 

Eanáir agus 20 Bealtaine 2019 2019. 

Tabhair do d’aire: Tagraíonn an spás seo do chohórt scoláirí 2019. 

Foilseoidh CNCM dátaí MRB 1 ina dhiaidh seo ar bhonn bliantúil ar 
www.curriculum.ie 

 

Cá �ad? 

 
Tá saoirse agat le do chuid scoláirí dáta tosaigh, dáta deiridh a roghnú agus an fad a 

mhairfidh an MRB 1 le linn na ndátaí sin thuas. 
 
 

Téamaí 

 
Déanfar na téamaí a �oilsiú ar 7 Eanáir 

 ar www.curriculum.ie 
Tabhair do d’aire: Athróidh na téamaí gach bliain 
Ní chuirfear na téamaí sa phost chuig scoileanna 

 

 
 

Torthaí 
foghlama 

 
Is féidir réimse torthaí foghlama a roghnú le forbairt le do chuid scoláirí in 

MRB 1 Ó Phróiseas go Cur i gcrích 

Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe (leathnach 17) 
Tabhair do d’aire: Tá saoirse agat torthaí foghlama a roghnú ó gach ceann den trí 

shnáithe 

Bí cinnte gur thug tú faoi gach ceann de na cúig ghné. 

 

 

Snáithe  

 

 
Is iad na trí shnáithe atá ann Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh 

Tá an tsaoirse agat do chiall féin a bhaint as na torthaí foghlama i snáitheanna chun 
eispéiris foghlama a �orbairt a oireann do scoláirí agus do do chomhthéacs. 

In MRB 1 “Ó Phróiseas go Cur i gCrích” cruthóidh scoláirí aon déantúsán amháin. 

Tabhair do d’aire: Níl aon liosta disciplíní ann. 
 

 

Déantáin 
thríthoiseacha 

 
 

Ní mór do scoláirí ar a laghad aon déantán amháin i dtrí thoise a thógáil in MRB 1 i 
mBliain 2 nó don Scrúdú Stát-Teis�the i mBliain 3. 

Measúnú Rangbhunaithe 1 
Ó Phróiseas go Cur i gcrích 

 

http://www.curriculum.ie/
http://www.curriculum.ie/


 

 

Pleanáil 

 
 

  

 
Ba chóir go gcabhródh pleanáil roinn ábhair / múinteoirí leis an tsonraíocht Amharc-

ealaíne a chur i bhfeidhm go rathúil. 

Tagann an phleanáil ó thuiscint ar chur chuige na dtorthaí foghlama agus ó bheith 
muiníneach agus tú á úsáid. 

Trí phleanáil rathúil beidh na straitéisí teagaisc agus na modheolaíochtaí measúnaithe 
ag teacht leis na torthaí foghlama atá leagtha amach sa tsonraíocht.  

 
 

   

 
Ar bhonn 
aonair nó 

grúp 

 

 
 

Is féidir leis an scoláire an chéad Mheasúnú Rangbhunaithe seo a chur i gcrích ar 
bhonn aonair nó i ngrúpa. I gcás go n-oibríonn an scoláire i ngrúpa, ba cheart gan 
ligean don ghrúpa éirí rómhór – triúr scoláirí ar a mhéad – ionas gur féidir le gach 
scoláire a chion a dhéanamh agus ionas gur féidir an obair agus na freagrachtaí a 
roinnt ar bhealach níos fearr go ndéanfaidís rannpháirtíocht gach scoláire a éascú 

ionas…go mbeidh na scoláirí in ann na critéir a leagtar amach sna Gnéithe Cáilíochta a 
chomhlíonadh. 

 
Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe (leathanach 15) 

 
 

  

 
Cinneadh 

maidir leis an 
leibhéal 

gnóthachtála  

 
Is iad na gnéithe cáilíochta na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar obair 

na scoláirí de réir na dtuairiscíní is oiriúnaí. 

 

Tiocfaidh tú ar Ghnéithe Cáilíochta MRB 1 ar leathanach 21 de Threoirlínte na 
Measúnuithe Rangbhunaithe d’Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí)  

Tuairisceoir 

Thar barr ar fad 
Os cionn na n-ionchas 

Ag teacht leis na hionchais 
Níor chomhlíon na hionchais go fóill 

 
Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe (leathanach 24) 

Cruinniú 
Athbhreithnith
e ar Fhoghlaim 

agus ar 
Mheasúnú 

Ábhair 

 

Is ag cruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair ‘a roinnfidh 
agus a phléifidh múinteoirí a gcuid measúnaithe ar obair scoláirí agus is ann a 
thiocfaidh siad ar chomhthuiscint faoi chaighdeán foghlama scoláirí’.  

An Creat don tSraith Shóisearach (2015) Leathanach 8 Níos mó eolais ar chruinnithe 
AFMÁ, féach: www.ncca.ie 

 

 

Cén uair a 
bhíonn 

cruinniú 
AFMÁ na 
hAmharc-

ealaíne ann? 

 

 
Ba chóir go reáchtálfaí cruinniú AFMÁ chomh gar agus is féidir don am a 

gcríochnaítear na Measúnuithe Rangbhunaithe. ‘D’fhonn aiseolas a chur ar fáil don 
scoláire agus é i mbun an mheasúnaithe, ba chóir breathnú ar an bpróiseas leis na 
Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích mar chuid den phróiseas teagaisc agus 

foghlama, agus ní chun críche measúnú amháin’. 
 

Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí  
Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe leathanach 11 

 

https://www.curriculumonline.ie/getmedia/96b1498e-8eac-4391-80b0-2744098568fe/Assessment_Guidelines_Visual_Art.pdf
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/96b1498e-8eac-4391-80b0-2744098568fe/Assessment_Guidelines_Visual_Art.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_jh22rOE71gRmtSOENrbGVLYkk/view


 

 

 
Cé a  

�reastalaíonn ar 
AFMÁ? 

 
Bíonn ar a laghad beirt mhúinteoirí ealaíne cáilithe de dhíth ag cruinniú AFMÁ  

Amharc-ealaíne. 

Tabharfaidh gach múinteoir réimse oibre leis a bheidh le plé ag an gcruinniú 
AFMÁ. 

Tá breis eolais ar an bpróiseas AFMÁ ar ár suíomh gréasáin, www.jct.ie.  
 

 

Aiseolas 

 
Ba chóir a rá leis na scoláirí cén tuairiscín a tugadh dóibh agus aiseolas a thabhairt 

dóibh nuair a bhíonn an cruinniú AFMÁ thart. 

(Acmhainn CNCM ar Aiseolas (www.ncca.ie) 

 

Tuairisceoireacht 

 
 

Tar éis MRB 1 déanfar na tuairiscíní a bhronntar a thuairisciú trí nósanna imeachta 
do scoile agus trí Phrói�l Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS). 

 

Sceidealú 

 
Sa Chreat don tSraith Shóisearach 2015 tugtar 200 uair d’Amharc-ealaín na Sraithe 

Sóisearaí thar thrí bliana. 

Faoi mar atá an cleachtas reatha, beidh neamhspleáchas fós ag scoileanna lena 
gcuid cláir ama a phleanáil, ar chuntar go gcomhlíonann siad an t-íosriachtanas sin. 

Ó tharla go mbíonn comhthéacs éagsúil ag gach scoil (mar shampla an fad a 
mhaireann rang, leathlaethanta srl.), bítear ag súil leis go mbeidh cláir ama 
dhifriúla ann ar fud an chórais scoile. Féach: Imlitir Chiorcláin 0015 /2017 

                       

Mar chuid de 
Mheasúnú 

Rangbhunaithe 1, 
déanfaidh an 

scoláire an méid 
seo a leanas: 

 
 
 

Mar chuid de Mheasúnú Rangbhunaithe 1, déanfaidh an scoláire an méid 
seo a leanas: 

• roghnóidh sé a théama tosaigh agus na bunfhoinsí cuí 
•  déanfaidh sé taighde ar a smaointe tosaigh 
• piocfaidh sé an snáithe Amharc-ealaíne trína nginfidh sé a shaothar       

réadaithe 
• déanfaidh sé tuilleadh forbartha ar a chuid smaointe le haghaidh a 

shaothair réadaithe 
• taifeadfaidh sé an obair agus na nótaí go léir ina bhloc sceitseála Amharc-

ealaíne 
• cuirfidh sé na cúig ghné den Amharc-ealaín san áireamh san obair ar fad 

a dhéanann sé 
• cuirfidh sé a shaothar réadaithe i gcrích  
• déanfaidh sé machnamh ar a chinntí, ar a phróiseas agus ar a shaothar 

réadaithe. 

 

Measúnú Rangbhunaithe 1 le haghaidh Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí in 2019  
An sceideal dó Ó Phróiseas go Cur i gcrích 

 

An tréimhse ina gcuireann an scoláire Ó Phróiseas go Cur i 
gcrích 
 

Dé Luain, 7 Eanáir go dtí  Dé Luain, 20 Bealtaine 2019 
Eiseoidh CNCM na téamaí an 7 Eanáir 
 

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir tuairisceoirí 
sealadacha 

22 Bealtaine 2019 

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar 
Mheasúnú Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a 
mbronnfaidh an múinteoir tuairisceoirí deiridh 

27 Bealtaine 2019 

  
  

 

http://www.jct.ie/
http://www.ncca.ie/

