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Tuairisceoir Na Gnéithe Cáilíochta 
Thar barr ar fad  
 
Saothar ina léirítear na gnéithe seo ar 
chaighdeán an-ard.  Cé nach gá don obair a 
bheith gan locht ar fad, tá níos mó láidreachtaí 
ná lochtanna ag baint leis an saothar, agus níl i 
gceist leis na lochtanna  
ach lochtanna beaga. Is éasca don scoláire 
moltaí le haghaidh feabhsúcháin a chur i 
bhfeidhm.  

Thar barr ar fad  
• Léiríonn an obair léirmhíniú an-mhaith ar an téama/na 

téamaí roghnaithe trí líníocht agus triail 
• Tá an taighde a chuirtear i láthair diongbháilte, pearsanta 

agus cothaithe 
• Léiríonn an obair a cuireadh isteach tuiscint an-mhaith ar 

ghnéithe na hAmharc-ealaíne agus baintear úsáid an-mhaith 
astu 

• Tá an machnamh an-mhaith agus léirítear tuiscint an-mhaith 
ann ar an gcaoi a bhforbrófar an obair tuilleadh 

Os cionn na n-ionchas  
 
Saothar ina léirítear na gnéithe seo go han-
mhaith. Léiríonn an scoláire tuiscint shoiléir ar 
an gcaoi le gach réimse den tasc a chur i gcrích. 
D’fhéadfadh sé go dtabharfaí aiseolas á rá gur 
gá tuilleadh  
airde a dhíriú ar ghné áirithe den saothar nó 
tuilleadh snasa a chur uirthi, ach tá sé ar 
ardchaighdeán ar an iomlán. 

Os cionn na n-ionchas  
• Léiríonn an obair léirmhíniú maith ar an téama/na téamaí 

roghnaithe trí líníocht agus triail 
• Tá an taighde a chuirtear i láthair diongbháilte agus 

pearsanta 
• Léiríonn an obair a cuireadh isteach tuiscint mhaith ar 

ghnéithe na hAmharc-ealaíne agus baintear úsáid mhaith 
astu 

• Tá an machnamh go maith agus léirítear tuiscint mhaith ann 
ar an gcaoi a bhforbrófar an obair tuilleadh 

Ag teacht leis na hionchais  
 
Saothar ina léirítear bunús na nGnéithe seo go 
maith. Léiríonn sé go raibh tuiscint mhaith ag an 
scoláire ar an tasc a bhí le déanamh agus tá sé 
saor ó aon locht suntasach. D’fhéadfadh sé go 
gcuirfeadh  
an t-aiseolas in iúl gur gá tuilleadh airde a dhíriú 
ar réimsí áirithe nó gur gá iad a cheartú, ach tá 
an obair idir inniúil agus chruinn den chuid is 
mó. 

Ag teacht leis na hionchais  
• Léiríonn an obair léirmhíniú réasúnta ar an téama/na téamaí 

roghnaithe trí líníocht agus triail 
• Tá an taighde a chuirtear i láthair diongbháilte 
• Léiríonn an obair a cuireadh isteach tuiscint réasúnta ar 

ghnéithe na hAmharc-ealaíne agus baintear úsáid réasúnta 
astu 

• Tá an machnamh réasúnta agus léirítear tuiscint réasúnta 
ann ar an gcaoi a bhforbrófar an obair tuilleadh 

Níor chomhlíon na hionchais go fóill  
 
Saothar nach gcomhlíonann riachtanais an 
Mheasúnaithe Rangbhunaithe ná na nGnéithe 
lena mbaineann. B’fhéidir go ndearna an 
scoláire iarracht mhaith, ach níor thuig sé a 
raibh i gceist leis an tasc i ndáiríre nó tá sé 
curtha ó mhaith ag botúin nach beag. 
Tarraingeoidh an taiseolas aird ar na dearmaid 
bhunúsacha ar gá iad a chur ina gceart.  
 

Níor chomhlíon na hionchais go fóill  
• Léiríonn an obair léirmhíniú teoranta ar an téama/na téamaí 

roghnaithe trí líníocht agus triail 
• Tá an taighde a chuirtear i láthair teoranta 
• Léiríonn an obair a cuireadh isteach tuiscint theoranta ar 

ghnéithe na hAmharc-ealaíne agus baintear úsáid theoranta 
astu 

• Tá an machnamh teoranta agus léirítear tuiscint theoranta 
ann ar an gcaoi a bhforbrófar an obair tuilleadh 

Na Gnéithe Cáilíochta  
Déantar cur síos anseo ar na Príomhghnéithe Cáilíochta a thacaíonn le breithiúnas an scoláire agus an mhúinteora in Ó 
Phróiseas go Cur i gcrích. Is iad na Gnéithe Cáilíochta na critéir a úsáidtear lena mheas cén ceann de na tuairisceoirí is fearr 
a oireann d'obair an scoláire. 
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 1 Is dréacht de na Gnéithe Cáilíochta atá anseo agus, dá réir, is féidir go ndéanfaí leasuithe orthu tar éis iad a úsáid le fíorphíosaí oibre scoláirí.  Foilseofar na 

GCnna leasaithe in eagrán nuashonraithe den doiciméad seo in Earrach 2020. 


