Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ)
Ag an gcruinniú AFMÁ, déanfaidh múinteoirí samplaí dá measúnuithe ar obair scoláirí a roinnt agus a phlé
agus tiocfaidh siad ar chomhthuiscint faoi cháilíocht foghlama scoláirí. Cuideoidh an tacaíocht struchtúrtha
seo do Mheasúnuithe Rangbhunaithe (MRBnna) le comhsheasmhacht agus cothroime a dheimhniú laistigh
den scoil agus idir scoileanna nuair a bhíonn breithmheas á dhéanamh ar fhoghlaim scoláirí’. Is ón bplé a
thiocfar ar chomhaontú maidir le caighdeáin (Creat don tSraith Sóisearach (2015), leathanaigh 8 agus 9).
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Roimhe Tá breis eolais ar an bpróiseas AFMÁ mar aon le doiciméid ábhartha le fáil ag:
https://www.jct.ie/leagangaeilge/maths/assessment_ga

➢ Breathnú ar na Gnéithe
LenaAFMÁ
linn mar aon le doiciméid ábhartha
Tá breis eolais ar an bpróiseas

