


Mo Thuras Foghlama

BLIAIN 1 - MO THURAS FOGHLAMA

TAR ÉIS MRB 2
Éist leis an aiseolas ó do mhúinteoir le linn agus tar éis
MRB 2. Bain úsáid as an aiseolas seo, mar aon ledo 
chuid machnaimh féin ar do chuid oibre, chun anailís 
bhreise a dhéanamh ar scileanna 
teicneolaíocht adhmaid mar ullmhúchán do do
thionscadal.

i dTeicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí

Is léargas é Measúnú Rangbhunaithe (MRB) ar an áit a bhfuil tú ar do thuras foghlama sa
Teicneolaíocht
maith le do thaithí ón 1ú bliain agus roimhe sin. Cé go ndíríonn gach MRB ar pheirspictíochtaí áirithe, 
cabhraíonn siad le do scileanna agus do thuiscint a fhorbairt go leanúnach sa teicneolaíocht adhmaid. 
Cabhróidh na MRBnna leat freisin dul i ngleic le do thionscadal agus leis an scrúdú i mBliain 3 
den tSraith Shóisearach agus ina dhiaidh sin sa tSraith Sinsearach.

ROIMH MRB 1
Bí fiosrach, díriigh ar scileanna taighde, meastóireachta agus
cumarsáide a fhorbairt.

Déan naisc idir an méid a fhoghlaimíonn tú sa Teicneolaíocht
Adhmaid agus an domhan thart timpeall ort.

BLIAIN 3 - MEASÚNÚ DEIRIDH

LE LINN MRB 1
Iarrtar ort in MRB 1 imscrúdú a dhéanamh ar shaincheist a
bhaineann le heolaíocht adhmaid laistigh de chomhthéacs
áitiúil/domhanda. Cé gur deis é seo chun réimse eolais
agus scileanna a forbraíodh sa Teicneolaíocht Adhmaid a
thaispeáint, dírítear go háirithe ar na peirspictíochtaí seo
a leanas:

Coincheapa
Taighde agus cur i

agus anailís bhfeidhm

Meastóireacht
ar do chuid

torthaí
Do MRB a
chur in iúl

Nóta:
De réir mar a bhogann tú trí MRB 1, déan machnamh,
meastóireacht, taifeadadh agus cumarsáid ar an méid atá á
fhoghlaim agat agus ar an gcaoi ina dtagann forbairt ar do
chuid smaointeoireachta.

LE LINN MRB 2
Do MRB 2, iarrtar ort féin-anailís agus meastóireacht a
dhéanamh ar chúrsa agus ar do scileanna
go dtí seo i dTeicneolaíocht Adhmaid. Cé gur deis é
seo chun réimse eolais agus scileanna a forbraíodh i
dTeicneolaíocht Adhmaid a thaispeáint, dírítear go
háirithe ar na peirspictíochtaí seo a leanas:

Féinanailís ar
ghnéithe den
obair chúrsa

Breithiúnais a
dhéanamh

Do MRB a
chur in iúl

Nóta:
De réir mar a bhogann tú trí MRB 2, déan machnamh,
meastóireacht, taifeadadh agus cumarsáid ar an méid atá á
fhoghlaim agat agus ar an gcaoi ina dtagann forbairt ar do
chuid smaointeoireachta.

ROIMH MRB 2
Smaoinigh ar do thuras foghlama go dtí seo. Smaoinigh
ar an gcaoi a bhfuil do chuid scileanna sa Teicneolaíocht
Adhmaid ag forbairt. Amharc siar ar aon mhachnamh
a thaifead tú le linn do thurais fhoghlama ar do dhul
chun cinn sna scileanna seo go dtí seo. Bain úsáid as
an machnamh sin chun anailís a dhéanamh ar do dhul

ghlacadh chun feabhas a chur ar na scileanna sin?

BLIAIN 3 - MRB 2

BLIAIN 2 - MRB 1

BLIAIN 3
Tionscadal 70% Scrúdú Scríofa 30%
Socraíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) tionscadal
agus scrúdú scríofa i mBliain 3 den tSraith Shóisearach.
Tabharfaidh an dá chineál measúnaithe deis duit

Theicneolaíocht Adhmaid.

Nóta:
Tóg am chun machnamh a dhéanamh ar do dhul chun
cinn thar na trí bliana agus trí MRB 1 agus MRB 2 araon.
Smaoinigh ar an aiseolas a fuair tú ó do mhúinteoir agus
conas a an t-aiseolas sin a úsáid i do thionscadal
agus i do scrúdú scríofa.

TAR ÉIS MRB 1
Éist leis an aiseolas ó do mhúinteoir le linn agus tar éis
MRB 1. Bain úsáid as an aiseolas sin, mar aon le do chuid

tuiscint agus luachanna sa Teicneolaíocht Adhmaid a
fhorbairt tuilleadh.


