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3 Gearrchúrsaí atgus 
Cláir Foghlama 
Leibhéal 2
Sa tsraith nua shóisearach, ba chóir go mbeadh daltaí a ghlacann an gearrchúrsa seo ag leanúint 

de Chlár Foghlama Leibhéal 2 (CFL2) pearsantaithe i gcuideachta comhpháirteanna eile curaclaim 

(ó Leibhéal 2 agus b’fhéidir ceann nó dhó ó Leibhéal 3). Tá na CFL2nna pleanáilte thart ar shraith 

d’Aonaid Tosaíochta Foghlama a dhíríonn ar scileanna pearsanta, sóisialta agus praiticiúla scoláirí 

a fhorbairt. I dteannta na nAonad Tosaíochta Foghlama, is féidir le scoláirí staidéar a dhéanamh 

ar ghearrchúrsaí a bhfuil a dtorthaí foghlama ailínithe le táscairí leibhéil do Leibhéal 2 den Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí (Aguisín 1). Is é Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d’Ainmhithe an chéad 

cheann de na gearrchúrsaí seo atá forbartha ag an CNCM.

Is é an spriocghrúpa ar forbraíodh CFL2nna agus Gearrchúrsaí Leibhéal 2 dóibh de ghnáth scoláirí 

a bhfuil riachtanais thábhachtacha foghlama acu. De thoradh measúnú foirmiúil ag síceolaí 

oideachais beidh na scoláirí seo curtha sna catagóirí míchumas foghlama íseal éadrom go hard 

meánach agus beidh plean pearsantaithe foghlama acu ón am a raibh siad sa bhunscoil. 

Sa chomhthéacs sin, tá na CFL2nna agus na gearrchúrsaí deartha do scoláirí a bhainfeadh tairbhe 

as deiseanna chun foghlaim agus scileanna a fheabhsú i réimsí amhail bunlitearthacht agus 

uimhearthacht, teanga agus cumarsáid, scileanna soghluaisteachta agus fóillíochta, comhordú 

luaile agus forbairt shóisialta agus phearsanta. Tugann na CFL2nna an seans do scoláirí freisin 

feabhas a chur leis an bhfad ama ar féidir leo díriú ar ghníomhaíochtaí, chomh maith lena gcumas 

chun eolas agus scileanna a ghinearálú agus a aistriú trasna ócáidí éagsúla agus chun eolas a 

phróiseáil ó níos mó ná cainéal céadfach amháin.
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4 Intreoir don tsraith 
shóisearach
Suíonn oideachas na sraithe sóisearaí scoláirí i gceartlár an eispéiris oideachasúil, ag cur ar 

a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh ina gcomhphobail agus sa tsochaí, agus bheith ina 

bhfoghlaimeoirí seiftiúla muiníneacha i ngach gné agus ag gach céim dá saol. Cuimsíonn an 

tsraith shóisearach gach scoláire agus cuireann sí le cothromaíocht deiseanna, rannpháirtíocht 

agus torthaí don uile dhuine.

Ligeann an tSraith Shóisearach do scoláirí ceangal láidir a dhéanamh leis an bhfoghlaim trí dhíriú 

ar cháilíocht na foghlama a thiteann amach agus trí eispéiris a thairiscint atá spreagúil agus 

taitneamhach dóibh, agus bainteach lena saol. Tá ardcháilíocht ag roinnt leis na heispéiris seo, 

cuireann siad le leas fisiceach, meabhrach, agus sóisialta na scoláirí, agus nuair is féidir, tugann 

siad deiseanna dóibh a gcumais agus a dtallanna a fhorbairt i réimsí na cruthaitheachta agus 

na fiontraíochta. Tógann clár sraith shóisearach an scoláire ar an bhfoghlaim a rinne siad ar an 

mbunscoil. Tacaíonn sé le breis dhul chun cinn ina gcuid foghlama. Cabhraíonn sé le scoláirí na 

scileanna foghlama a fhorbairt a bheidh ina gcúnamh acu agus iad ag tabhairt faoi dhúshláin an 

tsaoil tar éis na scoile.
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5 Réasúnaíocht

Tógann an gearrchúrsa seo ar agus cuireann sé chun cinn forbairt réimse scileanna pearsanta, 

sóisialta agus praiticiúla sa chomhthéacs go bhfoghlaimíonn an scoláire faoi ainmhí a bhfuil 

sainspéis acu ann. Chomh maith le heolas ar an ábhar forbraíonn scoláirí scileanna riachtanacha 

amhail cuid na cumarsáide agus na teanga, smaointeoireacht agus réasúnaíocht, lipéadú, rangú, 

cur i gcóimheas agus infeiriú. Forbraítear eolas, scileanna agus dearcthaí saoil trí naisc leis an 

bpobal, tionscadail chruthaitheacha, uimhearthacht, cumarsáid agus litríocht. 
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6 Aidhm

Is í an aidhm atá leis an ngearrchúrsa seo eolas an scoláire a fhorbairt, chomh maith le scileanna 

cognaíocha, sóisialta agus praiticiúla i gcomhthéacs ina bhfuil siad ag foghlaim faoi ainmhí ar spéis 

leo é agus ina mbeidh siad ag tabhairt aire dó. 
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7 Naisc

Léiríonn na táblaí ar na leathanaigh a leanann conas is féidir Tionscadal Pearsanta a nascadh le 

gnéithe lárnacha foghlama agus teagaisc sa tsraith shóisearach. 

Ráitis Foghlama (RF)

Ráiteas Samplaí d’fhoghlaim ábhartha sa chúrsa 

Déanann an scoláire 
cumarsáid go héifeachtach 
ar bhealai éagsúla i réimse 
comhthéacsanna sa T1 

RF 1

Úsáideann an scoláire na focail chearta agus iad ag plé faoi 
mhadraí. Déanann sé/sí cumarsáid chuí le daoine eile sa scoil 
agus sa phobal i gcásanna neamhfhoirmiúla agus foirmiúla. 
Tá deiseanna ann síos tríd chun láithreoireachtaí a dhéanamh 
a bhfuil faid agus méideanna éagsúla dúshláin ag roinnt leo. 
Úsáidtear réimse foirmeacha scríbhneoireachta chun oiriúint 
don chuspóir – sprioc foghlama a scríobh síos, foirm shimplí a 
chomhlánú nó treoracha a scríobh d’úinéir conchró coinneála a 
dhéanfaidh cúram de mhadra an scoláire

Tá meas ag an scoláire ar a 
bhfuil i gceist le bheith ina 
s(h)aoránach gníomhach, 
le cearta agus dualgais i 
gcomhthéacsanna áitiúla 
agus i gcomhthéacsanna níos 
leithne 

RF 

Sna snáitheanna uile fiosraíonn an scoláire na freagrachtaí a 
bhaineann le madraí bheith i do sheilbh. Faigheann an scoláire 
amach faoi na seirbhísí do mhadraí atá ar fáil sa cheantar áitiúil. 
Réimse tábhachtach eile is ea an gá le tú féin agus daoine eile 
a chosaint ó dhochar féideartha. Glacann an scoláire páirt i 
saoránacht ghníomhach le linn an chúrsa de réir mar a thagann 
deiseanna aníos. 

Déanann an scoláire gníomh 
chun a leas féin agus leas 
dhaoine eile a chosaint agus 
a chothú 

RF 11

Foghlaimíonn an scoláire faoi chleachtas éifeachtach sábháilte 
le linn dó/di aire a thabhairt do mhadra, lena n-áirítear an gá atá 
ann daoine eile a chosaint ó dhochar féideartha. 
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8
Aonaid Tosaíochta Foghlama (ATFnna)
Is iad na ATFnna na comhpháirteanna lárnacha i gCláir Foghlama Leibhéal 2. Tá roinnt eilimintí 

i ngach ATF a shoiléiríonn an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a bhíonn i gceist. Leagtar 

amach na ATFnna, na heilimintí agus a gcuid torthaí foghlama ábhartha in Cláir Foghlama Leibhéal 

2: Treoirlínte do Mhúinteoirí. Meastar na ATFnna agus na heilimintí atá sainithe thíos bheith 

lárnach sa ghearrchúrsa seo. 

Priority Learning Unit PLU element Student learning activities

Aonad Tosaíochta 
Foghlama

Ag caint/ag comharthú 
mar is cuí ar son cuspóirí 
éagsúla agus aireachas 
mar éisteoir a léiriú 

An rud a dhéanann an scoláire

•	 léann agus/nó éisteann siad chun 

eolas a fháil

•	 léann siad stór focal sóisialta 

súilaithne /aithníonn siad siombailí 

agus comharthaí a bhaineann le 

rialú madraí 

•	 scríobhann siad paragraf gearr 

chun eolas a chur in iúl ag úsáid 

príomhthéarmaí cuí 

•	 cuireann siad topaic bainteach le 

madraí i láthair lucht éisteachta le/

gan leideanna/noda pictiúrtha 

Uimhearthacht Airgead a bhainistiú

Áireamhán a úsáid

Fiosraíonn an scoláire na costais a 
bhaineann le haire a thabhairt do 
mhadra agus pleanálann buiséad 
chuige sin. Trí rólimirt agus eispéiris 
siopadóireachta san fhíorshaol 
foghlaimíonn an scoláire chun 
áireamhán a úsáid sa chomhthéacs seo

Aire Phearsanta Stíl shláintiúil 
mhaireachtála a fhorbairt

Liostaíonn an scoláire na tairbhí a 
théann le madra bheith aige, m.sh. don 
aclaíocht, do chúiseanna sóisialta agus/
nó folláine mheabhrach. 

Ag Maireachtáil i bPobal Ag lorg cabhrach agus 
comhairle

Déanann an scoláire taighde ar obair 
ghairmithe bunriachtanacha sa phobal 
a oibríonn le madraí agus ar féidir leo 
cabhair nó comhairle a lorg uathu. 
Déanann an scoláire rólimirt ar chás 
éigeandála a thuairisciú trí ghlaoch 
gutháin, ó bhéal nó trí théacs. 

Ag Ullmhú don Obair Bheith ábalta spriocanna 
don fhoghlaim a shocrú

I Snáithe 1 leagann an scoláire síos 
spriocanna foghlama don ghearrchúrsa, 
ag aibhsiú na réimsí chun oibriú orthu 
agus atá le forbairt. Taifeadann an 
scoláire gach a gcuirtear i gcrích agus 
na spriocanna seo á mbaint amach. 
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9 Forbhreathnú ar an 
gcúrsa
D’fhonn bheith soiléir i dtaca leis na torthaí foghlama, is madra é an t-ainmhí a luaitear síos tríd 

an doiciméad, ach is féidir le hainmhithe nó peataí eile bheith i gceist sa ghearrchúrsa. 

Snáithe 1: Foghlaim faoi mhadraí

Snáithe 2: Aire a thabhairt do mhadraí

Snáithe 3: An madra faoin teach

Snáithe 4: An madra sa phobal
Tá sé ceaptha go dtabharfaidh scoláire faoi Shnáithe 1 ag tús an chúrsa mar go mbaineann sé leis 

an scoláire madra a roghnú (a cheann féin nó ceann samhailteach) ar a ndíreoidh sé don chuid eile 

den chúrsa. 

Dearadh an cúrsa le haghaidh tuairim is 100 uair de rannpháirtíocht scoláire.

Tá torthaí foghlama an chúrsa ailínithe le Táscairí Leibhéil do Leibhéal 2 den Chreat Náisiúnta 

Cáilíochtaí (Aguisín 1).

Tabhair do d’aire go léiríonn nádúr agus líon na dtorthaí foghlama sa chúrsa an cur chuige ina 

ndéantar struchtúrú agus scafláil ar an bhfoghlaim don spriocghrúpa scoláirí ar leith atá ag obair 

ar Chláir Foghlama Leibhéal 2. 

Ag tosú amach
Sula dtosóidh an scoláire, caitear roinnt ama ag cur an chúrsa i láthair agus á phlé chun a oibriú 

amach conas a thagann sé le clár foghlama pearsantaithe an scoláire agus a chuireann sé leis. 

Is féidir eolas a fuarthas roimh ré agus sainréimsí spéise a shocrú. Agus na heilimintí ATF á 

n-úsáid mar phointí tagartha, pléitear láidreachtaí an scoláire agus na réimsí atá le feabhsú chun 

spriocanna forbairt phearsanta agus foghlama a shocrú. 
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10 Ionchais maidir le 
scoláirí 
Agus an tsonraíocht á foilsiú ar líne, bainfear úsáid as samplaí d’obair scoláirí chun na hionchais 

maidir le scoláirí a léiriú sa ghearrchúrsa. Beidh baint dhíreach ag na samplaí anótáilte seo le 

toradh foghlama nó le grúpaí de thorthaí foghlama. 

I gcás gearrchúrsaí i réimsí nua foghlama, amhail Tionscadal Pearsanta, cruthófar roinnt samplaí 

taispeántacha d’obair scoláirí chun múinteoirí agus scoláirí a threorú le linn bhlianta tosaigh an 

chúrsa
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11 Snáithe 1:  
Foghlaim faoi mhadraí
Torthaí foghlama

Foghlaimíonn scoláirí maidir le... Ba chóir go mbeadh scoláirí ábalta…

Saolré madra 1.1. amlíne shimplí a chruthú a rianaíonn na céimeanna i 

saol madra 

1.2. pictiúir éagsúla de mhadraí a rangú de réir céimeanna 

forbartha 

1.3. roinnt fadhbanna sláinte/sláinteachais a fhulaingíonn 

madraí a liostú 

Tairbhí a bhaineann le madra 
bheith agat

1.4. roinnt cúiseanna a mbíonn madraí ag daoine a liostú 

agus ina measc na tairbhí sóisialta 

1.5. plean aclaíochta a oibriú amach a rachadh chun 

tairbhe madraí agus a gcuid úinéirí 

Ról madraí inár saol 1.6. torthaí suirbhé a rinne siad ar luach madraí ag daoine 

a bhfuil aois agus riachtanais dhifriúla acu a chur i 

láthair a bpiaraí 

1.7. déantúsán a chruthú chun eolas a chur ar fáil ar 

phórtha madraí agus a dtréithe 

Madra a roghnú 1.8. na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le 

madra bheith agat a phlé lena bpiaraí 

1.9. an méid atá i gceist i dtaca le haire a thabhairt do 

mhadra a chur in iúl 

1.10. critéir a úsáid chun madra ar mhaith leo bheith acu a 

roghnú1

Athmhachnamh agus aistriú 1.11. athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a 

foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i 

bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca 

lena madra ‘féin’ 

1 Cuireann an scoláire próifíl le chéile den mhadra a roghnaítear ionas gurb é ‘a m(h)adra féin’ é feasta. Is 
féidir foghlaim níos doimhne sa chúrsa a cheangal leis an madra sin
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12 Snáithe 2: Aire a 
thabhairt do mhadraí
Torthaí foghlama

Foghlaimíonn scoláirí maidir le... Ba chóir go mbeadh scoláirí ábalta…

Bia 2.1. lsláintiúil agus míshláintiúil a lipéadú ar bhianna 

madraí 

2.2. comparáidí a dhéanamh le bianna atá sláintiúil ag 

daoine 

2.3. clár bia le haghaidh réimse bia folláin do mhadraí a 

phleanáil agus a dhearadh 

2.4. praghsanna bianna madraí i siopaí áitiúla a chur i 

gcomparáid lena chéile 

2.5. bianna so-ite a dhéanamh dá madra ‘féin’

Grúmaeireacht 2.6. gnáthaimh shláinteachais do mhadraí a liostú 

2.7. comparáid a dhéanamh idir na héifeachtaí ar mhadraí 

agus ar dhaoine mura leantar de ghnáis sláinteachais 

2.8. fianaise a léiriú d’fhoghlaim i ndiaidh cuairt a 

thabhairt ar speisialaí, amhail grúmaeir madraí nó 

tréidlia 

Aclaíocht 2.9. aclaíocht fholláin do mhadraí a aimsiú

2.10. comparáidí a dhéanamh idir sin agus na tairbhí a 

bhaineann daoine as aclaíocht 

2.11. míniú conas an madra a aclú go sábháilte 

2.12. dea-chleachtas agus feasacht ar shábháilteacht a léiriú 

agus iad ag siúl le madra 

Foscadh 2.13. míniú cén fáth a mbíonn foscadh ag teastáil ó mhadraí

2.14. comparáidí a dhéanamh idir sin agus foscadh a 

bhíonn de dhíth ar dhaoine 

2.15. taighde a dhéanamh ar chineálacha difriúla foscaidh 

don mhadra 

Athmhachnamh agus aistriú 2.16. athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a 

foghlaimíodh sa snáithe seo 

2.17. rud éigin a dhearadh agus a dhéanamh dá madra féin 

le húsáid mar fhoscadh, teas, compord nó spraoi 
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13 Snáithe 3: An madra 
faoin teach
Torthaí foghlama

Foghlaimíonn scoláirí maidir le... Ba chóir go mbeadh scoláirí ábalta…

Sláinte agus sláinteachas 3.1. rioscaí féideartha sláinte a leagan amach do dhaoine 

agus madra sa bhaile acu 

3.2. bunchleachtais chúram pearsanta a aithint atá le cur i 

gcrích nuair a bhíonn madra sa bhaile 

Costais a bhaineann le madra a 
choimeád 

3.3. an costas atá leis an madra a choimeád ar feadh 

lae/seachtaine agus/nó míosa/bliana a ríomh trí 

áireamhán a úsáid

3.4. fianaise ar roinnt de na costais sin a bhailiú trí 

chuairteanna a dhéanamh ar dhaoine sa phobal agus/

nó trí shiopadóireacht ar líne 

3.5. admhálacha siopadóireachta a mhíniú, ag réasúnú 

(más cuí) cén difear atá idir earraí só agus earraí 

riachtanacha 

Contúirtí faoin bhaile 3.6. contúirtí féideartha do mhadra i dtimpeallacht an 

bhaile a liostú 

3.7. seicliosta a dhéanamh den dea-chleachtas chun 

madra a choimeád sábháilte sa bhaile

3.8. daoine, grúpaí nó eagraíochtaí a aimsiú a dtiocfadh leo 

cabhrú le linn cásanna éigeandála 

3.9. rólimirt a dhéanamh de ghlaoch gutháin nó téacs 

chuig na seirbhísí éigeandála chun teagmhas a 

bhaineann le madra a thuairisciú 

Athmhachnamh agus aistriú 3.10. athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a 

foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i 

bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca 

lena madra ‘féin’
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14 Snáithe 4: An madra 
sa phobal
Torthaí foghlama

Foghlaimíonn scoláirí maidir le... Ba chóir go mbeadh scoláirí ábalta…

Freagrachtaí úinéara 4.1. na freagrachtaí a bhaineann le madra bheith i seilbh 

duine a liostú 

4.2. bá a léiriú i leith daoine a bhfuil eagla orthu roimh 

mhadraí 

4.3. na háisíneachtaí cuí a ainmniú a thugann tacaíocht 

agus comhairle d’úinéirí madraí 

4.4. míniú cad a dhéantar ma thagann tú trasna ar 

mhadra colgach 

Áiteanna agus imeachtaí a 
bhaineann le madraí 

4.5. a aithint gur gá seiceáil má cheadaítear madraí isteach 

in áiteanna áirithe 

4.6. áiteanna agus imeachtaí a aithint a bhaineann le 

madraí go speisialta 

4.7. cuairt a thabhairt ar cheann amháin, ar a laghad, de 

na háiteanna sin 

Madraí a chabhraíonn linn 4.8. na bealaí a ainmniú conas is féidir le madraí cabhrú 

linn sa phobal 

4.9. agallamh a chur ar dhuine a oibríonn le madra nó a 

bhfuil ceann acu a chabhraíonn leo 

4.10. feasacht a léiriú ar conas is féidir le madraí cabhrú le 

daoine éirí neamhspleách 

Athmhachnamh agus aistriú 4.11. athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a 

foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i 

bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca 

lena madra ‘féin’
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15 Measúnú agus 
teistiúchán
Measúnú leanúnach
Taobhaíonn an gearrchúrsa seo le réimse leathan cuir chuige i leith an mheasúnaithe. Tá roinnt 

torthaí foghlama ann atá fóirsteanach do mheasúnú aon uaire, i dtaca le cinn eile is measúnú 

ar bhonn leanúnach is fóirsteanaí dóibh agus scoláirí ag dul i ngleic le gníomhaíochtaí difriúla 

foghlama mar shampla: ag plé, ag míniú, ag cur i láthair, ag pleanáil, ag tabhairt aire, scileanna a 

chleachtadh agus ag leibhéal bunúsach, ag fáil eolais. Sna comhthéacsanna seo déanann scoláirí, 

i gcomhar lena múinteoirí, machnamh ar agus breithiúnais faoina gcuid féin foghlama agus faoi 

fhoghlaim daoine eile (de réir a gcumais) trí bhreathnú ar na gnéithe cáilíochta atá le feiceáil i 

míreanna áirithe oibre. Pleanálann siad na chéad chéimeanna eile ina gcuid foghlama, bunaithe ar 

an aiseolas a fhaigheann siad. 

Tugann Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d’Ainmhithe méid áirithe roghanna do scoláirí 

sa mhéid a chuirfidh siad i láthair don mheasúnú agus sa leagan amach a bheidh air. Tugann 

sé deiseanna freisin do scoláirí spriocanna a shocrú, spriocdhátaí a bhaint amach agus roinnt 

freagrachta a ghlacadh as fianaise ar fhoghlaim a bhailiú don phunann foghlama a dhéanann siad 

mar chuid dá gClár Foghlama Leibhéal 2 (CFL2). Is cabhair don scoláire é an measúnú leanúnach sa 

turas foghlama agus san ullmhúchán a dhéanann siad don mheasúnú a bhaineann le teistiúchán 

ar an ngearrchúrsa. Tá an rogha ag an scoil iarraidh ar an scoláire cóip chrua nó cóip leictreonach 

a dhéanamh den phunann do na CFL2nna. Tugann an phunann fianaise ar fhorbairt agus ar 

dhul chun cinn i rith an chúrsa agus úsáidtear í le haghaidh cuspóirí measúnú múnlaitheach agus 

suimitheach araon. Is féidir go gcuirfí san áireamh mar fhianaise ar fhoghlaim físeáin den scoláire 

ag comhlíonadh tascanna, é á chur faoi agallamh nó ag déanamh láithreoireachtaí. Is féidir 

freisin cineálacha eile fianaise ar fhoghlaim a chur san áireamh cuir i gcás, bileoga oibre, tuairiscí, 

cairteacha, líníochtaí, mapaí intinne, seicliostaí ar dhea-chleachtas, bileoga féinmheasúnú scoláire, 

siurnail/dialanna foghlama nó grianghraif. Is féidir chomh maith déantúsán a dhéanamh m.sh. cró 

madra nó mionsamhail de cheann.

Measúnú don Teistiúchán
Beidh measúnú don teistiúchán scoilbhunaithe. Tá dhá thasc mheasúnaithe i gceist: Tasc 
Láithreoireachta agus Tasc Cás-staidéir. Tá an t-ualú céanna ag dul leo agus ní mór do scoláirí grád 

Gnóthaithe a fháil ar gach ceann de na tascanna measúnaithe le haghaidh teistiúcháin. Déanfar 

an Tasc Láithreoireachta ag nó go díreach i ndiaidh leath bealaigh tríd an gcúrsa, agus críochnófar 

an Tasc Cás-staidéir ag deireadh an chúrsa. Ní chuirtear san áireamh obair ón gcéad bhliain mar 

chuid den mheasúnú don teistiúchán.

Tasc Láithreoireachta
Bíonn a lán deiseanna ag scoláirí a dhéanann an cúrsa seo labhairt le daoine eile. Cuireann siad 

obair i láthair a bpiaraí ag amanna éagsúla le linn an chúrsa, m.sh. chun torthaí suirbhé a chur 

ina láthair ar na cúiseanna a mbíonn ainmhithe ag déagóirí, chun fíricí suimiúla a chur in iúl 

dóibh nó chun a mhíniú cén fáth a dtéann aclaíocht chun sochair do mhadraí. Cleachtann siad 
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(i suíomhanna fíora nó rólimeartha) glaonna gutháin a dhéanamh chuig gairmithe éagsúla nó 

chuig na seirbhísí éigeandála. Tá an cur i láthair don mheasúnú gearr agus tugann sé faill don 

scoláire ‘a thaispeáint cad atá ar eolas acu’. Is féidir go n-éileoidh sé comhoibriú le daoine eile chun 

taighde a dhéanamh, eolas a aimsiú, pleanáil agus eagrú a dhéanamh ar an rud atá le rá agus ar 

an gcaoi lena rá. Tógann sé muinín agus spreagann sé idirghníomhaíocht shóisialta le daoine eile. 

Is féidir freisin go gcruthóidh se deis chun scileanna a léiriú in obair le teicneolaíocht dhigiteach. 

Roghnóidh an múinteoir, i gcomhphlé leis an scoláire, cén láithreoireacht de chuid an scoláire ó lár 

an chúrsa is fearr a fhreagraíonn na gnéithe cáilíochta a bhfuil cur síos orthu thíos. 

Tasc Cás-staidéir
I rith an chúrsa bíonn an scoláire ag tógáil próifíle don mhadra fíor nó samhailteach a roghnaíodh 

i Snáithe 1 mar fhócas na foghlama, agus chur i bhfeidhm na foghlama sin. Is codanna den phróifíl 

sin, pór, méid agus tréithe fisiceacha eile an mhadra, a aiste bia agus a chóras aclaíochta, a thinnis, 

agus insteallta a bhí le tabhairt dó, scéalta faoi theagmhais agus ealaín a bhain leis an madra, 

costais choimeád an mhadra agus mar sin de. 

Sa Tasc Cás-staidéir ceistítear an scoláire agus freagraíonn sé ag scríobh/úsáid comharthaíochta/

íomhánna faoi phróifíl an mhadra seo (nó faoi cheann neamhaithnid). Tá na gnéithe seo a leanas i 

gceist sa tasc. Tabhair do d’aire nach bhfuil na samplaí a luaitear uileghabhálach. 

•	 Ceistítear an scoláire i modh a oireann dá gcumas faoi phróifíl an mhadra agus spreagtar é 

oiread agus is féidir chun foclóir cuí agus eochairfhocail a úsáid do na gnéithe éagsúla atá 

faoi chaibidil. 

•	 Chun na ceisteanna a fhreagairt, úsáidtear eolas a foghlaimíodh faoi shláinteachas, aiste 

bia agus aclaíocht chomh maith le cúrsaí sábháilteachta a bhaineann le madraí bheith i do 

sheilbh.

•	 Tá an scoláire ábalta freagraí cruinne a thabhairt ar cheisteanna a éilíonn freagraí fíriciúla 

(an gceadaítear do mhadraí rith thart gan coniall bheith orthu i bpáirceanna poiblí?).

•	 Táthar ag súil le freagraí féideartha ar cheisteanna amhail ‘cad a dhéanfá dá…’ agus táthar 

ag súil le scoláirí bheith ábalta cúiseanna a thabhairt lena bhfreagraí.

•	 Tá an scoláire ábalta a aithris, i seicheamh, cé na céimeanna a glacadh le linn rud éigin a 

dhéanamh/a thógáil don mhadra (an ceadúnas madraí a cheannach nó roinnt bianna so-ite a 

dhéanamh) le linn an chúrsa.

•	 Oibrítear gné uimhearthachta isteach sa tasc freisin ag leibhéal a oireann do chumas an 

scoláire (cosnaíonn bia don mhadra seo €10 sa tseachtain. Cá mhéad a chosnóidh sé ar an úinéir in 

aghaidh na míosa?).

•	 Bíonn gné phraiticiúil éigin sa tasc leis. Iarrtar ar an scoláire rólimirt a dhéanamh de 

ghlaoch éigeandála, nó téacs a chur, nó déileáil le duine éigin a bhfuil eagla orthu roimh a 

madra, nó roinnt bheag rudaí a cheannach don mhadra ag úsáid na mbonn ceart agus ag 

oibriú amach má fhaigheann siad an briseadh ceart.

Réasúnaíocht do na tascanna measúnaithe
Sa chúrsa seo, forbraíonn scoláirí a stór eolais agus scileanna sóisialta, pearsanta agus praiticiúla 

agus iad ag tabhairt faoi na torthaí foghlama trasna na gceithre snáitheanna. Tá na tascanna 

measúnaithe ceaptha chun a chur ar chumas an scoláire an t-eolas agus na scileanna atá 

foghlamtha acu a léiriú. Chomh maith leis na torthaí foghlama do na snáitheanna, tarraingíonn 

na tascanna measúnaithe ar an litearthacht, an uimhearthacht agus na scileanna eile atá leagtha 

amach sna hAonaid Tosaíochta Foghlama (ATFnna). 
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Braithfidh na torthaí foghlama a ndéantar measúnú orthu tríd an Tasc Láithreoireachta, go pointe 

áirithe, ar an topaic agus ar an meán láithreoireachta. D’fhéadfadh na cinn seo go háirithe bheith 

an-ábhartha:

Snáithe 1 Snáithe 2 Snáithe 3 Snáithe 4

1.3, 1.4, 1.8 2.5, 2.6, 2.8 3.1, 3.6, 3.8 4.3, 4.6, 4.8

D’fhéadfadh na torthaí foghlama seo a leanas bheith i gceist sa Tasc Cás-staidéir 

Snáithe 1 Snáithe Snáithe 3 Snáithe 4

1.5, 1.9 2.1, 2.6, 2.8 3.2, 3.5, 3.9 4.1, 4.3, 4.9

Gnéithe Cáilíochta
Leagtar amach thíos gnéithe cáilíochta a bhaineann le hobair scoláirí ar an Tasc Láithreoireachta 

agus ar an Tasc Cás-staidéir. Is féidir le múinteoirí agus le scoláirí iad seo a úsáid, i dtéarmaí 

ginearálta, chun tacú lena bplé faoi agus lena mbreithiúnas ar an obair a rinneadh ar na tascanna 

measúnaithe. Le bheith níos sonraíche, is iad na gnéithe cáilíochta na critéir a úsáidfidh múinteoirí 

chun obair an scoláire a mheas. Beidh an grádú ar bhonn Gnóthaithe nó Le Gnóthú Fós. Is gá gach 

gné cáilíochta a chríochnú go rathúil chun go mbronnfaí an grádú Gnóthaithe ar an scoláire.

Tasc Láithreoireachta

Gnóthaithe

•	 Cuireann an láithreoireacht in iúl roinnt bheag teachtaireachtaí tábhachtacha (2-3)

•	 Úsáidtear eochairfhocal a bhaineann leis an topaic 

•	 Bíonn réasúnaíocht/fíricí taobh thiar de phríomhtheachtaireachtaí de réir mar is cuí. 

•	 Déantar an láithreoireacht, ag úsáid meán oiriúnach cumarsáide le tacaí/leideanna amhairc 

nó leictreonacha breise más cuí

•	 Tugtar an láithreoireacht ag luas a ligeann don lucht éisteachta an rud a deirtear/chuirtear 

trasna a chloisteáil/ a thógáil. 

•	 Tá fianaise ann ar iarracht chun ceangal a dhéanamh leis an lucht éisteachta. 

•	 Tá réamhrá agus conclúid chinnte ag dul leis an láithreoireacht.

Tasc Cás-staidéir

Gnóthaithe

•	 Léiríonn an freagra tuiscint ar ábhar an chás-staidéir m.sh. cad a bhíonn de dhíth ar 

mhadra chun saol sláintiúil bheith acu. 

•	 Taispeánann se fianaise ar fhoghlaim i dtaca leis an eolas, na scileanna agus na dearcthaí a 

fhorbraítear i rith an chúrsa. 

•	 Taispeánann freagraí an cumas chun cinntí éifeachtacha a dhéanamh i suíomhanna 

hipitéiseacha. 
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•	 Léiríonn na freagraí freisin cumas chun eolas a aimsíodh a aithint agus a chur i bhfeidhm i 

gcomhthéacsanna áirithe nó i suíomhanna tugtha m.sh. úsáid a bhaint as seirbhísí agus as 

gairmithe sa chomhphobal i gcomhthéacsanna ar leith. 

•	 Is léir freisin ó na freagraí go dtuigtear cur i bhfeidhm praiticiúil eolais agus faisnéise m.sh. 

na costais a bhaineann le madra/peata a choimeád.
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19 Aguisín 1: 
Táscairí Leibhéil do Leibhéal 
2 den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí

Forbraíodh an gearrchúrsa seo chun teacht leis na Táscairí Leibhéil do Leibhéal 2 den Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí. De ghnáth, is bunfhoghlaim faoi threoir agus le tacaíocht a bhíonn i gceist 

le teistiúchán agus gradaim Leibhéil 2. Is gnách go mbíonn an réimse eolais cúng. Tá an fhoghlaim 

ar bhonn forbraíochta ach is féidir go gclúdódh sí eolas, scil agus inniúlacht a bhaineann le réimsí 

áirithe foghlama m.sh. gnéithe litearthachta agus uimhearthachta laistigh de chomhthéacsanna 

coiteanna. 

Leibhéal CNC 2

Eolas

Fairsinge 

Eolas atá caol ina raon

Eolas

Cineál 

Coincréiteach ó thaobh tagartha agus bunúsach ó thaobh 
tuisceana de 

Eolas agus fios gnó

Raon

Réimse bunúsach de bhunscileanna praiticiúla a léiriú, lena 
n-áirítear úsáid uirlisí ábhartha

Scil agus fios gnó

Roghnaíocht

Sraith de thascanna a dhéanamh ach treoir shoiléir a fháil

Inniúlacht

Comhthéacs

Gníomhú laistigh de réimse teoranta comhthéacsanna intuartha 
agus struchtúrtha

Inniúlacht

Ról

Gníomhú i róil éagsúla faoi threoir

Inniúlacht

Foghlaim conas 

Foghlaim

Foghlaim conas foghlaim ar dhóigh rialaithe i dtimpeallacht atá 
dea-struchtúrtha agus maoirsithe

Inniúlacht

Léirstean

Feasacht a léiriú ar ról neamhspleách dó/di féin 
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