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Sonraíocht le haghaidh 
sa tSraith Shóisearach

Códú

3 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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4 Réasúnaíocht

Tá an ríomheolaíocht le brath i ngach gné den tsochaí nua-aimseartha. A bhuíochas do chórais 

bhogearraí a bheith ag feidhmiú mar is ceart is féidir le heitleáin eitilt ó chathair amháin go chéile, 

leis an UMB airgead a dháileadh agus is féidir leibhéal glúcóis i do chuid fola a dhiagnóisiú. Gné 

den fhoghlaim do scoláirí atá de shíor ag méadú is ea an tuiscint bhunúsach ar conas a oibríonn 

crua-earraí agus bogearraí ríomhaireachta agus conas a bhaineann siad leis an ngnáthshaol. 

Forbraítear scileanna réitithe fadhbanna agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil sa chúrsa 

seo agus scoláirí ag tógáil agus ag cruthú tionscadail bhogearraí trína gcuid smaointe agus a 

samhlaíocht féin a úsáid. Féachann an cúrsa le tógáil ar aon scileanna códaithe ab fhéidir a fuair 

scoláirí bunscoile agus, lena linn sin, léargas a thabhairt ar staidéar a thiocfadh a dhéanamh i 

ríomheolaíocht agus in innealtóireacht bhogearraí amach anseo.



Sonraíocht le haghaidh 
sa tSraith Shóisearach

Códú

5 Aidhm

Is í an aidhm atá leis an ngearrchúrsa cumas an scoláire a fhorbairt chun fadhbanna a leagan 

amach go loighciúil, cód a dhearadh, a scríobh agus a thástáil trí chláir, aipeanna, cluichí, 

beochana nó suíomhanna gréasáin a fhorbairt, agus chun foghlaim faoin ríomheolaíocht trí na 

gníomhaíochtaí foghlama a roghnaíonn siad féin.
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6 Naisc

Léiríonn táblaí sna leathanaigh a leanann an chaoi a bhfuil an códú nasctha le gnéithe lárnacha 

foghlama agus teagaisc sa tsraith shóisearach. 

Ráitis foghlama (RF)

Ráiteas Samplaí d’fhoghlaim ábhartha sa chúrsa 

Ceapann agus measann an scoláire 
straitéisí chun fadhbanna a fhiosrú 
agus a réiteach trí eolas, réasúnaíocht 
agus scileanna matamaiticiúla a úsáid

RF 17 

Tá fadhbréiteach agus smaointeoireacht 
ríomhaireachtúil lárnach don chúrsa seo. Úsáideann 
scoláirí eolas réasúnaíocht agus scileanna 
matamaiticiúla s’acu agus iad ag oibriú amach, ag meas 
agus ag cur i bhfeidhm réiteach i leith fadhbanna 
áirithe.

Déanann an scoláire cur síos ar 
phatrúin agus ar ghaoil, agus léiríonn, 
léirmhíníonn, tuarann agus míníonn 
siad iad. 

RF 16

Léirmhíníonn scoláirí patrúin agus gaoil agus cuireann 
siad síos orthu agus iad ag réiteach fadhbanna agus ag 
cruthú tionscadal ag úsáid algartam agus teangacha 
ríomhaireachta.

Úsáideann an scoláire teicneolaíochtaí 
oiriúnacha chun dúshlán dearaidh a 
shárú.

RF 20

Ina n-aonar nó mar bhall d’fhoireann, déanann scoláirí 
taighde agus plé ar na teicneolaíochtaí is oiriúnaí le 
húsáid chun fadhbanna a réiteach agus réitigh a chur 
ar fáil.

Tugann an scoláire smaoineamh ón 
gcoincheap go dtí an fíorú.

RF 23

Téann scoláirí i mbun gníomhaíochtaí ransú smaointe 
agus pleanála, ansin tugann siad faoi na céimeanna 
dearaidh, forbartha agus tástála, agus críochnaíonn 
siad trí thionscadal réitigh a chruthú ar fhadhb áirithe.

Litearthacht agus uimhearthacht
Forbraíonn scoláirí scileanna litearthachta trí phlé a dhéanamh le linn gníomhaíochtaí ranga lena 

n-áirítear tuairimí a thabhairt, machnamh ar a gcuid oibre, cuir i láthair ó bhéal agus tuairiscí a 

scríobh. Forbraíonn scoláirí straitéisí chun eolas a chur in eagar ionas go dtuigfidh siad é, é a fhí 

isteach ina gcuid oibre agus cur lena gcumas chun eolas a lorg ó fhoinsí difriúla.

Forbraíonn scoláirí a gcuid scileanna uimhearthachta agus cuireann siad leo trí pháirt 

ghníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí réitithe fadhbanna agus trí smaointe matamaiticiúla 

agus ríomhaireachtúla a fhiosrú. Agus scoláirí ag cruthú clár, foghlaimíonn siad croí-choincheapa 

ríomhaireachtúla, amhail atriall agus coinníollaigh agus coincheapa matamaiticiúla amhail 

athróga agus uimhreacha randamacha. Foghlaimíonn siad conas smaoineamh go halgartamach 

agus go loighciúil, conas smaointe a choimriú agus conas cur síos ar phatrúin agus ar ghaoil le linn 

tascanna agus tionscadal.
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7
Príomhscileanna eile

An phríomhscil Gné na príomhscile Gníomhaíocht foghlama an scoláire

Bheith 
cruthaitheach

Smaointe a chur i 
bhfeidhm agus dul 
i mbun gnímh 

Déanann scoláirí ransú smaointe agus ceapann siad 
smaointe chun réitigh agus tionscadail a dhearadh 
agus a chur i bhfeidhm.

Cumarsáid Plé agus caibidil a 
dhéanamh

Pléann scoláirí smaointe, measann siad na rudaí 
i leith agus ina éadan cuir chuige dhifriúla, agus 
molann siad réitigh fhéideartha. Tuairiscíonn siad ar 
thionscadail agus tugann aiseolas do dhaoine eile.

Eolas agus 
smaointeoireacht a 
bhainistiú

Smaoineamh go 
cruthaitheach 
agus go criticiúil

Fiosraíonn scoláirí bealaí nua agus difriúla chun 
ceisteanna fhreagairt agus chun fadhbanna a 
réiteach.

Úsáideann siad rogha uirlisí chun eolas a rochtain, 
a bhainistiú agus a roinnt ar nós sreabhchairteacha, 
doiciméid dearaidh, doiciméadúchán códaithe agus 
fabhtliostaí.

Mé féin a bhainisti Spriocanna 
pearsanta a shocrú 
agus a bhaint 
amach

Glacann scoláirí freagracht as foghlaim phearsanta 
trí spriocanna a shocrú agus trí chabhair a lorg óna 
bpiaraí, ón múinteoir nó ó fhoinse eile nuair is gá, 
agus trí mhachnamh a dhéanamh ar an aiseolas a 
fhaigheann siad.

Fanacht folláin Bheith sábháilte Éiríonn scoláirí feasach ar na saincheisteanna 
folláine, sláinte agus sábháilteachta a bhaineann 
le bheith ag obair le ríomhairí, agus le ceisteanna 
praiticiúla eirgeanamaíochta atá bainteach le húsáid 
ríomhairí.

Bíonn scoláirí freagrach, sábháilte agus eiticiúil agus 
iad ag úsáid teicneolaíocht dhigiteach.

Obair le daoine 
eile

Comhoibriú Forbraíonn scoláirí dea-chaidreamh oibre le daoine 
eile agus bíonn meas acu ar luach na hurraime agus 
an chomhoibrithe i dtaca le spriocanna coiteanna 
agus pearsanta a bhaint amach. Foghlaimíonn siad 
chun meas bheith acu ar bhuanna éagsúla agus conas 
dul i gceann obair chomhoibríoch.
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8 Forbhreathnú ar an 
gcúrsa
Snáithe 1:  Intreoir don ríomheolaíocht

Snáithe 2:  Nascaimis

Snáithe 3:  Códú ag an gcéad leibhéal eile 

Snáithe 4:  Fadhbréiteach san fhíorshaol

Spreagtar obair foirne trí gach ceann de na ceithre snáitheanna. Ba chóir do scoláirí comhoibriú, 

piarmhíniú, aiseolas a lorg, aiseolas a thabhairt agus machnamh ar a gcuid oibre. Ba chóir go 

mbeadh gníomhaíochtaí foghlama praiticiúla, teagmhálacha agus fadhbréitigh le feiceáil trasna 

snáitheanna uile an chúrsa. Is féidir treisiú le coincheapa teoiriciúla trí obair phraiticiúil agus trí 

thionscadail. 

Ba chóir bogearraí saora agus foinse oscailte a úsáid nuair atá sin praiticiúil, d’fhonn uirlisí 

bogearraí a dhéanamh chomh leitheadach agus is féidir i measc scoláirí agus ionas go mbeidh deis 

ag na scoláirí cód foinseach na n-uirlisí a úsáideann siad a fhiosrú. 

I dtaca lena sláinte agus a bhfolláine, cuirtear béim ar shábháilteacht scoláirí in úsáid ríomhairí i 

Ráitis Foghlama agus ba chóir go mba ghné é sin d’eispéireas na scoláirí a ghlacann an cúrsa. Tá 

gearrchúrsa eile de chuid an CNCM ar fáil darb ainm Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha a dhíríonn 

níos mine ar bhuarthaí sábháilteacht idirlín agus úsáid fhreagrach idirlín. Ba chóir scoláirí a chur 

ar an eolas faoi Bheartas Úsáid Inghlactha a scoile féin.

Ta na torthaí foghlama sa ghearrchúrsa seo ailínithe leis na Táscairí Leibhéil do Leibhéal 3 den 

Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (Aguisín 1). 

Dearadh an cúrsa le haghaidh tuairim is 100 uair de rannpháirtíocht scoláirí.
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9 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. Bainfidh na samplaí anótáilte seo go díreach le toradh 

foghlama nó le grúpaí de thorthaí foghlama.

I gcás gearrchúrsaí i réimsí nua foghlama, amhail códú, ginfear roinnt samplaí táscacha d’obair 

scoláirí chun múinteoirí agus scoláirí a threorú le linn bhlianta tosaigh an chúrsa.



Sonraíocht le haghaidh 
sa tSraith Shóisearach

Códú

10 Snáithe 1: Intreoir 
don ríomheolaíocht
Torthaí foghlama

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

Mo shaol digiteach: 

Tábhacht na ríomhairí sa tsochaí 
nua-aimseartha agus i mo shaol

1.1. samplaí a chur i láthair agus a roinnt d’úsáidí ríomhairí 

agus a dtábhacht sa tsochaí nua-aimseartha agus ina 

saol a phlé

1.2. cur síos a dhéanamh ar phríomh-chomhbhaill chóras 

ríomhaireachta (LAP ((láraonad próiseála)), cuimhne, 

príomhchuimhne, gléasanna ionchuir/aschuir, 

busanna)

1.3. a mhíniú gur fearais iad ríomhairí chun cláir a rith trí 

theangacha ríomhchlárúcháin a úsáid 

Bheith i do chódóir– céim ar 
chéim:

Conas tosú a ríomhchlárú agus a 
fhorbairt algartaim bhunúsacha 

1.4. algartaim chuí a fhorbairt ag úsáid súdachód agus/nó 

sreabhchairteacha 

1.5. cód a scríobh chun algartaim a chur i bhfeidhm 

1.6. príomhghnéithe teangacha ríomhchlárúcháin 

struchtúrtha a phlé agus a chur i bhfeidhm, amhail 

athróga, oibreoirí, lúba, cinntí, sannadh agus modúil 

1.7. an cód a thástáil

1.8. na torthaí a mheas i ngrúpaí de bheirt nó triúr



Sonraíocht le haghaidh 
sa tSraith Shóisearach

Códú

11 Snáithe 2: Nascaimis

Torthaí foghlama

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

Ag nascadh: 

Is fearais chumarsáide iad 
ríomhairí

2.1. na bunchoincheapa taobh thiar den idirlíon a phlé 

2.2. cur síos a dhéanamh conas a iompraítear sonraí ar an 

Idirlíon agus conas a bhíonn ríomhairí ag déanamh 

cumarsáide agus ag comhoibriú trí phrótacail 

2.3. míniú a thabhairt conas a thugann innill chuardaigh 

torthaí 

2.4. suíomh gréasáin a thógáil ag úsáid teanga mharcála 

hipirtéacs (HTML) agus stílbhileog chascáideach (CSS) 

chun sárthaispeántas a dhéanamh dá gcuid foghlama 

Giotáin agus bearta:

Conas a stórálann ríomhairí 
sonraí

2.5. míniú a thabhairt ar an gcaoi a léiríonn ríomhairí 

sonraí ag úsáid 1nna agus 0nna 

2.6. fiosrú a dhéanamh ar an gcaoi a léirítear líníochtaí agus 

grianghraif i bhfearais ríomhaireachta 
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12 Snáithe 3: Códú ag an 
gcéad leibhéal eile
Torthaí foghlama

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

Coincheapa níos casta 
sa ríomhchlárú agus 
sa smaointeoireacht 
ríomhaireachtúil 

3.1. cód le haghaidh tascanna gearra ríomhchláraithe 

a dhearadh go cruthaitheach agus a scríobh chun 

úsáid oibreoirí le haghaidh sannachán, uimhríocht, 

comparáid agus teaglamaí Boolean a thaispeáint 

3.2. tascanna gearra ríomhchláraithe a dhéanamh ag úsáid 

bunstruchtúir líneacha sonraí (m.sh. eagar nó liosta)

3.3. léiriú a dhéanamh conas a cheapann feidhmeanna 

agus/nó gnásanna (sainmhíniú agus glao) asbhaintí

3.4. cur síos ar shreabhrialúchán ríomhchláir m.sh. 

sreabhadh rialúcháin comhuaineach nó seicheamhach 

– spleách ar theanga

Doiciméadúchán agus anailís  
ar chóid

3.5. ríomhchláir a dhoiciméadú chun a mhíniú conas a 

oibríonn siad 

3.6. an cód doiciméadaithe a chur i láthair a chéile i ngrúpaí 

beaga

3.7. cód a anailísiú chun a fheidhm a oibriú amach agus 

chun earráidí nó earráidí féideartha a aithint
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13 Snáithe 4:  
Fadhbréiteach san 
fhíorshaol
Torthaí foghlama

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

Na píosaí a chur le chéile: 

Tionscadal deiridh bogearraí a 
thógáil a chuimsíonn coincheapa 
a foghlaimíodh sna snáitheanna 
roimhe seo

4.1. a oibriú i bhfoirne de bheirt nó triúr agus a chinneadh 

ar smaoineamh nó ar choincheap ar a dtógfar 

tionscadal deiridh bogearraí 

4.2. ransú smaointe a dhéanamh ar smaointe sa chéim 

aithint riachtanas

4.3. gnéithe de dhearadh an idirghníomhaithe leis an 

úsáideoir don tionscadal a phlé 

4.4. réiteach a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a thástáil

4.5. ionchuir foirne a dhoiciméadú agus an cód a 

dhoiciméadú

4.6. léiriú a chur i láthair a gcuid piaraí le haghaidh aiseolais 

4.7. an t-aiseolas a mheas

Fadhbanna san fhíorshaol: 

An ríomheolaíocht do mo 
spreagadh

4.8. topaic nó dúshlán sa ríomheolaíocht a spreagann iad a 

aithint

4.9. taighde a dhéanamh ar an topaic/dúshlán

4.10. moladh a chur i láthair le haghaidh plé agus aiseolais 

4.11. a chur ina luí ar a bpiaraí gur fiú é an smaoineamh
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14 Measúnú  
agus teistiúchán
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 oibriú amach, ag déanamh taighde, ag déanamh cinntí 

faoi nó ag machnamh ar ghnéithe éagsúla den ríomhchlárú. Sna comhthéacsanna seo, déanann 

scoláirí i bpáirt lena múinteoirí agus lena bpiaraí machnamh ar agus breithiúnais ar a gcuid 

féin foghlama agus ar fhoghlaim daoine eile trí amharc ar chaighdeán míreanna áirithe oibre. 

Pleanálann siad na chéad chéimeanna eile ina gcuid foghlama, bunaithe ar an aiseolas a thugann 

siad agus a fhaigheann siad. Tacaíonn measúnú leanúnach leis an scoláire ar a thuras foghlama 

agus ina ullmhúchán don mheasúnú a bhaineann le teistiúchán an ghearrchúrsa.

Measúnú leanúnach
Tacaíonn measúnú leanúnach leis an scoláire ar a thuras foghlama agus ina ullmhúchán don 

mheasúnú a bhaineann le teistiúchán an ghearrchúrsa. Ba chóir do scoláirí deiseanna bheith acu 

a gcuid foghlama a thaispeáint ag deireadh gach snáithe trí mheasúnú bunaithe ar na torthaí 

foghlama sa snáithe. Éilíonn measúnú leanúnach go gcuireann scoláirí fianaise ar fáil ar an 

eolas, an tuiscint agus na scileanna a fuair siad sna snáitheanna difriúla. Is féidir gníomhaíochtaí 

samplacha measúnaithe bunaithe ar na torthaí foghlama a fheiceáil in Aguisín 1. 

Tarraingíonn na gníomhaíochtaí samplacha measúnaithe ar na torthaí foghlama ó gach cuid den 

chúrsa agus ón litearthacht, uimhearthacht agus príomhscileanna. Tá tábhacht go háirithe leis na 

torthaí foghlama seo: 

Snáithe 1 Snáithe 2 Snáithe 3

1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8

2.1, 2.3, 2.4, 2.5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7

Ní liosta críochnaitheach iad na gníomhaíochtaí samplacha measúnaithe. Ba é ab fhearr go 

n-aontófaí na tascanna measúnaithe i gcomhairle leis na scoláirí chun a chinntiú go bhfeicfear 

dóibh iad bheith bríoch agus bainteach leo féin. Ceaptar na tascanna chun cabhrú le fianaise a 

bhailiú ar fhoghlaim scoláirí i dtaca le torthaí foghlama a roghnaithe sna snáitheanna. 

Spreagtar scoláirí chun an fhormáid (nó na formáidí) is oiriúnaí a roghnú ina ndéanfaidh siad na 

tascanna measúnaithe ina n-aonair nó mar bhall de ghrúpa.
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Measúnú don Teistiúchán
Beidh an measúnú don teistiúchán scoilbhunaithe. Tá dhá thasc mheasúnaithe i gceist sa 

Tionscadal Deiridh i snáithe 4, arb ionann é agus barrchríoch na hoibre a rinneadh sna trí 

snáitheanna roimhe sin. Ba chóir tosú ar an Tionscadal Deiridh i ndiaidh an obair sna trí 

snáitheanna roimhe sin a chríochnú. Ní chuirtear obair ón gcéad bhliain san áireamh mar chuid 

den mheasúnú don teistiúchán. 

Tá na tascanna mar seo a leanas:

Tionscadal Deiridh

 (Snáithe 4)

Tasc 1:

Fadhbanna ón bhFíorshaol

Tasc 2:

Na codanna a chur le chéile

An Tionscadal Deiridh 
Sa snáithe deireanach den chúrsa, déanann scoláirí píosa substaintiúil oibre i bhfoirm Tionscadal 

Deiridh. Tá dhá chuid sa tionscadal. Sa chéad chuid, aimsíonn gach dalta aonair agus déanann sé/

sí taighde ar thopaic/dhúshlán sa ríomheolaíocht. Is féidir leis an taighde sin bheith ina bhonn 

eolais ar obair na scoláirí i gcuid a dó den tionscadal. Sa dara cuid, oibreoidh scoláirí ar fhoireann, 

ag cur lena dtuiscint trí idirghníomhú agus trí phlé, agus ag cur feabhais ar a gcuid scileanna 

smaointeoireacht chriticiúil trí obair chomhoibríoch. Cé go mbeifear ag súil leo obair a dhéanamh 

ina n-aonair ar réimsí aontaithe ar leith den tionscadal, beidh orthu oibriú i bpáirt le chéile mar 

fhoireann chun an obair a chur i gcrích. Cé go mbeidh siad ina mbaill d’fhoireann, is é ról agus 

ionchur aonair an scoláire sa tionscadal a bheidh mar fhócas an mheasúnaithe don teistiúchán. Tá 

nádúr an tionscadail deiridh i Snáithe 4 leagtha amach thíos.

Snáithe 4: Fadhbréiteach san fhíorshaol

Tasc 1: Fadhbanna ón bhfíorshaol 

Aimseoidh scoláirí topaic nó dúshlán sa ríomheolaíocht ina bhfuil spéis acu agus déanfaidh siad 

taighde air. Cuirfidh siad moladh i láthair le haghaidh plé nó a gcuid torthaí i bhformáid láithriú 

digiteach nó i bhformáid phóstaeir. 

Tasc 2: Na codanna a chur le chéile

Forbróidh scoláirí tionscadal deiridh bogearraí dá rogha féin i bhfoirne de bheirt nó de thriúr. 

Déanfaidh siad taighde, agus bunóidh siad riachtanais, dearfaidh siad, cuirfidh siad i bhfeidhm 

agus tástálfaidh siad an bogearra. Doiciméadóidh siad a gcuid oibre agus a gcód agus cuirfidh siad 

an tionscadal i láthair a bpiaraí le haghaidh a athbhreithnithe. Machnóidh siad ar an aiseolas agus 

tabharfaidh siad féin aiseolas freisin ar thionscadail scoláirí eile. 

Gnéithe cáilíochta
Leagtar amach thíos gnéithe cáilíochta a bhaineann le hobair ar an Tionscadal Deiridh. Is féidir 

le múinteoirí agus le scoláirí iad seo a úsáid, i dtéarmaí ginearálta, chun tacú lena bplé faoi agus 

lena mbreithiúnais ar an obair a rinneadh mar fhreagra ar an tasc measúnaithe. Le bheith níos 

sonraíche, is iad na gnéithe cáilíochta a úsáidfidh múinteoirí chun obair an scoláire ar na tascanna 

measúnaithe a mheas, a mharcáil agus a phlé. 
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Tionscadal Deiridh

Tasc 1: Na codanna a chur le chéile

Gradam

•	 Tá fianaise shoiléir ann ar thaighde cuimsitheach ar an topaic a roghnaíodh.

•	 Tá an láithreoireacht ar fheabhas agus cuirtear í i láthair go héifeachtach.

Ardtuillteanas

•	 Tá fianaise ann ar thaighde an-mhaith ar an topaic a roghnaíodh.

•	 Tá an láithreoireacht an-mhaith agus cuirtear í i láthair go hiontach maith.

Tuillteanas

•	 Tá fianaise ann ar thaighde maith ar an topaic a roghnaíodh.

•	 Tá an láithreoireacht maith agus cuirtear í i láthair go maith.

Gnóthaithe

•	 Tá fianaise ann ar thaighde inghlactha ar an topaic a roghnaíodh.

•	 Tá an láithreoireacht maith agus cuirtear í i láthair go sásúil.

Gnóthaithe go páirteach

•	 Tá fianaise ann ar thaighde éigin ar an topaic a roghnaíodh.

•	 Tá an láithreoireacht bunúsach agus cuirtear í i láthair go mí-éifeachtach.

Tasc 2: Fadhbanna ón bhFíorshaol

Gradam 

•	 Tá fianaise ann ar phróiseas comhairliúcháin lán díograise le baill eile den ghrúpa i dtaca leis 

an tionscadal deiridh bogearra a thabhairt slán ó staid a cheaptha go dtí staid a fhíoraithe.

•	 Tá doiciméadúchán an-chuimsitheach ann den phróiseas foghlama a léiríonn struchtúr an-

soiléir agus loighciúil. 

•	 Tá sárshamplaí sa tionscadal agus cruthú ar thuiscint an-chuimsitheach ar na coincheapa i 

snáitheanna 1, 2, agus 3. 

•	 Tá fianaise shármhaith ann ar argóint dhiongbháilte a bheith curtha chun tosaigh ar na 

buntáistí a bhaineann leis an topaic/ dúshlán seo a fhiosrú tuilleadh. 

•	 Léiríonn scoláirí gur éist siad leis an aiseolas trína thaispeáint gur mheas siad é go hiomlán i 

dtaca lena gcuid oibre. 

Ardtuillteanas 

•	 Tá fianaise ann ar phróiseas comhairliúcháin díograiseach le baill eile den ghrúpa i dtaca leis 

an tionscadal deiridh bogearra a thabhairt slán ó staid a cheaptha go dtí staid a fhíoraithe. 

•	 Tá doiciméadúchán cuimsitheach ann den phróiseas foghlama a léiríonn struchtúr an-soiléir 

agus loighciúil.

•	 Tá samplaí an-mhaithe sa tionscadal agus cruthú ar thuiscint chuimsitheach ar na 

coincheapa i snáitheanna 1, 2, agus 3. 
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•	 Tá fianaise an-mhaith ann ar argóint áititheach a bheith curtha chun tosaigh ar na buntáistí 

a bhaineann leis an topaic/ dúshlán seo a fhiosrú tuilleadh.

•	 Léiríonn scoláirí gur éist siad leis an aiseolas trína thaispeáint gur mheas siad é go 

héifeachtach i dtaca lena gcuid oibre. 

Tuillteanas 

•	 Tá fianaise ann ar phróiseas comhairliúcháin maith le baill eile den ghrúpa i dtaca leis an 

tionscadal deiridh bogearra a thabhairt slán ó staid a cheaptha go dtí staid a fhíoraithe. 

•	 Tá doiciméadúchán maith ann den phróiseas foghlama a léiríonn struchtúr soiléir agus 

loighciúil. 

•	 Tá samplaí maithe sa tionscadal agus cruthú ar thuiscint mhaith ar na coincheapa i 

snáitheanna 1, 2, agus 3. 

•	 Tá fianaise mhaith ann ar argóint áititheach a bheith curtha chun tosaigh ar na buntáistí a 

bhaineann leis an topaic/ dúshlán seo a fhiosrú tuilleadh.

•	 Léiríonn scoláirí gur éist siad leis an aiseolas trína thaispeáint gur mheas siad é den chuid is 

mó i dtaca lena gcuid oibre. 

Gnóthaithe 

•	 Tá roinnt fianaise ann ar phróiseas comhairliúcháin le baill eile den ghrúpa i dtaca leis an 

tionscadal deiridh bogearra a thabhairt ó staid a cheaptha go dtí staid a fhíoraithe. 

•	 Tá roinnt doiciméadúcháin ann den phróiseas foghlama ach léiríonn se struchtúr loighciúil 

atá cineál doiléir agus teoranta. 

•	 Tá roinnt samplaí agus cruthúnais sa tionscadal gur tuigeadh na coincheapa i snáitheanna 1, 

2, agus 3. 

•	 Tá roinnt fianaise ann ar argóint a bheith curtha chun tosaigh chun a chur ina luí ar 

dhaoine eile na buntáistí a bhaineann leis an topaic/ dúshlán seo a fhiosrú tuilleadh.

•	 Léiríonn scoláirí gur éist siad leis an aiseolas trína thaispeáint gur mheas siad é ar dhóigh 

theoranta i dtaca lena gcuid oibre. 

Gnóthaithe go páirteach 

•	 Ta fianaise bhunúsach ann ar phróiseas comhairliúcháin le baill eile den ghrúpa i dtaca leis 

an tionscadal deiridh bogearra a thabhairt slán ó staid a cheaptha go dtí staid a fhíoraithe. 

•	 Tá doiciméadúchán bunúsach ann den phróiseas foghlama, a léiríonn struchtúr loighciúil 

doiléir agus teoranta. 

•	 Tá samplaí teoranta sa tionscadal agus roinnt cruthúnais gur tuigeadh na coincheapa i 

snáitheanna 1, 2, agus 3.

•	 Tá leibhéal bunúsach fianaise ann san argóint a cuireadh chun tosaigh chun a chur in iúl do 

dhaoine eile na buntáistí a bhaineann leis an topaic/ dúshlán seo a fhiosrú tuilleadh.

•	 Léiríonn scoláirí gur éist siad leis an aiseolas trína thaispeáint gur mheas siad é go páirteach 

i dtaca lena gcuid oibre.
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Gníomhaíochtaí samplacha 
measúnú leanúnach 
Clúdaíonn gníomhaíochtaí measúnú leanúnach tuairiscí/doiciméadúchán, cuir i láthair, tuairiscí 

féinmheasúnaithe agus piarmheasúnaithe, taifeadtaí fuaime nó físe agus agallaimh. D’fhéadfadh 

gur meascán de thascanna gearra fócasaithe an obair a bheadh i gceist, chun taithí thosaigh a 

thabhairt do scoláirí ar chomhstruchtúir ríomhchlárúcháin éagsúla. agus de thascanna níos faide 

agus níos ceannoscailte chun ilchoincheapa a dhaingniú agus chun fadhbréiteach cruthaitheach 

a chothú. Is féidir deiseanna difriúla a thabhairt do scoláirí chun a gcuid foghlama i ngach snáithe 

a thaispeáint trí mheasúnaithe bunaithe ar cheann amháin nó níos mó de na torthaí foghlama sa 

snáithe agus is féidir na measúnaithe seo a aontú i gcomhairle leis na scoláirí.

Snáithe 1 
I Snáithe 1, cuirfidh scoláirí i bhfeidhm sraith de thascanna gearra ríomhchlárúcháin. Is é a bheidh 

i gceist iontu bunchód a scríobh, algartaim a chur i bhfeidhm, an cód a thástáil agus algartaim 

oiriúnacha a fhorbairt ag úsáid súdachód agus/nó sreabhchairteacha. Caithfear roinnt tascanna a 

dhéanamh mar fhoireann. 

Snáithe 2
Taispeánfaidh scoláirí a dtuiscint ar oibriú an idirlín agus déanfaidh siad cur síos ar an rud 

a tharlaíonn nuair a iarrann úsáideoir leathanach gréasáin ar bhrabhsálaí. Cruthóidh siad 

suíomh idirlín bunúsach chun a dtuiscint ar HTML, CSS agus hipearnaisc a léiriú agus chun 

sárthaispeántas a dhéanamh dá gcuid foghlama. 

Snáithe 3
I snáithe 3, cuirfidh scoláirí i bhfeidhm sraith de thascanna gearra ríomhchlárúcháin ar thopaicí 

casta. Caithfear roinnt tascanna a dhéanamh mar fhoireann. 
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Táscairí Leibhéil do Leibhéal 
3 den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí
Forbraíodh an gearrchúrsa seo chun teacht leis na Táscairí Leibhéil do Leibhéal 3 den Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí. De ghnáth, le haghaidh teistiúchán agus gradaim Leibhéil 3, baineann an 

t-eolas, na scileanna agus an inniúlacht a fhaightear le forbairt phearsanta, rannpháirtíocht sa 

tsochaí agus sa phobal, fostaíocht agus rochtain ar bhreis oideachais agus traenála. 

Leibhéal CNC 3

Eolas 
Fairsinge 

Eolas atá measartha leathan ina raon

Eolas 
Cineál 

Coincréiteach ó thaobh tagartha den chuid is mó le tuiscint éigin ar 
an ngaol idir gnéithe eolais.

Eolas agus fios gnó 
Raon

Réimse bunúsach de scileanna agus d’uirlisí praiticiúla agus 
cognaíocha a léiriú.

Scil agus fios gnó 
Roghnaíocht

Roghnú ó réimse teoranta gnásanna éagsúla; agus réitigh atá ar 
eolas a chur i bhfeidhm ar réimse teoranta fadhbanna intuartha 

Inniúlacht 
Comhthéacs

Gníomhú laistigh de réimse teoranta comhthéacsanna.

Inniúlacht 
Ról

Gníomhú faoi threoir le féinriar teoranta; feidhmiú le grúpaí 
aitheanta aonchineálacha.

Inniúlacht 
Foghlaim conas  
Foghlaim

Foghlaim conas foghlaim i dtimpeallacht atá dea-struchtúrtha.

Inniúlacht 
Léirstean

Freagracht theoranta a ghlacadh ort féin as comhsheasmhacht 
féintuisceana agus iompair.


