
Measúnuithe
Rangbhunaithe (ar lean.)

Tabharfar faoi na MRBnna le linn
tréimhse ar leith ama laistigh de
ghnátham teagmhála ranga agus de
réir clár ama náisiúnta. Déanfaidh
scoláirí MRB amháin sa dara bliain agus
ceann eile sa tríú bliain.

A luaithe is a chomhlíonfaidh scoláirí an dara MRB sa tríú
bliain, beidh Tasc Measúnaithe scríofa le déanamh acu.
Tugtar faoin tasc seo, a shocróidh an Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta, le linn gnáthrang scoile agus
cuirtear ar aghaidh é chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit
(CSS) le haghaidh marcála. Is fiú 10% den mharc iomlán an
Tasc Measúnaithe i bhformhór na n-ábhar. Ag deireadh an
tríú bliain, tabharfaidh na scoláirí faoi scrúdú deiridh an CSS
i mí Mheithimh. Beidh tuairisc ar na MRBnna sa PGSS faoi
na táscairí seo a leanas:-

� Thar barr
� Ag sárú Ionchas
� De réir Ionchas
� Fós faoi bhun Ionchas

Gearrchúrsaí

Is féidir le scoileanna Gearrchúrsaí a thairiscint ar chlár na
Sraithe Sóisearaí s’acu. Deartar gearrchúrsa le haghaidh
tuairim ar 100 uair an chloig de rannpháirtíocht scoláire thar
dhá nó trí bliana den tSraith Shóisearach. Tá gearrchúrsaí ar
fáil ón CNCM i gCódú, Teanga agus Cultúr na Síne,
Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha, Taibhiú Ealaíne,
Fealsúnacht, Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil,
Corpoideachas, Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
(lena n-áirítear Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta). Is
féidir le scoileanna a gcuid gearrchúrsaí féin a fhorbairt chun
freastal ar riachtanais a gcuid scoláirí féin.

Eispéiris foghlama eile

Beidh deis ag scoláirí freisin a bheith rannpháirteach i réimse
eile eispéireas mar chuid de chlár na Sraithe Sóisearaí agus
beidh taifead orthu sin ar an PGSS. Tá ról an-tábhachtach ag
eispéiris foghlama eile chun a chinntiú go gcuirtear eispéireas
leathan cothrom ar fáil do scoláirí. Is féidir gur
rannpháirteachas scoláire ag aonach eolaíochta, i léiriú ceoil
nó i gcomórtas díospóireachta a bheadh i gceist.

Is féidir gníomhaíochtaí eile seach-churaclaim ar nós na
gceann seo a leanas a chur san áireamh:

� Ballraíocht scoláire ar chomhairle na scoile nó i
gclubanna nó in eagraíochtaí scoile.

� Rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí spóirt ar scoil

Tuairisciú sa tSraith Shóisearach
Cuirfidh struchtúr nua tuairiscithe ag an tSraith Shóisearach
le forbairt phearsanta agus oideachasúil na scoláirí. Cuirfidh
sé bonn agus taca faoi fhoghlaim agus faoi mheasúnú
leanúnach.

Cuirfidh an tuairisciú:
� Eolas ar fáil do thuismitheoirí faoi ghnóthachtáil agus

faoi dhul chun cinn a gcuid mac nó iníonacha ar scoil
� Tacaíocht ar fáil do scoláirí ina gcuid foghlama trí na

chéad chéimeanna eile a mholadh nó aischothú a
thabhairt do scoláirí ar fhéinmheasúnú

Folláine Scoláirí
Tá folláine do pháiste fíorthábhachtach maidir leis an rath a
bheidh air i gcúrsaí oideachais agus leis an sonas a bheidh air
go ginearálta. Dá thairbhe sin, beidh Folláine mar chuid
lárnach d’eispéireas do pháiste ag an tSraith Shóisearach.
Cuimsíonn an réimse seo, i measc nithe eile, Corpoideachas,
Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil agus
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (lena n-áirítear
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta) agus Treoir.

Cláir Foghlama Leibhéal 2
Tá conair nua ann sa tSraith Shóisearach do scoláirí a bhfuil
sainriachtanais speisialta oideachais acu ar a dtugtar Cláir
Foghlama Leibhéal 2 (CFL2nna).

Tá rath orthu sin i scoileanna speisialta agus tá siad ar fáil
freisin do roinnt scoláirí in iar-bhunscoileanna
príomhshrutha. Gheobhaidh na scoláirí a dhéanann iad sin
tuairisciú ar a gcuid torthaí ar an PGSS.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an tSraith Shóisearach
nua, tabhair cuairt ar:-
www.curriculumonline.ie chun sonraíochtaí ábhar agus
gearrchúrsaí a fháil mar aon le heolas i dtaca le measúnacht

www.jct.ie chun eolas ar FGL do mhúinteoirí agus eolas
ginearálta faoin tSraith Shóisearach nua a fháil

Lean sinn ar Twitter @JCforTeachers

An
tSraith

Shóisearach:
Eolas do

Thuismitheoirí
Scoláirí Iar-

bhunscoile



Trí idirghníomhú leis na príomhscileanna, beidh scoláiri:
� níos gníomhaí i mbun a gcuid foghlama
� ag glacadh seilbh níos mó ar a gcuid foghlama
� níos rannpháirtí le teicneolaíocht dhigiteach
� spreagtha chun fadbhanna a réiteach agus smaoineamh

go cruthaitheach

Tá sonraíochtaí nua ábhar á dtabhairt isteach i
scoileanna ar bhonn céimnithe

An tSraith Shóisearach: Oideachas leathan
do do pháiste

Cuireann na ceithre ráiteas foghlama is fiche síos ar an méid
a ba chóir a bheith ar eolas ag do pháiste, an méid a
thuigfidh sé agus a bheidh luachmhar aige, i ndiaidh dó a
bheith ag dul d’oideachas na Sraithe Sóisearaí. Déanfaidh
scoileanna cinnte de go mbíonn gach uile ráiteas foghlama
le fáil sa chlár atá á thairiscint acu do scoláirí na Sraithe
Sóisearaí.

Conas a dhéanfar gnóthachtáil scoláire a mheas ag an
tSraith Shóisearach

Nuair a d’eisigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) torthaí
na Sraithe Sóisearaí i Meán Fómhair 2016, tháinig deireadh
le ré. As seo amach, gheobhaidh scoláirí na Sraithe Sóisearaí
Próifil Ghnóthachtála na Sraith Sóisearaí (PGSS). Tabharfaidh
an PGSS léargás níos leithne ar ghnóthachtáil do pháiste thar
thrí bliana na Sraithe Sóisearaí. Tabharfar tuairisc sa PGSS ar
ghnéithe éagsúla, lena n-áirítear:-

1. Ábhair
2. Measúnuithe Rangbhunaithe
3. Gearrchúrsaí
4. Éispéiris foghlama eile

Ábhair

Is féidir le scoileanna roghnú ó 21 ábhar éagsúla le cur
isteach i gclár na sraithe sóisearaí acu. Tá athbhreithniú ar
siúl ar na hábhair uile agus beidh sonraíocht dá chuid féin
ag gach ceann in ionad an tsiollabais a bhíodh ann. Cuirfidh
gach sonraíocht síos ar an bhfoghlaim a tharlóidh mar chuid
de staidéar an scoláire ar ábhar sa tsraith shóisearach. Faoi
2019, beidh gach sonraíocht nua ábhair i bhfeidhm. Is féidir
le scoláirí oiread agus 10 n-ábhair a ghlacadh don PGSS, agus
más mian le scoileanna gearrchúrsaí a chur ar fáil, is féidir
leo 9 n-ábhair a dhéanamh agus 2 ghearrchúrsa nó 8 n-
ábhair agus 4 ghearrchúrsa le haghaidh teistiúcháin.

Ag deireadh na sraithe sóisearaí, is ar bhonn difriúil a
ghrádófar an scrúdú stáit a dhéanfaidh scoláirí sna hábhar.
In ionad A, B, C, D, E, F agus NG, úsáidfear na táscairí seo:

Measúnuithe Rangbhunaithe

Tugann na Measúnuithe Rangbhunaithe (MRBnna)
deiseanna do scoláirí a gcuid foghlama agus scileanna a léiriú
ar shlite nach féidir a dhéanamh i scrúdú le peann agus
páipéar, mar shampla, a gcuid scileanna cumarsáide agus
fiosraithe. Déanfar MRBnna in ábhair agus i ngearrchúrsaí
agus is é an múinteoir ranga a bheidh ina mbun.

www.jct.ie

Gradam 90 to 100 %
Ardtuillteanas 75 to 89 %
Tuillteanas 55 to 74 %
Gnóthaithe 40 to 54 %
Páirtghnóthaithe 20 to 39 %
(neamhghrádaithe) 0 to 19 %

Cuirfidh an tSraith Shóisearach nua an scoláire i gceartlár an
eispéiris oideachasúil. Fáiltítear roimh mhodhanna nua
foghlama agus éascaítear measúnú mar is cóir ar réimse níos
leithne scileanna. Tá sé mar aidhm ag an mbileog seo
tuismitheoirí scoláirí iar-bhunscoile a chur ar an eolas faoi na
príomhathruithe atá ag tarlú.

Prionsabail, Príomhscileanna agus Ráitis Foghlama
Tá tacar de phrionsabail, príomhscileanna agus ráitis
foghlama ann chun taca a chur faoin tSraith Shóisearach nua.
Cinnteoidh siad sin go mbíonn eispéireas saibhir oideachais
ag do pháiste atá idir leathan agus domhan. Beidh teacht ag
do pháiste ar churaclam éagsúil d’eolas, scileanna agus
luachanna.

Tá ocht bprionsabail mar bhonn agus mar thaca ag an gcreat
don tSraith Shóisearach. Cuireann siad sin bonn eolais faoin
bpleanáil chomh maith le forbairt agus cur i bhfeidhm chláir
na sraithe sóisearaí i ngach scoil. I measc na n-ocht
bprionsabail don tSraith Shóisearach, áirítear AAgg  FFoogghhllaaiimm
ccoonnaass  FFoogghhllaaiimm,,  RRoogghhaa  aagguuss  SSoollúúbbtthhaacchhtt,,  CCááiillííoocchhtt,,
CCrruutthhaaiitthheeaacchhtt  aagguuss  NNuuááiill,,  CCaaiiddrreeaammhh  aagguuss
RRaannnnpphhááiirrttííoocchhtt,,  LLeeaannúúnnaacchhaass  aagguuss  FFoorrbbaaiirrtt,,  OOiiddeeaacchhaass
CCuuiimmssiitthheeaacchh  aagguuss  FFoollllááiinnee..  

Leathnaíonn 8 bpríomhscileanna trasna an churaclaim ar fad. 


