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Amharc-ealaín 
MRB 1 Amharc-ealaín 

An Tasc  Tugann MRB 1 deis don scoláire taithí a fháil ar chur chuige a shamhlófaí le 
healaíontóir/ceardaí/dearthóir atá ag cleachtadh a ghairme. 
 
 Is féidir leis an scoláire an chéad Mheasúnú Rangbhunaithe seo a chur i 
gcrích ar bhonn aonair nó i ngrúpa (triúr daltaí ar a mhéad). 
 
 Ba cheart go spreagfaí freagairt phearsanta bharántúil sa scoláire má tá sé 
in ann a rogha téama agus snáithe a phiocadh. Mar chuid den bhloc 
sceitseála Amharc-ealaíne a chuireann an scoláire isteach ba cheart go 
mbeadh taifead dá smaointe tosaigh agus dá thaighde chomh maith le 
taifead dá phróisis agus dá obair thrialach, iniúchta agus forbartha. Cuirfidh 
an scoláire a shaothar réadaithe isteach freisin. 
 
 Mar chuid de Mheasúnú Rangbhunaithe 1, déanfaidh an scoláire an méid 
seo a leanas: 

 roghnóidh sé a théama tosaigh agus na bunfhoinsí cuí 

 déanfaidh sé taighde ar a smaointe tosaigh 

 piocfaidh sé an snáithe Amharc-ealaíne trína nginfidh sé a shaothar 
réadaithe 

 déanfaidh sé tuilleadh forbartha ar a chuid smaointe le haghaidh a 
shaothair réadaithe 

 taifeadfaidh sé an obair agus na nótaí go léir ina bhloc sceitseála 
Amharc-ealaíne 

 cuirfidh sé na cúig ghné den Amharc-ealaín san áireamh san obair 
ar fad a dhéanann sé 

 cuirfidh sé a shaothar réadaithe i gcrích 

 déanfaidh sé machnamh ar a chinntí, ar a phróiseas agus ar a 
shaothar réadaithe. 

Cathain  Tá sé beartaithe, go sealadach, tús a chur le MRB 1 ar an seachtain dar tús 
7 Eanáir 2019 agus go mairfidh an MRB ar feadh 8-10 seachtaine scoile. 

Marcáil  Bronnfar toradh ar gach dalta leo féin (is é sin le rá, ní bhronnfar marc ar 
an ngrúpa ar an iomlán). Bunófar an toradh ar na nithe seo: 

- Feidhmíocht agus iarracht an dalta don tionscnamh agus an 
tionscnamh sin a chur i gcrích agus a thuairisciú (déanfar 
monatóireacht orthu seo le linn na ranganna). 

- Is gá do gach dalta tionscnamh deireanach agus bloc sceitseála 
Amharc-ealaíne a chur ar fáil. Déanfaidh an dalta plé ar na tascanna 
gur chur siad i gcrích, cén chaoi ar thug siad faoi na tascanna sin 
agus céard a d’fhoghlaim siad dá bharr. 
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Staidéar Gnó 
MRB 1 Staidéar Gnó 

An Tasc  Tugann MRB 1 deis don scoláire tabhairt go gníomhach faoi thaithí 
foghlama phraiticiúil agus fhírinneach a léiríonn gníomhaíochtaí a dhéantar 
go rialta sa timpeallacht ghnó. Foghlaimeoidh sé faoina chuid acmhainní 
féin agus faoi shaincheisteanna a bhfuil tábhacht shóisialta, chultúrtha agus 
dhomhanda leo, agus déanfaidh sé cinntí eolasacha ina leith. 
 
 Is grúpthionscadal é ‘Gnó á chur i nGníomh’ (3-4 dalta i ngach grúpa). 
Bunóidh ár ndaltaí a dtionscnaimh ar an réimse ‘Airgeadas a chur i 
nGníomh’; ciallaíonn sin go mbeidh ar gach grúpa taighde a dhéanamh ar 
dhúshlán airgeadais go dtéann tomhaltóir nó eagraíocht i ngleic léi. 
Clúdaíonn sé ceithre réimse gníomhaíochta: 

- taighde a dhéanamh 
- measúnú a dhéanamh ar fhaisnéis 
- pleananna gníomhaíochta a fhorbairt 
- torthaí a thuairisciú. 

 
 Ba cheart go mbeadh an tionscadal suas le 1,500 focal ar fad. Ba cheart go 
mbeadh ábhair thacaíochta san áireamh sa tionscadal amhail léiriúcháin 
ghrafacha, cuntais airgid, suirbhéanna, ceisteanna agallaimh, íomhánna, 
grianghraif, scéalchlár agus grafaic faisnéise nuair is cuí. 
 
 Sula gcuireann sé a thionscadal isteach, ní mór do gach scoláire aonair 
Machnamh an Scoláire a chomhlánú. Is ionann Machnamh an Scoláire a 
líonadh isteach agus dearbhú sonrach an scoláire faoin ról a bhí aige in obair 
an ghrúpa ar an tionscadal. 

Cathain  Tá sé beartaithe, go sealadach, tús a chur le MRB 1 ar an seachtain dar tús 
25 Feabhra 2019. 
 
 Mairfidh an MRB ar feadh 4 seachtaine scoile rud a chiallaíonn go bhfuil 
spriocdháta shealadach leagtha síos don 22 Márta 2019. 
 
De réir treoirlínte an JCT, is gá an obair ar na tionscnaimh a déanamh sa 
seomra ranga. D’fhéadfadh na daltaí, le cead an mhúinteora, tabhairt faoi 
ghnéithe den tionscnamh lasmuigh den seomra ranga anois is arís (mar 
shampla: suirbhé a dháileadh nó duine a chur faoi agallamh). 

Marcáil  Bronnfar toradh ar gach dalta leo féin (is é sin le rá, ní bhronnfar marc ar 
an ngrúpa ar an iomlán). Bunófar an toradh ar na nithe seo: 

- Feidhmíocht an dalta agus iarracht an dalta don tionscnamh 
(déanfar monatóireacht orthu seo le linn na ranganna). 

- Caighdeán an tionscnaimh. 
- Is gá do gach dalta bileog machnaimh a líonadh isteach ag deireadh 

an tionscnaimh. Déanfaidh an dalta plé ar na tascanna gur chur siad 
i gcrích, cén chaoi ar thug siad faoi na tascanna sin agus céard a 
d’fhoghlaim siad dá bharr. 
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Eolaíocht 
MRB 1 Eolaíocht 

An Tasc  Is gá do dhaltaí tabhairt faoi fhiosrúchán turgnamhach bunaithe ar cheann 
de na teidil seo: 

- Uisce 
- Bia 
- Fórsaí 
- Fás agus Iompar Plandaí 
- Imoibriú Ceimiceach 
- Plaisteacha 
- Caomhnú Fuinnimh. 

 
 Tabharfaidh daltaí faoin turgnamh leo féin agus is gá dóibh a dtuairisc féin 
a scríobh freisin. Déanfaidh an múinteoir ranga monatóireacht ar dul chun 
cinn na grúpaí agus tabharfaidh an múinteoir moltaí dóibh faoina gcuid 
oibre. 

Cathain  Tá sé beartaithe, go sealadach, tús a chur le MRB 1 ar an seachtain dar tús 
18 Márta 2019. 
 
 Mairfidh an MRB ar feadh 3 seachtaine scoile rud a chiallaíonn go bhfuil 
spriocdháta shealadach leagtha síos don 5 Aibreán 2019. 
 
 De réir treoirlínte an JCT, is gá an obair ar na tionscnaimh a déanamh sa 
seomra ranga. D’fhéadfadh na daltaí, le cead an mhúinteora, tabhairt faoi 
ghnéithe den tionscnamh lasmuigh den seomra ranga anois is arís (mar 
shampla: suirbhé a dháileadh nó duine a chur faoi agallamh) 

Marcáil  Bronnfar toradh ar gach dalta leo féin. Bunófar an toradh ar na nithe seo: 
- Feidhmíocht an dalta agus iarracht an dalta don tionscnamh agus 

an tionscnamh sin a chur i gcrích agus a thuairisciú (déanfar 
monatóireacht orthu seo le linn na ranganna). 

- Is gá do gach dalta tuairisc a ullmhú faoina dturgnamh ag deireadh 
an tionscnaimh. Déanfaidh an dalta plé ar an turgnamh gur thug 
siad faoi, ar cén chaoi gur thug siad faoin taighde, ar an gcur chuige 
gur bhain siad úsáid as agus ar na torthaí gur bhain siad amach. 
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English 
CBA 1 English 

The Task  Students are required to prepare and deliver a speech on a topic of their 
choice. 
 
 There are two areas of activity to the assessment of Oral Communication: 
preparation and communication. 
 
 Students will be credited for preparation they have done for their Oral 
Communication. The evidence of this preparation will be demonstrated 
during the Oral Communication itself. 
 
 In completing the Oral Communication Classroom-Based Assessment 
students may use a variety of formats, which include: 

1. Performance: The student may participate in a scripted or 
improvised performance, including drama, alone or with others.   

2. Presentation: The student may speak with or without notes, and a 
reading of a prepared script is allowable. 

3. Interview: The student may respond to questions asked by the 
teacher and/or other students; the student may assume the role of 
interviewer as well as respondent in a dialogue setting. 

 
 Oral Communication by a student should last about three minutes. 
 
 Where a school has accommodations and supports in place to support the 
student’s learning throughout the school year, these supports should also 
be in place for the Classroom-Based Assessments. 

Where and When  English CBA 1 takes place during class time.  
 
 Recording of the English CBA 1 has provisionally been scheduled for the 
week beginning 25th March 2019. 

Marking  The classroom teacher will record each presentation on a school owned 
recording device. This recording will be made for the benefit of assessing 
the student and may be used at the subsequent SLAR meeting of the 
school’s English teachers. All recordings will be deleted after the SLAR 
meeting. 
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NTI (Fraincis agus Spáinnis) 
MRB 1 NTI (Fraincis agus Spáinnis) 

An Tasc  Tá dhá réimse gníomhaíochta i gceist leis an measúnú ar Chumarsáid ó 
bhéal: ullmhúchán agus cumarsáid. 
 
 Díreoidh ullmhúchán go príomha ar idirghníomhú ó bhéal agus 
cluasidirghníomhú sa sprioctheanga, ag forbairt foghlaim teanga an scoláire 
go dtí seo. B’fhéidir go mbainfeadh an scoláire tairbhe as a bheith ag 
éisteacht agus ag léamh téacsanna freisin sa sprioctheanga rud a thacóidh 
lena ullmhúchán dá Chumarsáid ó Bhéal. Taispeánfar fianaise ar an 
ullmhúchán i rith na Cumarsáide ó Bhéal féin. 
 
 Beidh idirghníomhú ag an múinteoir leis an scoláire i rith a Chumarsáide ó 
Bhéal lena chinntiú go dtaispeánfar scileanna táirgthe labhartha agus 
idirghníomhaithe labhartha agus chun tuiscint agus cumas an scoláire 
freagairt do cheisteanna simplí, gan script a thomhas, ag leibhéal a bheidh 
oiriúnach don aois seo agus don chéim foghlama teanga. 
 
 Mar threoirlíne, ba cheart go mairfeadh Cumarsáid ó Bhéal idir trí agus 
ceithre nóiméad.  
 
 D’fhéadfadh baint ar bhealach éigin a bheith ag an topaic, ag an ábhar 
spreagthach nó ag an gcás rólimeartha a roghnaíonn an scoláire le tír 
agus/nó cultúr na sprioctheanga. 
 
 Is féidir ceann de na formáidí seo a bheith ar an Measúnú Rangbhunaithe: 

 Agallamh: Roghnaíonn scoláire topaic nó réimse spéise agus 
tabharfaidh sé freagra ar cheisteanna a chuirfidh an múinteoir 

 Rólimirt: Roghnaíonn scoláire, beirt nó grúpa cás rólimeartha, 
cosúil le saoire a chur in áirithe, turas siopadóireachta nó ag 
idirghníomhú le hóst-teaghlach. I rith an rólimeartha, beidh an 
scoláire ag idirghníomhú le scoláirí eile agus/nó leis an múinteoir.  

 Cur i láthair: Roghnaíonn scoláire, beirt nó grúpa topaic nó réimse 
spéise agus déanfaidh sé cur i láthair maidir leis an topaic nó an 
spéis sin. Féadfaidh an scoláire meáin agus/nó frapaí a úsáid. 

 Comhrá mar fhreagra ar ábhar spreagthach: Roghnaíonn scoláire, 
beirt nó grúpa ábhar spreagthach – amharcíomhánna, téacs 
scríofa, cluastéacs, agus mar sin – a spreagfaidh nó a threoróidh 
cumarsáid ó bhéal.  

Cathain  Tá sé beartaithe, go sealadach, tús a chur le MRB 1 ar an seachtain dar tús 
29 Aibreán 2019. 
 
 Beidh an tasc le cur i láthair ag daltaí i rith na seachtaine dar tús 13 
Bealtaine 2019. 

Marcáil  Déanfaidh an múinteoir ranga taifeadadh ar gach cur i láthair ar ghléas 
taifeadta na scoile. Déanfar an taifeadadh seo ar mhaithe le marcáil a 
dhéanamh ar na daltaí agus d’fhéadfaí é a úsáid sa chruinniú AFMÁ i measc 
múinteoirí NTI na scoile. Déanfar gach taifeadadh a scriosadh tar éis an 
chruinnithe AFMÁ. 
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Gaeilge 
CBA 1 Gaeilge 

An Tasc  Cruthaíonn an scoláire punann teanga le samplaí dá chuid saothair. Díríonn 
an phunann teanga ar an bpróiseas foghlama teanga agus bíonn an scoláire 
agus a thuras teanga féin ag croílár an teagaisc, an mheasúnaithe agus na 
foghlama. Tugann an phunann teanga deis don scoláire spriocanna 
pearsanta foghlama a leagan síos, a chuid oibre a thaispeáint, machnamh a 
dhéanamh ar an obair agus dul chun cinn a fheiceáil. 
 
 Cruthaíonn an scoláire féin réimse leathan téacsanna sa phunann, mar 
shampla tionscnaimh, logaí foghlama, píosaí cruthaitheacha 
(dánta/amhráin agus araile a chum an scoláire), giotaí machnamhacha, 
ábhair thaifeadta (closamhairc agus físe), cuir i láthair a rinne sé agus araile. 

Cathain  Níor leag an CNCM spriocdháta amach do MRB 1 go fóill ach tá sé fógartha 
nach mbeidh an MRB seo le bheith curtha i gcrích go dtí am éigin sa 
scoilbhliain 2019/20. 

 


