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Clár Na hArdteistiméireachta 2021-2023 
 

 

Is Meánscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, saor ó tháillí í Gael-Choláiste Chill Dara atá mar pháirt 

lárnach de Phobal na Gaeilge. Soláthraíonn ár scoil oideachas den scoth chun cabhrú le daltaí a 

mbuanna indibhidiúla a aithint is a bhláthú i gcomhpháirt lena dtuismitheoirí. Is scoil í a chuireann 

fáilte roimh dhaltaí ó chreidimh is ó chúlraí difriúla a dhéanann comhbhá lenár bhfís, lenár spiorad 

agus lenár bhfealsúnacht. 

 

  

mailto:eolas@gccd.ie
http://www.gccd.ie/
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Réamhrá 

 Ag an bpointe seo i do shaol scoile beidh ort féin, le cabhair do thuismitheoirí, ábhair 

Ardteistiméireachta a roghnú.  Tá sé tábhachtach go smaoiníonn tú ar na himpleachtaí a bheidh ag do 

rogha ar chúrsaí tríú leibhéal agus ar ghairmeacha amach anseo. Beidh ort tabhairt faoi sheacht n-ábhar 

scrúdaithe. 

 

 Is fiú duit ábhair a roghnú a thabharfaidh cothromaíocht agus meascán duit ionas go mbeidh rogha 

oscailte gairme agat sa todhchaí.  Is annamh ag aois 16 go mbeidh dalta cinnte faoi cad gur mhaith 

leis/léi i ndiaidh na scoile, agus b’fhéidir go n-athróidh sé/sí a (h)intinn thar an dá bhliain rompu. 

 

Ceisteanna le cur ort féin 

 Chun cuidiú leat an rogha is saoithiúla a dhéanamh, smaoinigh go mbraitheann iontráil don chuid is 

mó de chúrsaí agus de phostanna i ndiaidh na hArdteistiméireachta ar chaighdeán do thorthaí in áit ar 

na hábhair (is é sin le rá, is gá duit méid áirithe pointí a bhaint amach ach is cuma faoi na hábhair a 

mbaineann tú na pointí amach iontu). Cuir na ceisteanna seo a leanas ort féin:  

1. Cad iad na hábhair a bhfuil spéis agam iontu? 

2. Cad iad na hábhair is láidre atá agam? 

3. Cé chomh deacair is a bheidh sé torthaí maithe a bhaint amach i ngach ábhar?  

4. Cad iad na hábhair a theastóidh uaim?  

 

 Beidh freagraí 1 agus 2 an-chosúil le chéile.  De ghnáth má bhíonn spéis agat i rud agus má thaitníonn 

sé leat bíonn sé níos éasca marc maith a fháil ann.  

 

Taighde le déanamh 

 Chun cinntiú cé na hábhair atá uait, faigh bileog páipéir agus breac síos aon ghairm, aon chúrsa tríú 

leibhéal agus aon rogha poist atá spéis éigin agat ann agus fiosraigh na riachtanais iontrála.  Tá an ceacht 

seo thar a bheith tábhachtach le cúpla bliain anuas.  

 

 Nuair atá seo ar fad déanta agat, smaoinigh go bhfuil sé tábhachtach rogha cothrom ábhair a dhéanamh. 

Má tá sé i gceist agat rud speisialaithe a dhéanamh i ndiaidh na scoile, beidh ort cinnte ábhair faoi leith 

a roghnú (mar shampla: Eolaíocht, Gnó, Teangacha srl.) ach seachas sin, moltar go mbeidh meascán 

ábhair éagsúla agat. 

 

 Bíonn riachtanais iontrála tríú leibhéal sách casta agus athraíonn siad ó chúrsa go cúrsa.  Beidh ort 

breathnú ar shuíomhanna idirlín na nOllscoileanna éagsúla.  Tá cheithre shuíomh iontach eile a 

chabhróidh go mór libh: www.qualifax.ie,  www.careersportal.ie,  www.ucas.com agus www.cao.ie.  

 

Nóta tábhachtach sula bpléimid na hábhair éagsúla 

 Smaoinigh go bhfuil dhá bhliain dian-oibre ag teastáil don Ardteistiméireacht agus sin fírinne an scéil. 

Muna ndéanann tú iarracht mhacánta san obair agus sa staidéar, is beag seans go mbainfidh tú torthaí 

arda amach. Beidh sé i bhfad níos éasca an obair a dhéanamh más rud é gur roghnaigh tusa, chomh fada 

is gur féidir, na hábhair. Tá tuiscint sprice agus spreagtha riachtanach san Ardteistiméireacht chun áit a 

fháil ar chúrsa nó chun post a fháil. Feabhsóidh leibhéal maith oideachais do sheans.  Tá cumas acadúil 

ag teastáil chun Ardteistiméireacht mhaith a bhaint amach. Beidh ort do dhícheall a dhéanamh, gan an 

locht a chur ar dhaoine eile muna mbeidh rath ort; gheobhaidh tú cad a bheidh tuillte agat. Cothrom nó 

míchothrom, braitheann an chuid eile de do shaol ar an dá bhliain seo chugainn.  

http://www.qualifax.ie/
http://www.careersportal.ie/
http://www.ucas.com/
http://www.cao.ie/
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Ceisteanna le cur sula roghnaíonn tú ábhar 

1. Ar thaitin an t-ábhar leat sa tSraith Shóisearach? 

2. Céard a d’fhoghlaim tú san ábhar seo san Idirbhliain? 

3. Cuir ceisteanna ar an múinteoir cuí. 

4. Féach ar an leabhar a bhaineann leis an ábhar sin – an mbreathnaíonn sé spéisiúil? (Ná bíodh 

imní oraibh má bhreathnaíonn sé deacair!) 

5. Cuir ceisteanna ar dhaltaí sa chúigiú nó sa séú bliain faoin ábhar. 

6. Déan machnamh ort féin, an bhfuil na scileanna cearta agat le tabhairt faoin ábhar seo? 

7. An bhfuil an t-ábhar spéisiúil? 

8. An dóigh leat go mbeidh tú in ann toradh maith a bhaint amach san ábhar? 

9. An bhfuil an t-ábhar de dhíth le cúrsa ollscoile a bhaint amach? Tá áis iontach ar Qualifax le 

fáil amach: 

www.qualifax.ie – useful tools (sa liosta ar chlé) – minimum subject requirements – Leaving 

Certificate 

 

 

Máithreánach 

 Caithfidh na riachtanais iontrála acadúla ar leith a bheith ag scoláire (ar a dtugtar riachtanais iontrála 

máithreánaigh, chomh maith) don chúrsa ar mian leis nó léi tabhairt faoi. Is féidir leat teacht ar eolas 

mionsonraithe ar shuíomhanna gréasáin na n-ollscoileanna, na n-institiúidí teicneolaíochta agus na 

gcoláistí oideachais. 

http://www.qualifax.ie/
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An Earnáil Ollscoileanna 

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann: 6 ábhar, Béarla, Gaeilge, agus teanga eile, san áireamh iad na 

bunriachtanais iontrála do na hollscoileanna atá mar pháirt d'Ollscoil Náisiúnta na hÉireann (ONÉ). 

Caithfidh tú ar a laghad grád Ardleibhéal 5 a bhaint amach in 2 ábhar agus grád Gnáthleibhéal 6 nó 

Ardleibhéal 7 a bhaint amach in 4 ábhar. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí 

áirithe, mar shampla matamaitic. 

Ollscoil Luimní: 6 ábhar, Béarla, Gaeilge, agus teanga eile, san áireamh iad na bunriachtanais 

iontrála d'Ollscoil Luimní. Caithfidh tú ar a laghad grád Ardleibhéal 5 a bhaint amach in 2 ábhar 

agus grád Ghnáthleibhéal 6 nó Ardleibhéal 7 a bhaint amach in 4 ábhar. D’fhéadfadh go bhfuil 

riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe. 

Coláiste na Tríonóide: Is é an riachtanas iontrála íosta ná 6 ábhar Ardteistiméireachta. Caithfidh tú 

ar a laghad grád Ardleibhéal H5 ar 3 pháipéar ag an Ardleibhéal agus 06 nó H7 pas sa Bhéarla, sa 

mhatamaitic agus i dteanga eile. 

Is féidir le mic léinn freisin teaglaim de 6 ábhar le grád H5 ar 3 pháipéar ag an Ardleibhéal agus 

grád 06 nó H7 sa Bhéarla, Laidin agus ábhar eile nach teanga é, a bheith acu. D’fhéadfadh go bhfuil 

riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe. 

Ollscoil Chathair Átha Cliath: Is é an riachtanas iontrála íosta ná 6 ábhar Ardteistiméireachta. 

Caithfidh tú ar a laghad grád Ardleibhéal 5 a bhaint amach in 2 ábhar agus grád Ghnáthleibhéal 6 

nó Ardleibhéal 7 a bhaint amach in 4 ábhar. Caithfidh matamaitic agus an Béarla nó an Ghaeilge a 

bheith i measc na n-ábhar. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.  

 

Institiúidí teicneolaíochta 

 Is féidir gach institiúid teicneolaíochta a chuid riachtanais iontrála a shocrú. Tá na riachtanais 

ginearálta do chúrsaí leibhéal 6, 7 agus 8 leagtha síos seo leanas: 

Cúrsaí leibhéal 8 (Céim Onórach): is iondúil go dteastaíonn íosmhéid de 6 ábhar 

Ardteistiméireachta. Caithfidh tú ar a laghad grád Ardleibhéal 5 a bhaint amach in 2 ábhar agus grád 

Ghnáthleibhéal 6 nó Ardleibhéal 7 a bhaint amach in 4 ábhar. Caithfidh Matamaitic agus Béarla nó 

Gaeilge a bheith i measc na n-ábhar. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí 

áirithe. 

Cúrsaí leibhéal 6 agus 7 (Ardteastas agus Bunchéim): 

Caithfidh tú ar a laghad grád Ghnáthleibhéal 6 nó Ardleibhéal 7 a bhaint amach in 5 ábhar. Caithfidh 

Matamaitic agus Béarla nó Gaeilge a bheith i measc na n-ábhar. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais 

cúrsaí breise do chúrsaí áirithe. 

 

Coláistí Oideachais 

Soláthraíonn coláistí oideachais sainoiliúint do mhúinteoirí bunscoile. Tá bunghráid áirithe do 

Mhatamaitic agus do Bhéarla. Leagann an Roinn Oideachais agus Scileanna na riachtanais iontrála 

amach chuig sainoiliúint do mhúinteoirí. 
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Cúrsaí IarArdteistiméireachta 

 Ní chuirtear na háiteanna ar chúrsaí IarArdteistiméireachta ar fáil ar bhonn pointí ach ní mór go 

mbeadh na hiarrthóirí de chaighdeán na hArdteistiméireachta. Cuireann an chuid is mó coláistí 

agallamh ar na hiarrthóirí le fáil amach an bhfuil siad feiliúnach don chúrsa. 

 

Na hÁbhair 

 

  

Éigeantach

• Gaeilge

• Béarla

• Mata

• Fraincis / Spáinnis

Roghnach

(3 chinn)

• Admhadóireacht 
(Staidéar Foirgníochta)

• Bitheolaíocht

• Ceol

• Ceimic

• Cuntasaíocht

• Eacnamaíocht Bhaile

• Ealaín

• Fisic

• Gnó

• Stair

• Tíreolaíocht

Gan Scrúdú

• Corpoideachas

• Forbairt

• Gairmthreorach

• Oideachas 
Reiligiúnach

• Oideachas Sóisialta 
Pearsanta agus Sláinte
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Na hÁbhair Roghnacha 

*Staidéar Foirgníochta (Adhmadóireacht) 

Cén Saghas Dalta?  

• Cruthaitheach 

• Cumarsáid 

• Go maith lena lámha 

• Cruinn 

• Is féidir tabhairt faoin ábhar seo, fiú munar thug tú faoin Teicneolaíocht don tSraith 

Shóisearach.  

 

Topaicí  

 Scoláirí a roghnaíonn Staidéar Foirgníochta na hArdteistiméireachta, faigheann siad buneolas agus 

bunscileanna i dteicneolaíocht na foirgníochta agus in ábhair agus i bpróisis foirgníochta. Forbraíonn 

na scoláirí a gcumas smaointe agus eolas a chur in iúl agus breathnú cruinn agus imscrúdú eolaíoch a 

dhéanamh trí ábhair agus próisis a thaiscéaladh. 

• Eolas ginearálta faoi thógáil 

• An Fostruchtúr 

• An Forstruchtúr 

• Tógáil Inmheánach 

• Teas agus Iarmhairtí Teirmeacha 

• Soilsiú 

• Fuaim 

 

An Scrúdú  

• Cuid A: Scrúdú Phraiticiúil 

• Cuid B: Measúnú ar thionscadail 

• Cuid C: Páipéar scríofa 

• Tá luach 150 marc ar cuid A + B. Tá luach 300 marc ar cuid C. 

 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  2.9 14.9 20.7 23.5 19.3 11.8 5.2 1.7 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Beidh an t-ábhar seo úsáideach daoibh sa saol go ginearálta, ach beidh sé ina chabhair mhór d’éinne 

ag smaoineamh ar na gairmeacha seo: ailtire, innealtóir, tírdhreachtóir agus ceird thógála. 

 

Bitheolaíocht 

Cén Saghas Dalta?  

• Cruinn 

• Cúramach 

• Go maith le sonraí 
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Topaicí  

 Is é atá sa Bhitheolaíocht ná staidéar ar an mbeatha a dhíríonn ar nithe beo. Clúdaíonn cúrsa na 

hArdteistiméireachta réimse leathan den Bhitheolaíocht. Ina measc, tá: 

• Luibheolaíocht – staidéar ar phlandaí 

• Zó-eolaíocht – staidéar ar ainmhithe 

• Micribhitheolaíocht – staidéar ar mhiocrorgánach chomh maith le héiceolaíocht, anatamaíocht, 

fiseolaíocht, sutheolaíocht, géineolaíocht agus bithcheimic. 

 Roinntear an cúrsa ina trí aonad: 

• Aonad 1: Staidéar na Beatha (éiceolaíocht agus eolaíocht an bhia) 

• Aonad 2: An Chill (géineolaíocht, fótaisintéis, riospráid agus einsímí) 

• Aonad 3: An tOrgánach (na córais sa chorp, bitheolaíocht na bplandaí agus micribhitheolaíocht) 

 Is gá tabhairt faoi 22 turgnaimh éigeantacha. Cuirtear ceisteanna faoi thrí chinn dóibh seo ar an scrúdú 

gach bliain agus caithfear freagra a thabhairt ar dhá chinn de na ceisteanna seo. Is gá taifead a choimeád 

ar na turgnaimh ar fad agus d’fhéadfadh go mbeidh gá an taifead seo a thaispeáint don Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta agus Scileanna. Faoi láthair, ní bhronntar aon mharcanna ar an taifead seo. Is ga punann 

eiceolaíochta a chur i gcrích freisin. Tugtar faoin bpunann seo sa chúigiú bliain go minic. 

 Leagtar béim láidir ar ghnéithe sóisialta agus feidhmeacha sa chúrsa seo. Mar shampla, nuair atá 

staidéar á dheanamh ar an gcóras análaithe, déantar staidéar ar neamhord análaithe. 

 

An Scrúdú  

• Páipéar amháin atá mar mheasúnú ar an mBitheolaíocht ag deireadh na séú bliana. Is gá taifead a 

choimeád ar aon obair phraiticiúil thar thréimhse na dhá bhliana. Maireann an scrúdú 3 uair. 

• Roinn A: 100 marc. Gearrcheisteanna. 

• Roinn B: 60 marc. Ceisteanna faoi ghnéithe praiticiúla den chúrsa. 

• Roinn C: 240 marc. Ceisteanna fada. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  7.7 15.8 16.6 16.5 16.3 13.7 8.6 4.8 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Moltar an Bhitheolaíocht más spéis leat tabhairt faoin gcúrsa tréidliachta (UCD) agus caithfear tabhairt 

faoin ábhar seo le háit a bhaint amach ar Géineolaíoch (UCD) agus Sláinte & Galair an Duine (TCD). 

Cuidíonn sé freisin le banaltracht, tréidliacht, cúram sláinte, bainistíocht na timpeallachta, oideachas, 

biteicneolaíocht, eolaíocht fhóiréinseach, innealtóireacht bithleighis, leigheas, teicneoir saotharlainne 

agus cógaisíocht.

Ceimic 

Cén Saghas Dalta?  
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• Díograiseach 

• Uimhriúil 

• Samhlaíocht mhaith 

• Eagraithe 

• Spreagtha 

• Tá cumas réasúnta maith mata molta chun taitneamh a bhaint as an gcúrsa seo. 

 

Topaicí  

Staidéir ar dhomhan na ceimice atá anseo. Cuirtear béim sa siollabas ar cheimic sa domhan timpeall 

orainn agus i dtionsclaíocht. Is iad an trí phríomhthopaic ná: 

1. Struchtúr Adamhach 

2. Nascadh 

3. Anailís Toirtmhéadrach 

4. Breoslaí agus Teas 

5. Rátaí Imoibrithe 

6. Ceimic Orgánach 

7. Ceimic na Timpeallachta 

 

An Scrúdú  

• Déantar an Cheimic a mheas le scrúdú amháin ag deireadh an séú bliana. Níl aon tionscanamh ann. 

Maireann an scrúdú 3 uair a chloig. 

 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  13.2 17.9 16.7 14.7 12.6 10.9 6.5 7.5 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Is gá tabhairt faoin gceimic má tá sé i gceist agat staidéar a dhéanamh ar leigheas in Éirinn. 

Beidh an cúrsa seo áisiúil d’éinne ag smaoineamh faoi ghairm a bhaineann leis an eolaíocht, 

cógaseolaíocht, múinteoireacht, sláinte & sábháilteacht, eolaíocht an spóirt, cothú nó leigheas. 

 

Ceol 

Cén Saghas Dalta?  

• Ceolmhar 

• Cruthaitheach 

• Fiosrach 

• Rianúil 

• Eagraithe 

• Is féidir tabhairt faoin ábhar seo, fiú munar thug tú faoin gCeol don tSraith Shóisearach má tá 

ar do chumas uirlis a sheinm / canadh. Moltar go mbeadh léamh na nodaireachta agat.  
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Topaicí  

Tá trí réimse gníomhaíochta i gceist sa chúrsa: 

1. Taibhiú 

• Is féidir leis an dalta roghnú ‘bheith páirteach i gceolchasadh aonair agus/nó i gceolchasadh grúpa. 

• Oiliúint i dteicneolaíocht an cheoil 

o conas fuaimrian a chruthú 

o conas ceol a chur i gcló le bogearraí ríomhaireachta 

2. Éisteacht 

• Éisteacht ghinearálta le réimse leathan stíleanna idir shean agus nua 

• Saothair dualgais de chuid Bach, Tchaikovsky, Barry agus Queen. 

• Ceol traidisiúnta Gaelach 

3. Cumadóireacht 

• Cumadóireacht séise 

• Armóin 

- Roghnaíonn gach dalta sainstaidéar a dhéanamh ar ghníomhaíocht amháin (roghnaíonn an tromlach 

díriú isteach ar thaibhiú).  

 

An Scrúdú  

• Scrúdú praiticiúil (taibhiú) 

• Scrúdpháipéar éisteachta 90 nóiméad 

• Scrúdpháipéar cumadóireachta 90 nóiméad 

• Dáiltear 50% de na marcanna san Ardteist ar an ngníomhaíocht sainstaidéir a roghnaíonn an dalta 

(taibhiú go hiondúil). 

• Dáiltear 25% de na marcanna ar gach ceann den dá ghníomhaíocht eile. 

• Cuireann daltaí a roghnaíonn cumadóireacht mar ghníomhaíocht sainstaidéir saothair ceoil dá gcuid 

faoi bhráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit. 

 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  3.9 32.1 35.8 18.7 7.3 1.8 0.4 0.1 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Chomh maith le cúrsaí ceoil agus cúrsaí i léiriúchán fuaime, beidh an t-ábhar seo ina chabhair 

d’éinne atá ag iarraidh bunmhúinteoireacht a dhéanamh. Is fiú tabhairt faoin ábhar seo má tá 

suim agat i gceolamharclannaíocht nó más ceoltóir tú a dteastaíonn uait toise breise a chur 

led’ thuiscint ar an gceol atá á chasadh agat.  

 

Tuairim Dalta a thug faoin ábhar 

 Beidh Ceol don Ardteist in oiriúint d'aon dalta a bhfuil suim mhór acu sa cheol. Tá cumas seanmna nó 

amhránaíochta cabhrach, ach níl sé riachtanach mar gheall go bhfuil go leor roghanna ann maidir leis 
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an scrúdú praiticiúil. Mar shampla, is féidir leat teicneolaíocht an cheoil a roghnú don scrúdú praiticiúil 

seachas seinm nó canadh. 

 Chomh maith leis sin, taitníonn an t-ábhar seo liom mar go dtugann deis foghlaim faoi réimse leathan 

de sheánraí ceoil. Níl go leor foghlaim de ghlanmheabhair ag teastáil sa Cheol, agus is maith liom é sin 

mar is briseadh é ó ábhair eile cosúil le Gaeilge nó Bitheolaíocht. 

 

Cuntasaíocht 

Cén Saghas Dalta?  

• Rianúil: leanann gach cuntas san ábhar seo próisis, is gá na próisis a fhoghlaim 

• Eagraithe: bíonn roinnt mhaith obair gharbh ag baint le ceist scrúdaithe, is gá an t-obair seo a 

leagan amach go néata ionas go mbeidh tú in ann don cheist féin  

• Uimhriúil: ní tharlaíonn aon rud casta, ach is gá a bheith compordach le huimhreacha  

• Bainistíocht Ama: bíonn brú ama ann na ceisteanna ar fad a chríochnú sa scrúdú 

• Díograiseach: ní leor 60 nóiméad oibre sa rang, tá sé fíorthábhachtach go ndéantar an 

cleachtadh sa bhaile freisin.  

• Is féidir tabhairt faoin ábhar seo fiú munar thug tú faoin Staidéar Gnó don tSraith Shóisearach. 

 

Topaicí  

 Tugann Cuntasaíocht na hArdteistiméireachta an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna cuntasaíochta 

agus bainistíocht airgeadais is gá chun go mbeidh ar chumas scoláirí cuntais phearsanta agus 

bunchuntais cuideachta a bhainistiú. Tríd an méid a fhoghlaimíonn siad sa chuntasaíocht, forbraítear a 

gcumas chun rudaí a eagrú agus smaoineamh go loighciúil, agus sealbhaíonn siad scileanna pleanála 

agus fadhbréitigh a bheidh úsáideach feasta ina saol pearsanta, ag an obair agus chun staidéar a 

dhéanamh. Forbraíonn siad scileanna uimhearthachta leis, i gcomhthéacs gnó agus fiontair. I measc na 

dtopaic a chlúdaítear, tá: 

• Dímheas, Athluacháil, Rialúchán agus Fionraí  

• Cuntais Dheiridh  

• Cuntais Fhoilsithe  

• Gnólacht Seirbhíse, Cuntais Chlub agus Cuntais Fheirme  

• Léirmhíniú Cuntais  

• Réamhshreabhadh Airgid agus Ráiteas Táblach  

• Buiséadú  

 

An Scrúdú  

Scrúdú amháin ar luach 100% a mhaireann 3 uair an chloig. Is gá 4-5 cheist as 9 gceist a fhreagairt.  

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  6.6 21.5 19.6 16.3 12.6 10.1 6.9 6.5 
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Ag an Tríú Leibhéal  

 Beidh an t-ábhar seo ina chabhair d’éinne atá ag smaoineamh faoi chúrsa gnó, cúrsa airgeadais nó cúrsa 

cuntasaíochta sa tríú leibhéal. B’fhiú tabhairt faoin ábhar seo más spéis leat a bheith i do chuntasóir nó 

i d’iniúchóir amach anseo. 

 

Tuairim Dalta a thug faoin ábhar 

 Is ábhar fiúntach é an Chuntasaíocht más rud gur thaitin na ceisteanna cuntasaíochta leat sa tSraith 

Shóisearach agus má tá spéis agat i gcúrsaí airgeadais. Is ábhar dúshlánach é ach foghlaimíonn tú 

ceachtanna tábhachtacha ann agus bíonn na ceisteanna an-chosúil lena chéile nuair a théann tú i dtaithí 

ar an bpróiseas. Ní fheileann an t-ábhar seo do gach duine, ach tá sé an-tairbheach má tá tú sásta an 

obair a dhéanamh. 

 

Eacnamaíocht Bhaile 

Cén Saghas Dalta?  

• Solúbtha agus inoiriúnaithe  

• Gníomhach mar Fhoghlaimeoir 

• Muiníneach 

• Seiftiúil 

 

Topaicí  

 Scoláirí a roghnaíonn Eacnamaíocht Bhaile, sealbhaíonn siad an t-eolas, an tuiscint, na scileanna agus 

na dearcthaí is gá chun a saol féin a bhainistiú, chun dul i mbun breisoideachais agus ardoideachais, 

agus chun dul ar aghaidh chuig saol na hoibre. 

Is staidéar teoiriciúil é 60% den chúrsa, bunaithe ar na ranna seo a leanas: 

• Bia – cothaigh, diat, ullmhúchán, cócaireacht, tionsclaíocht. 

• Cúrsaí Sóisialta – an chlann, pósadh, an chlann sa tsochaí 

• Bainistíocht Tí / Staidéar tomhaltóra – tithíocht, bainistíocht tí, cursaí tomhaltóirí, teicstíl agus 

teicneolaíocht. 

Tá 20% eile bunaithe ar ábhar roghnach. Sa scoil, tugann muid faoin rogha sóisialta. Cludaíonn sé an 

pobal, oideachas, forbairt an pháiste agus an domhan ag athrú. Tugann muid faoin rogha seo ionas go 

mbíonn na daltaí in ann a lán den eolas a nascadh lena saol amach anseo. 

An 20% deireanach den chúrsa bíonn ar na daltaí leabhrán a scríobh suas atá bunaithe ar tascanna 

cócaireachta a leagan an Roinn Oideachas amach. Téann na leabhrán seo ar aghaidh go dtí an roinn an 

Nollaig roimh an Ardteist. 

 

An Scrúdú  

• Obair phraiticiúil (20%) 

• Scrúdú scríofa a mhaireann 2.5 uair (80%) 
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   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  3 16 25.7 25.3 17.8 9.2 2.5 0.6 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Foghlaimíonn daltaí na rudaí bunúsacha do ghairm i mbia, teicstílí, san eolaíocht, i ndearadh, i staidéar 

sóisialta agus sa turasóireacht. Cuideoidh an t-ábhar seo go mór le bainistiú a dhéanamh ar do shaol 

amach anseo. 

 

Ealaín 

Cén Saghas Dalta?  

• Gníomhach mar Fhoghlaimeoir 

• Muiníneach 

• Seiftiúil 

• Feasach 

 

Topaicí  

 Is é is aidhm d’Ealaín na hArdteistiméireachta eolas, scileanna, tuiscint agus luachanna a fhorbairt san 

fhoghlaimeoir le go mbeidh sé ar a chumas smaoineamh a thabhairt chun críche agus freagra a thabhairt 

ar a shaothar féin agus saothar daoine eile mar aon leis na saothair a thuiscint, agus anailís agus measúnú 

a dhéanamh orthu 

 Tá trí snáithe bainteach leis an gcúrsa seo: 

• Cruthú 

• Taighde 

• Freagairt 

 

An Scrúdú  

• Obair Chúrsa Phraiticiúil (50%) 

• An Scrúdú Praiticiúil (20%) 

• Scrúdú Scríofa (30%) 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  3 13.9 22.5 24.2 19.1 11.5 4.3 1.4 
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Ag an Tríú Leibhéal  

 D’fhéadfadh an Ealaín a bheith úsáideach do réimse leathan daltaí. B’fhéidir go mbeadh sé cabhrach 

d’éinne ag smaoineamh faoi na gairmeacha seo: ailtire, dearthóirí do shuíomh Gréasáin, ealaíontóir 

grafach, maisitheoir, fógraíocht, beochantóir, grianghrafadóir, seodóir,  srl. 

 

Fisic 

Cén Saghas Dalta?  

• Díograiseach 

• Uimhriúil 

• Samhlaíocht maith 

• Eagraithe 

• Spreagtha 

• Tá gá le cumas maith mata agus suim i réiteach fadhbanna chun taitneamh a bhaint as an 

bhFisic. 

 

Topaicí  

 Féachtar i bhFisic na hArdteistiméireachta le tuiscint ar bhunphrionsabail na fisice agus a bhfeidhmiú 

sa saol laethúil a thabhairt do scoláirí. Tairgeann sé oideachas ginearálta san fhisic do scoláirí, as a 

leanann tuiscint ar an modh eolaíoch agus an cumas rudaí a bhreathnú, smaoineamh go loighciúil agus 

cumarsáid éifeachtach a dhéanamh. Dlúthchuid den siollabas is ea An Eolaíocht, an Teicneolaíocht agus 

an tSochaí, ionas go mbeidh na scoláirí feasach ar na prionsabail a ghabhann le cur chun feidhme na 

fisice sa saol laethúil.  

• Solas 

• Leictreachas 

• Fórsaí, Gluaisne agus Fuinneamh 

• Maighnéadas 

• Optaic agus Lionsaí 

• Tonnghluaiseacht agus Radaíocht 

leictreamaighnéadach 

• An Adamh 

 

An Scrúdú  

• Is scrúdú le luach 100% é ag deireadh an lae, níl aon tionscanamh i gceist. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  
10.8 16.3 15 14.2 14.6 12.6 9.1 7.4 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Beidh an fisic úsáideach d’éinne ag smaoineamh faoi na cúrsaí seo: innealtóireacht, leigheas, fiaclóir, 

srl. 
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Tuairim dalta a thug faoi ábhar 

 Is ábhar an-teoiriciúil agus matamaiticiúil é Fisic. Is ábhar maith e d’aon duine atá go maith ag foghlaim 

sainmhínithe agus atá compordach ag úsáid foirmlí. Tá sé éasca go leor le staidéar a dhéanamh ar an 

ábhar mar gheall go dtagann na ceisteanna céanna suas arís agus arís. Le staidéar seachtainiúil ón tús, 

ba cheart go mbeifeá in ann marc maith a bhaint amach san ábhar seo. 

 

Gnó 

Cén Saghas Dalta?  

• Eagraithe 

• Cruinn 

• Spéis i gcúrsaí gnó  

• Bainistíocht Ama  

• Díograiseach  

• Is féidir tabhairt faoin ábhar seo fiú munar thug tú faoin Staidéar Gnó don tSraith Shóisearach  

 

Topaicí  

1. Daoine sa Ghnó agus an Dlí 

2. Fiontraíocht 

3. Bainistíocht 

4. Airgeadais 

5. Gnó a bhunú agus Margaíocht 

6. Struchtúr Gnó 

7. Gnó Idirnáisiúnta 

Clúdaíodh topaicí áirithe ón liosta seo ar chúrsa na Sraithe Sóisearaí. Déantar forbairt ar an bhfoghlaim 

seo i gcúrsa na hArdteistiméireachta. 

 

An Scrúdú  

Scrúdú amháin ar luach 100% a mhaireann 3 uair an chloig. 

Roinn 1: Ceisteanna gearrfhreagracha, freagair 8 as 10 (80 marc) 

Roinn 2: Ceist ar an nGnó Feidhmeach (80 marc) 

Roinn 3: Ceist amháin bunaithe ar gach aonad ón leabhar, freagair 4 as 7 (240 marc) 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019   

Grád H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

% 4 16.2 19.8 18.6 17.5 13.2 7.2 3.5 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 I 2018, roghnaigh duine amháin as gach seachtar tabhairt faoi chúrsa Gnó san ollscoil. Tugann cúrsa 

Gnó na hArdteiste bunús maith d’éinne ar spéis leo tabhairt faoi chúrsa sa ghnó, san airgeadais nó sa 

bhainistíocht acmhainní daonna. Bheadh an t-ábhar an-áisiúil d’éinne atá ag smaoineamh faoi ghnó a 

bhunú dóibh féin amach anseo. Tugtar léargas maith ar an domhain oibre san ábhar seo freisin. 
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Stair 

“An té nach dtuigeann an stair, déanfaidh sé arís í” 

Cén Saghas Dalta?  

• Eagraithe 

• Suim i bplé/díospóireacht 

• Suim sa domhan mórthimpeall 

• In ann aistí fada a ullmhú 

• Suim sa taighde 

• Suim i dtodhchaí na hÉireann 

 

Cad a bhfaighidh tú as staidéar na Staire don Ardteistiméireachta: 

• Feasacht chultúrtha agus mhoráltachta 

• Saorántacht eolasach 

• Scileanna léirmheastóireachta 

• Comhthéacs níos doimhne agus todhchaí na hÉireann sna fiche bliain criticiúil seo atá romhainn 

don oileán 

• Tuiscint ar d’fhéiniúlacht féin 

• Tuiscint ar an bhfáth go bhfuil Éire agus an domhan mar atá, idir sochaí, polaitíocht agus 

geilleagar 

 

Topaicí  

 Sa Stair ag leibhéal na hArdteistiméarachta, díreoidh daltaí ar imeachtaí ón 20ú hAois go príomha. 

Bainfidh an staidéar, ní hamháin leis an bpolaitíocht, ach leis an gcultúr, leis an eacnamaíocht agus 

cúinsí sóisialta. 

 Dhá thopaic Éireannach a thabharfaidh blas agus comhthéacs iontach duit ar an dá stát ar an oileán ach 

am currach suimiúil lán le hábhar athruithe 

1. Ar Thóir an Fhlaithis agus tionchar na Críchdheighilte, 1912-49 

2. Tuaisceart Éireann idir 1945 agus 1989  (Ceist Cás Staidéir) 

 

 Tuiscint ar an dá ilchríoch is mó a imríonn tionchar ar shaol an lae inniu in Éirinn – Meiriceá Thuaidh 

agus an Eoraip 

3. Stáit Aontaithe Meiriceá agus an Domhan, 1945 agus 1989 

4. Deachtóireacht agus Daonlathas, 1920-1945  

 

An Scrúdú  

• Taighde a bhíonn réamhdhéanta ar do rogha topaic ón stair (20%) 

• Trí aiste ceithre leathanach an ceann (20% x 3) 

• Ceist Dhoiciméid/Cás Staidéir (20%) 
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   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  6.7 16.1 21.9 23.1 16.1 10.3 4 1.8 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Cuideoidh an Stair le daoine a bhfuil spéis acu sna gairmeacha seo: 

Iriseoireacht / Meáin chumarsáide 

Turasóireacht 

Cúrsaí gnó/pleanáil geilleagair 

Polaitíocht 

Bun/meánmhúinteoireacht 

Margaíocht 

Caidreamh Poiblí 

Taighde/Iarsmalanna/leabharlannaíocht

 

Tuairim ó Dhalta: 

“Is ábhar suimiúil é an Stair don ardteistiméaracht.  Ní mór bheith neamhspleách agus obair a dhéanamh 

as do stuaim féin.  Bíonn sí dúshlánach ag an tús ach taitneamhach nuair a fhaigheann tú sa rithim. Is 

cleachtadh maith é don ollscoil na haistí ceithre leathanach a scríobh.” 

 

Tíreolaíocht 

Cén Saghas Dalta?  

• Anailíseach 

• Eolaíoch 

• Spéis i gcúrsaí reatha 

 

Topaicí  

 Cabhróidh Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta le scoláirí tuiscint a fháil ar an ngaol athraitheach idir 

an domhan fisiceach agus domhan an duine. Trí staidéar a dhéanamh ar an tíreolaíocht, sealbhóidh 

scoláirí na scileanna tíreolaíocha a chabhróidh leo breithiúnas eolach a dhéanamh ar cheisteanna áitiúla, 

náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

• éiceolaíocht thír eolais 

• timpeallacht fhisciúil 

• léaráidí 

• graif 

• suirbhéireacht ordanáis agus aerfótagraif ina measc. 

 

An Scrúdú  

 Iarrtar ar dhaltaí topaic imscrúdaitheach a dhéanamh gur fiú 20% den chúrsa Ardteistiméireachta é 

maraon le hullmhú i dtreo pháipéir scríofa gur fiú 80%. 
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   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

%  3.7 13.1 20.7 23.1 20.2 13.7 4.6 1 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Cuidíonn Tíreolaíocht leat má tá spéis agat sna gairmeacha seo: margaíocht, turasóireacht, talmhaíocht, 

acmhainní daonna, eacnamaíocht, taisteal, eolaíocht na timpeallachta agus neart eile. 
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Na hÁbhair Éigeantacha 

Gaeilge 

Topaicí  

Tógann siollabas Ardteistiméireacht na Gaeilge ar an eolas atá faighte agus forbartha i rith na Sraithe 

Sóisearaí agus na hIdirbhliana. Beidh forbairt ar na ceithre scil (éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh) 

ionas go mbeidh daltaí mar bhaill ghníomhacha i sochaí dhátheangach. 

 Is iad na príomhscileanna ná: 

• Labhairt & éisteacht: go mbeidh na daltaí in ann páirt ghníomhach a ghlacadh i gcomhrá ar 

réimse leathan ábhair, go mbeidh na daltaí in ann tuiscint a bhaint as comhráite bunaithe ar 

ghnáthábhair údaracha de réir na dtopaic, as míreanna nuachta agus tuairisce/giotaí oiriúnacha 

as cláir raidió/teilifíse, as fógraí/teachtaireachtaí srl. 

• Ceapadóireacht: go mbeidh siad ábalta iad féin a chur in iúl le cruinneas agus le beachtas teanga, 

go mbeidh siad in ann dréachtaí fada ceapadóireachta de chineálacha éagsúla a scríobh, go 

mbeidh siad ábalta tuairimí a nochtadh go lán-mhuiníneach trí mheán na scríbhneoireachta, go 

mbeidh siad in ann stíl phearsanta a fhorbairt de réir a chéile. 

 

An Scrúdú  

  Tá luach 40% ag dul ar an mbéaltriail sa Ghaeilge. Tá cheithre chuid sa scrúdú seo: 

1. Fáiltiú 

2. Píosa filíochta a ndearna na daltaí staidéir uirthi a léamh 

3. Comhrá Ginearálta a chlúdaíonn réimse leathan ábhair 

4. Sraith Pictiúr (déanfar staidéar ar an 20 sraith pictiúr sa rang) 

 

 Bíonn dhá pháipéar ag baint leis an scrúdú scríofa. Cluastuiscint (10%) agus aiste atá le déanamh ar 

pháipéar 1. Bíonn ceithre ceist ann ar pháipéar 2: 

1. 2 léamhthuiscint 

2. Prós: déanfaidh daltaí staidéar ar chúig stíl éagsúil próis agus ar dhráma. 

3. Filíocht: déanfaidh daltaí staidéar ar chúig dán ag ardleibhéal le héagsúlacht téamaí, 

mothúcháin agus meadarachta. 

4. Litríocht bhreise: úrscéal nó dráma a dhéanfaidh na daltaí dianstaidéar air. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  5.7 17.7 22.4 23 18.3 9.6 2.8 0.4 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Is gá ar a laghad pas a bhaint amach sa scrúdú Gaeilge le háit a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann.  

Beidh marc maith de dhíth sa Ghaeilge le háit a bhaint amach ar chúrsa bunmhúinteoireachta. Cuideoidh 

an Ghaeilge freisin leo siúd a bhfuil spéis acu sa mhúinteoireacht meánscoile, san iriseoireacht, sa 

pholaitíocht, sa dlí srl. 
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Béarla 

Topaicí  

 Foghlaimeoidh daltaí an iomaí gné den teanga i rith bliain a cúig agus a sé a bheidh ag teastáil in 

ullmhúcháin do Pháipéar a hAon den Ardteistiméireacht. Beidh réimse leathan ábhair ar fáil a bheidh 

oiriúnach do na daltaí ionas go mbeidh siad in ann ceisteanna a fhreagairt go rathúil agus a mbreitheanna 

féin a chur in iúl. Ullmhaítear gach gné de Pháipéar 1 agus 2 i rith an chúrsa. 

 Clúdaítear dráma Shakespeare maraon le rogha dán agus filí. Déantar mionstaidéar ar thrí scéal: 

scannán, úrscéal agus dráma. Cuirtear ceisteanna cosúil leo siúd a chuirtear san Ardteistiméireacht agus 

clúdaítear go cuimsitheach na scileanna liteartha riachtanacha don scrúdú seo. 

 Is cúrsa dúshlánach é ach spéisiúil agus comhaimseartha. Ullmhaíonn gnéithe riachtanacha den chúrsa 

na daltaí don saol lasmuigh. 

 

An Scrúdú  

 Bíonn dhá pháipéar ag baint leis an scrúdú Béarla. Léamhthuiscint agus ceapadóireacht atá le déanamh 

ar pháipéar 1. Díríonn páipéar 2 ar ábhar a chlúdaíodh sa rang: dráma, scéal, úrscéal, Shakespeare agus 

filíocht. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  2.9 10 20.4 27.6 23.8 12 2.6 0.6 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Is gá ar a laghad pas a bhaint amach sa scrúdú Béarla le háit a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann. 

Cuideoidh an Béarla go mór libh don saol mór agus i nach mór gach gairm. Cuideoidh na scileanna a 

bhforbróidh sibh sa rang Béarla libh in aon earnáil (mar shampla: smaointeoireacht chriticiúil, anailís a 

dhéanamh ar eolas, srl.). Cuidíonn an Béarla le gairmeacha ar nós iriseoireacht, úrscéalaí, aisteoireacht, 

stiúrthóir scannáin, dlíodóir, múinteoir, oifigeach caidrimh phoiblí agus neart eile. 

 

Mata 

Topaicí  

 Tógann an cúrsa Mata ar scileanna atá foghlamtha ag daltaí sa tSraith Shóisearach agus san 

Idirbhliain. Clúdaítear an t-ábhar céanna san ardleibhéal agus sa ghnáthleibhéal seachas go mbeidh 

ceisteanna i bhfad níos dúshlánaí ag baint leis an ardleibhéal. Bíonn obair bhaile agus scrúduithe 

ranga rialta san ábhar seo. I measc na bpríomhthopaic, tá: 

• Calcalas 

• Triantánacht 

• Uimhreacha Coimpléascacha 

• Ailgéabar 

• Dóchúlacht agus Staitisticí 
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An Scrúdú  

• Bíonn dhá pháipéar ag baint leis an scrúdú Mata. Maireann gach scrúdú 2.5 uair. 

• Bronntar 25 marc sa bhreis ar dhaoine a bhaineann pas amach san ardleibhéal. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  6 11.1 17 22.6 21.7 14.3 5.4 1.8 

  

Ag an Tríú Leibhéal  

 Is gá ar a laghad pas a bhaint amach sa scrúdú Mata le háit a bhaint amach in aon Ollscoil na 

hÉireann. Tá cumas matamaitice éigin de dhíth i nach mór gach uile gairm agus i do shaol pearsanta 

mar dhuine fásta. Cuidíonn mata go mór le gairm ar nós innealtóirí, aon ghairm eolaíochta, ailtirí agus 

múinteoirí. 

 

Fraincis 

Topaicí  

 Cúrsa dúshlánach don dalta atá sásta obair dhian a chur isteach chun a bheith rathúil. Déantar forbairt 

ar scileanna sa labhairt, sa scríobh, sa léamh agus san éisteacht go laethúil ag úsáid foinsí éagsúla-

irisleabhair, idirlíon, fístéipeanna, dlúthdhioscaí, ceol agus scannáin. Déantar iarracht suim sa teanga 

agus sa chultúr a chur chun cinn chun na daltaí a spreagadh. 

 

An Scrúdú  

 Bíonn scrúdú cainte (25%), scrúdú cluastuisceana (20%) agus scrúdú scríofa (55%) le déanamh sa 

Fhraincis. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméarachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  6.2 13.9 18.7 22.6 21.3 13 3.7 0.6 

  

 

Spáinnis 

Topaicí  

 Cúrsa suimiúil bunaithe ar chumarsáid, gramadach, agus cultúr na Spáinne agus an 

domhain Spáinnise. Forbróidh na daltaí a scileanna scríofa, labhartha, 

léitheoireacht agus éisteacht trí achmhainní difriúla, (páipéir nuachtáin, irisleabhair, físeanna, ceol srl). 

Tá súil againn go bhfásann an grá don teanga agus cultúr Spáinnise i rith an cúrsa dúshlánach dhá 

bhliain seo. 
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An Scrúdú  

Bíonn scrúdú cainte (25%), scrúdú cluastuisceana (20%) agus scrúdú scríofa (55%) le déanamh sa 

Spáinnis. 

   Torthaí Náisiúnta na hArdteistiméireachta 2019    

Grád  H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  

%  7.7 16.2 17.9 19.9 18.1 12.9 5.8 1.5 
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Staidéar agus Obair Bhaile 

 Bíonn Gael-Choláiste Chill Dara ag súil le hardchaighdéan ó dhaltaí maidir le hobair bhaile agus 

staidéar agus iad ag dul i dtreo na hArdteistiméireachta.  Bíonn tinreamh iomlán, díriú i ranganna agus 

féinstaidéar / obair bhaile riachtanach don dalta rathúil. Bíonn GCCD ag súil go ndíreoidh na daltaí ar 

obair bhaile agus staidéar go haibí agus le hardchaighdéan féinsmachta. Spreagtar na daltaí a bheith 

freagrach as a staidéar féin.  

 

Go háirithe:   

 

• Ba chóir go mbeadh áit chiúin agus chompordach gan seachráin cosúil le fóin phóca, teilifís, 

ríomhaire glúine srl.  

• Ba chóir don dalta Ardteistiméireachta a bheith neamhspléach ina staidéar (difriúil ó obair 

bhaile) agus an t-am ceart a thabhairt dó/di.   

• Ba chóir do nótaí a bheith eagraithe agus i bhfillteán de réir ábhair.  

• Ba chóir staidéar seachtainiúil a bheith ar siúl.  Spreagann spriocanna agus is bealach maith é 

dul chun cinn a mheas.  

• Bíonn GCCD ag súil le hobair a bheith críochnaithe in am agus ag cumas is fearr an dalta.  

• Ba chóir don dalta cothromaíocht a choinneáil idir staidéar, caidreamh sóisialta agus 

gníomhaíochtaí breis-curaclaim.  

• Ní mholtar obair pháirtaimseartha mar is féidir léi bac a chur ar dul chun cinn ar scoil.  

• Moltar do dhaltaí bualadh le múinteoirí le comhairle a fháil má bhíonn deacrachtaí acu.  Is féidir 

le daltaí/ tuismitheoirí dul i dteagmháil leis an oide ranga. 

 

Príomhaidhm obair bhaile agus staidéir 

1. Chun cleachtadh agus treisiú leis an obair a rinneadh sa rang. 

2. Chun ullmhú do scrúdaithe.  

3. Chun staidéar neamhspléach, foghlaim agus athbhreithniú rialta a spreagadh.  

4. Chun aiseolas a fháil ón múinteoir.  

5. Chun obair ranga agus obair chúrsa a chríochnú.  

 

Meán-am le caitheamh ar Obair Bhaile agus Staidéar 

• Bliain 5: 15 - 18 uair obair éifeachtach sa tseachtain  

o mar shampla: 2½ - 3 uair gach tráthnóna agus 3 uair staidéir ag an deireadh seachtaine   

• Bliain 6: 18 - 22 uair obair éifeachtach sa tseachtain 

o mar shampla: 3 huaire gach tráthnóna agus 3+ uair staidéir ag an deireadh seachtaine 

 

Ach cuimhnigh:  

 

• Éilíonn na grádanna is airde an tiomantas ama seo (ar a laghad). 

• Ciallaíonn staidéar éifeachtach go bhfuil tú beo, san airdeall agus éifeachtúil.  

• Is cúrsa dhá bhliain í an Ardteistiméireacht agus is gá le hiarracht agus díograis substaintiúil 

thar an dá bhliain.  

• Beidh staidéar agus dul siar riachtanach i rith na laethanta saoire.   

 

Sna hábhair le tionscnaimh agus obair phraiticiúil is cóir nóta a dhéanamh de na dátaí tábhachtacha 

ionas go gcloífear leis na spriocdhátaí.  Stopann seo forlódáil oibre gar do na scrúdaithe scríofa.  

 

As Láthair ó Rang 

 Is iad freagracht agus dualgais an dalta as láthair an obair a dhéanamh a chailltear. Ní ghlacfar le 

imeachtaí breis-curaclaim mar leithscéal gan obair a dhéanamh. Is fiú aon bhuairt a phlé leis an 

múinteoir.  Má bhíonn dalta as láthair ar feadh tréimhse fada is fiú dul i dteagmháil leis an oide ranga.  
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Moltaí do Dhaltaí 

1. Cruthaigh gnás maith  

a. Clár ama staidéir a ullmhú agus a leanúint go luath.  

b. Déan staidéar san áit chéanna gach lá  

c. Gan seachrán fhón phóca, teilifís, ríomhaire glúine srl  

d. Socraigh ar an am atá riachtanach sna hábhair i d’obair bhaile  

e. Má bhíonn breis ama agat breathnaigh ar obair don chuid eile den tseachtain; déan athbhreithniú 

nó staidéar.  

f. Tóg sosanna gearra.   

 

2. Eagraigh tú féin sula dtosaíonn tú – deasc glan 

a. Dialann scoile  

b. Téacsleabhair, cóipleabhair, nótaí, fillteán   

c. Pinn, pinn luaidhe, dathanna, foclóir, áireamhán srl  

 

3. Úsáid do dhialann scoile 

a. Breac síos an obair bhaile nuair a thugtar é  

b. Cuir tic le hobair bhaile chríochnaithe  

c. Cuardaigh deis d’obair fhadtéarmach  

d. Déan nóta de scrúdaithe béil, praiticiúla agus spriocdhátaí tionscnaimh.  

 

4. Bí spreagtha, leag síos spriocanna, pleanáil ar aghaidh  

a. Is é bunús spreagtha ná spriocanna réadúla a leagadh síos  

b. Leag síos spriocanna laethúla, seachtainiúla, míosúla  

c. Bain taitneamh as na spriocanna a bhaint amach. 

 

5. Bainistiú Ama  

a. Déan an obair ag an am chéanna gach tráthnóna, bíodh gnáthamh leanúnach agat.  

b. Leag síos am faoi leith do gach gníomh  

c. Tóg sosanna gearra (coinnigh gearr iad!)  

d. Úsáid aon am fágtha chun athbhreithniú a dhéanamh (Staidéar)  

a. Déan achoimre ar thopaic i nótaí nó pointí le hurchair  

b. Déan achoimre ar chaibidil 

c. Roghnaigh ceisteanna ó dheireadh topaice nó caibidil  

d. Aibhsigh ceannteidil, príomhshonraí, dátaí srl sa leabhar  

e. Léigh 

 

6. I mbun scrúdaithe  

a. Léigh an cheist uilig, nó an páipéar uilig, sula dtosaíonn tú 

b. Leag síos am do gach ceist – caith níos mó ama ar cheisteanna le níos mó marcanna  

c. Freagair do cheist “is fearr” ar dtús  
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Córas na bPointí 

Grád % Pointí AL Pointí GL 

H1 / O1 90-100 100 56 

H2 / O2 80-89 88 46 

H3 / O3 70-79 77 37 

H4 / O4 60-69 66 28 

H5 / O5 50-59 56 20 

H6 / O6 40-49 46 12 

H7 / O7 30-39 33 0 

H8 / O8 0-29 0 0 

 

• Táthar ag súil leis go dtabharfaidh gach dalta i nGael-Choláiste Chill Dara faoi sheacht n-

ábhar scrúdaithe 

• Maidir leis an bpróiseas CAO, ní chuirtear ach an sé thoradh is fearr agat san áireamh. 

Tabhair faoi deara go mbronntar 25 marc sa bhreis as pas nó níos fearr a a bhaint amach sa 

scrúdú ardleibhéal Mata. 

• Is gá an sé thoradh don CAO a bhaint amach sa bhliain acadúil chéanna. 

• Sa chás go bhfuil tóir ollmhór ar chúrsa, is ar na scoláirí leis an líon is airde pointí a bhronnfar 

na háiteanna ar an gcúrsa. 

• Níl líon na bpointí ar aon chúrsa in aon ollscoil réamhshocruithe ag tús na bliana. Athraíonn 

riachtanais na bpointí bunaithe ar (a) caighdeán na dtorthaí atá ag na hiarrthóirí sa bhliain sin 

agus (b) líon na spásanna ar fáil ar an gcúrsa sa bhliain sin. 

 

Tagairtí: 

www.careersportal.ie 

www.qualifax.ie 

www.careerdirections.ie 

http://www.careersportal.ie/
http://www.qualifax.ie/
http://www.careerdirections.ie/

