Eolas do Thuismitheoirí

Beartas Measúnaithe don tSraith Shóisearach 2021
Tugann an doiciméad seo breac-chuntas ar an gcur chuige a ghlacfaidh Coláiste Cholmcille i
measúnú scoláirí na Sraithe Sóisearaí, 2021. Chuir Treoirlínte an DES do Scoileanna, Measúnú agus
Tuairisciú ar Fhoghlaim Scoláirí ag an tSraith Shóisearach, Bealtaine 2021, bonn eolais faoin gcur
chuige molta a leagtar amach.
CUSPÓIRÍ UILEGHABHÁLACHA
Déantar foráil sna treoirlínte do:
1. Cur chuige scoile uile i leith mheasúnú scoláirí na Sraithe Sóisearaí, 2021.
2. Cuimsitheacht agus cothromas rochtana gach scoláire.
3. Trédhearcacht.
4. Críochnú an phróisis mheasúnaithe faoin 21 Bealtaine agus an próiseas marcála faoin 28
Bealtaine. Eiseofar tuarascáil mheasúnaithe sa phost.





Bronnfar tuairiscín/ grád deiridh ar gach ábhar.
Sannfar an grád measúnaithe deiridh bunaithe ar thoradh na dtorthaí a baineadh amach trí na
comhpháirteanna.
Déanfaidh ranna ábhair comhpháirteanna aontaithe agus ualú a chinneadh bunaithe ar
ghnéithe a bhaineann go sonrach le réimsí ábhair.
Cuirfear an chomhpháirt / na comhpháirteanna agus / nó an ualú in iúl do mhic léinn agus do
thuismitheoirí / chaomhnóirí sula dtosaíonn an próiseas measúnaithe.
Comhpháirteanna Measúnaithe Beartaithe
Fianaise ó thascanna
~ Fianaise ó scrúduithe
~ Fianaise ó hirisí
~ Fianaise ó phunanna
~ Fianaise ó thionscadail
~ Fianaise ó óbair phraiticiúil
~ Obair críochnaithe le linn an 2ú agus an 3ú bliain.
~ Scrúduithe deartha ag an scoil
~ Tascanna deartha ag an scoil
~ Tionscadail deartha ag an scoil
~ Measúnuithe deartha ag an scoil
~ Ceisteanna i stíl aiste
~ Cuir i láthair




I gcás go bhfuil scoláirí ag gabháil d’Ábhar na Sraith Sóisearaí bronnfar Tuairiscín
I gcás go mbíonn scoláirí ag gabháil don Teastas Sóisearach bronnfar grád traidisiúnta.
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TREORACHA DO THUISMITHEOIRÍ/CHAOMHNÓIRÍ


Teastaíonn do thacaíocht ó do mhac / iníon le linn na tréimhse seo, go háirithe maidir le dul i
mbun measúnaithe.



Tá folláine do mhic / iníon tábhachtach. Déan cinnte go bhfuil sé / sí ag ithe go sláintiúil, ag
glacadh ama le haghaidh aclaíochta / gníomhaíochtaí agus ag cothromú idir obair scoile agus
am sosa.



Cinntigh do do mhac / iníon gur deis iad na measúnuithe chun a gcuid foghlama a
cheiliúradh.



Bí eolach ar phlean measúnaithe gach roinne ábhair.



Seiceáil isteach go rialta le fáil amach an bhfuil do mhac / iníon ag baint amach a spriocanna.



Déan cinnte go bhfuil na hábhair atá ag teastáil ó do mhac / iníon chun dul i mbun
measúnuithe.



Taispeáin faisnéis ábhartha áit éigin feiceálach chun cabhrú le do mhac / iníon fanacht
dírithe ar feadh an chuid eile den téarma.



Má chailleann do mhac / iníon spriocdháta le haghaidh comhpháirteanna measúnaithe ar
chúis dhílis (breoiteacht, saincheisteanna leathanbhanda, srl.) Téigh i dteagmháil leis an scoil
le do thoil chun a chinntiú go mbeidh deis chothrom ag gach mac léinn an obair a chríochnú.



• Tá sé tábhachtach do thuismitheoirí / chaomhnóirí cumarsáid a dhéanamh leis an scoil sa
chás nach ndéanann do dhuine óg measúnú. Is féidir bearta a ghlacadh chun cabhrú leat.



Cuir in iúl a thábhachtaí atá sé dul i mbun measúnaithe ag an bpointe seo ina gcuid
oideachais. Cé go mb’fhéidir nach mbeidh sé san fhoirm a raibh súil acu leis ar dtús, is cloch
mhíle é ina gcuid oideachais, agus beidh siad ag iarraidh a ndícheall a dhéanamh.

• Má tá aon cheist nó imní ort faoi rannpháirtíocht nó dul chun cinn do mhic / iníne, déan
teagmháil leis an scoil a bheidh sásta comhairle agus tacaíocht a thabhairt duit.
Is mór ag Choláiste Cholmcille do thacaíocht go dtí seo agus iarrann sí do chúnamh chun sláine
Mheasúnú Bealtaine 2021 a choinneáil, trína chinntiú go gcloítear leis na treoracha a eisítear le
gach measúnú.
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Peadar Ó Sé.
Príomhoide,
Coláiste Cholmcille.
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