
Gearrchúrsaí Measúnuithe Rangbhunaithe (MRBnna)
Beidh dhá MRB ann do gach ábhar; de ghnáth is sa dara
bliain a bheidh an chéad cheann agus sa tríú bliain a
bheidh an dara ceann. D’fhéadfadh gur tascanna
tionscadail a bheadh i gceist iontu seo, tascanna teanga
ó bhéal agus fiosrúcháin, nó tascanna praiticiúla nó
dearaidh agus/nó tógála, staidéir allamuigh agus
taibhithe ealaíne.

Tasc Measúnaithe (TM)
Is measúnú scríofa é seo a éilíonn machnamh ó scoláirí
ar na scileanna, ar an eolas agus ar an tuiscint a d’fhorbair
siad agus iad i mbun an dara measúnaithe
rangbhunaithe. Is le linn am ranga agus faoi mhaoirseacht
mhúinteora a dhéanfar an tasc measúnaithe agus is thar
dhá thréimhse ranga a dhéanfar é.

Le haghaidh breis eolais ar an tSraith Shóisearach cliceáil
ar http://bit.ly/2lHzcr7 go bhfeice tú gearrfhíseán a
chuireann síos ar thuras na Sraithe Sóisearaí.

Is féidir le scoileanna gearrchúrsaí a thairiscint i gCódú;
Teanga agus Cultúr na Síne; Litearthacht sna Meáin
Dhigiteacha; Fealsúnacht; Taibhiú Ealaíne, Oideachas
Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP);
Corpoideachas (CO) agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláinte (OSPS).

Tá trí cinn de ghearrchúrsaí Leibhéal 2 ar fáil: Eolaíocht
Fhóiréinseach a Fhiosrú, Fiontraíocht i mBeochan agus
Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d’Ainmhithe.

É sin nó is féidir le scoileanna a nGearrchúrsa féin a
fhorbairt de réir treoirlínte náisiúnta.

Réimsí eile foghlama
Déanfar tuairisciú i bPróifíl Ghnóthachtála na Sraithe
Sóisearaí (PGSS) ar réimsí eile foghlama a mbíonn do
pháiste páirteach iontu.

Chuimseodh siad sin réimsí amhail gníomhaíochtaí
sóisialta, cultúrtha, tréadacha, eolaíochta, fiontraíochta
agus eile.

Conas atá Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe
Sóisearaí (PGSS) éagsúil leis an Teastas
Sóisearach?
Is í an scoil a eisíonn Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe
Sóisearaí agus a thuairiscíonn inti cuid éachtaí an scoláire
in:

� Scrúduithe stát-teistithe, lena n-áirítear na
Tascanna Measúnaithe

� Na Measúnuithe Rangbhunaithe (MRBnna) in ábhair
agus i ngearrchúrsaí

� Réimsí eile foghlama
� Réimse na Folláine
� Cláir Foghlama Leibhéal 2

An mbeidh scrúduithe fós ann sa tríú bliain?
Sea, leanfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) orthu
ag scrúdú ábhar i mí an Mheithimh sa tríú bliain. Os a
choinne sin, ní bheidh scrúdú aon ábhair níos mó ná dhá
uair ar fad. Beidh na torthaí le fáil ar Phróifíl
Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS) a gheobhaidh
do pháiste, agus tabharfar inti tuairisc níos iomláine duit
ar dhul chun cinn do pháiste le linn a gcuid oideachais sa
tsraith shóisearach.

Féadfaidh tuismitheoirí foghlaim faoin tSraith
Shóisearach ón dá shuíomh ghréasáin seo a

leanas freisin:

www.curriculumonline.ie le haghaidh sonraíochtaí
ábhar agus gearrchúrsaí agus le haghaidh eolais i dtaca

le measúnú

Bunaíodh seirbhís nua tacaíochta do scoileanna chun
tacú le scoileanna a gclár don tSraith Shóisearach a

chur i bhfeidhm. Is féidir dul ar www.jct.ie chun eolas a
fháil ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) do
mhúinteoirí agus eolas ginearálta ar an tsraith

shóisearach nua

Lean sinn ar Twitter @JCforTeachers

An tSraith
Shóisearach

Eolas le
haghaidh

Tuismitheoirí
Daltaí

Bunscoile



Don chéad uair i stair an oideachais in Éirinn tá conair
nua sa tSraith Shóisearach do scoláirí a bhfuil
sainriachtanais speisialta oideachais acu ar a dtugtar Cláir
Foghlama Leibhéal 2 (CFL2nna). Is é atá iontu cúig Aonad
Tosaíochta Foghlama (ATFanna) agus déanfar tuairisciú
orthu ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí
(PGSS) a bhíonn ag scoláirí. Áirítear i measc na réimsí
tosaíochta foghlama seo:

� Ag Maireachtáil i bPobal
� Ag Ullmhú don Obair
� Cúram Pearsanta
� Cumarsáid agus Litearthacht
� Uimhearthacht

Mar chuid de CFL2 ní mór do scoláirí dhá ghearrchúrsa a
dhéanamh freisin.

Cláir Foghlama Leibhéal 2

An chuma a bhíonn ar rang sa tSraith
Shóisearach

Céimniú isteach sonraíochtaí ábhar

www.jct.ie

Beidh scoláirí:
� níos gníomhaí i mbun a gcuid foghlama agus ag

glacadh seilbh níos mó uirthi, m.sh., trí thascanna
teanga ó bhéal, staidéir allamuigh agus taibhithe
ealaíne

� níos rannpháirtí le teicneolaíocht dhigiteach

� ag plé leis na 8 bPríomhscil, m.sh., spreagtha chun
fadhbanna a réiteach agus smaoineamh go
cruthaitheach

Chun breathnú ar sheomra ranga beo ar an tSraith
Shóisearach tabhair cuairt ar http://bit.ly/2m3xGjC

An Chéad Bhliain, Meán
Fómhair 2017

Béarla, Eolaíocht, Staidéar Gnó,
Gaeilge, Amharc-Ealaín,

Nuatheangacha Iasachta agus
Gearrchúrsaí (Roghnach)

An Chéad Bhliain, Meán
Fómhair 2018

Na hábhair thuas uile lena n-áirítear…

Stair, Tíreolaíocht, Mata, Ceol agus
Eacnamaíocht Bhaile

An Chéad Bhliain, Meán
Fómhair 2019

Na hábhair thuas uile lena n-áirítear…

Ábhair Theicneolaíochta, Teagasc
Reiligiúnach, Léann Giúdach

agus na Clasaicí

Folláine
Mar chuid den tSraith Shóisearach nua beidh
scoláirí ag plé le réimse nua foghlama darb ainm
Folláine. Tógfaidh sé seo ar an obair atá
scoileanna a dhéanamh cheana chun tacú le
folláine scoláirí agus beidh sí níos feiceálaí do
scoláirí.

Tríd an gclár Folláine gheobhaidh scoláirí an t-
eolas, na dearcaí agus na scileanna a chuirfidh ar
a gcumas a bhfolláine féin agus cuid daoine eile a
chosaint agus a chur chun cinn.

Tosóidh clár Folláine na Sraithe Sóisearaí in 2017
agus 300 uair d’fhoghlaim i gcúrsaí folláine
sceidealaithe thar thrí bliana na sraithe sóisearaí.
Méadóidh sé sin go 400 huair faoi 2020 agus an
tsraith nua shóisearach á neadú i scoileanna.

� Is iad na ceithre phríomhghné den Fholláine:
Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil
(OSSP), Corpoideachas (CO), Oideachas
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus
Treoiroideachas.

� Is féidir le scoileanna ábhair, gearrchúrsaí agus
aonaid foghlama eile a chur lena glár Folláine
freisin.

Cuireann an tSraith Shóisearach scoláirí i gceartlár an
eispéiris oideachasúil, a chur ar a gcumas páirt
ghníomhach a ghlacadh ina gcomhphobail agus sa
tsochaí agus a bheith ina bhfoghlaimeoirí muiníneacha
seiftiúla i ngach gné agus ag gach céim dá saol.

Tá an domhan ag athrú as éadan agus ní mór don
churaclam oiriúnú freisin d’fhonn leanaí a ullmhú chomh
maith agus is féidir dá dtodhchaí agus a gcumas a
fhorbairt chun dul i ngleic leis na dúshláin seo.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis freagairt
d’iarratais ó scoláirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí le
haghaidh athruithe agus tá curaclam cruthaithe acu a
chuireann scoláirí ina cheartlár.

An tSraith Shóisearach agus do Pháiste


