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Dátaí tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe in 2017/2018  
        
Cohórt scoláirí 2015–2018 (sa tríú bliain faoi láthair)

Béarla na Sraithe Sóisearaí – dátaí leasaithe

I scoilbhliain 2017/2018, tá dhá thréimhse ar fáil chun Measúnú Rangbhunaithe 2, The Collection of the 
Student’s Texts agus an Tasc Measúnaithe lena mbaineann a chur i gcrích. Ní tharlóidh sé sin arís; tá an dara 
tréimhse ar fáil i mbliana mar gheall ar an sceideal chun forbairt ghairmiúil leanúnach na múinteoirí a chur ar 
fáil. 

Caithfidh scoileanna ceann den dá thréimhse a roghnú dá uile scoláire.

Tréimhse 1: Um Gheimhreadh – an sceideal a leanfaidh an scoil le haghaidh The Collection of the 
Student’s Texts agus an Tasc Measúnaithe lena mbaineann le haghaidh chohórt scoláirí 2015–2018

The Collection of Student’s Texts agus an Tasc Measúnaithe a chur i gcrích

NÓ

Tréimhse 2: Um Earrach – an sceideal a leanfaidh an scoil le haghaidh The Collection of the Student’s 
Texts agus an Tasc Measúnaithe lena mbaineann le haghaidh chohórt scoláirí 2015–2018

The Collection of Student’s Texts agus an Tasc Measúnaithe a chur i gcrích

TABHAIR FAOI DEARA: Tá deireadh leis an tréimhse do scoláirí atá sa tríú bliain faoi láthair chun Measúnú 
Rangbhunaithe 1, Cumarsáid ó bhéal, a chur i gcrích. I gcás na scoláirí sa chohórt sin nach bhfuair tuairisceoir 
dá gcumarsáid ó bhéal i ndiaidh cruinniú athbhreithnithe i mí na Bealtaine 2017, cuirfear ‘neamhthuairiscithe’ 
ar Phróifíl Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí dá gcuid maidir le Measúnú Rangbhunaithe 1.

An dáta deiridh don scoláire chun The Collection of Student’s Texts a chur 
i gcrích

Dé hAoine, 15 Nollaig 2017

An tréimhse chun an Tasc Measúnaithe a chur i gcrích Dé Luain go dtí Dé hAoine, 
18–22 Nollaig 2017

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir tuairisceoirí sealadacha Dé hAoine, 12 Eanáir 2018

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú 
Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir 
tuairisceoirí deiridh

Dé hAoine, 19 Eanáir 2018

An dáta deiridh don scoláire chun The Collection of Student’s Texts a chur 
i gcrích

Dé hAoine, 20 Aibreán 2018

An tréimhse chun an Tasc Measúnaithe a chur i gcrích Dé Luain go dtí Dé hAoine, 
23–27 Aibreán 2018

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir tuairisceoirí sealadacha Dé hAoine, 4 Bealtaine 2018

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú 
Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir 
tuairisceoirí deiridh

Dé hAoine, 11 Bealtaine 2018



Dátaí tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe in 2017/2018  
         
Cohórt scoláirí 2015–2018 (sa dara bliain faoi láthair)

Measúnú Rangbhunaithe 1 le haghaidh Bhéarla na Sraithe Sóisearaí

An sceideal a leanfaidh an scoil le haghaidh an mheasúnaithe rangbhunaithe Cumarsáid ó Bhéal in 2018

Measúnú Rangbhunaithe 1 le haghaidh Ghnó na Sraithe Sóisearaí

An sceideal a leanfaidh an scoil le haghaidh an mheasúnaithe rangbhunaithe Gnó á chur i ngníomh in 2018

Measúnú Rangbhunaithe 1 le haghaidh Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí

An sceideal a leanfaidh an scoil le haghaidh an mheasúnaithe rangbhunaithe Iniúchadh Turgnamhach Sínte in 
2018

Tabhair faoi deara go gcuirfidh an cohórt scoláirí seo (2016–2019) Measúnú Rangbhunaithe eile (Measúnú 
Rangbhunaithe 2) agus Tasc Measúnaithe lena mbaineann i gcrích le haghaidh Bhéarla, Ghnó agus Eolaíocht 
na Sraithe Sóisearaí sa scoilbhliain dár gcionn, 2018/2019.

An tréimhse a gcaithfidh an scoláire trí seachtaine ag cur an Iniúchta 

Thurgnamhaigh Shínte i gcrích

Dé hAoine, 20 Aibreán go dtí 

Dé hAoine, 18 Bealtaine 2018

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir Tuairisceoirí sealadacha Déardaoin, 24 Bealtaine 2018

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú 

Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir 

tuairisceoirí deiridh

Dé Luain, 28 Bealtaine 2018.

An tréimhse a gcaithfidh an scoláire ceithre seachtaine ag cur Gnó á chur 

i ngníomh i gcrích

Dé Luain, 12 Márta go dtí Dé 

hAoine, 20 Aibreán 2018

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir Tuairisceoirí sealadacha Dé hAoine, 27 Aibreán 2018

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú 

Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir 

tuairisceoirí deiridh

Dé hAoine, 4 Bealtaine 2018

Tréimhse chun obair a dhéanamh ar an measúnú rangbhunaithe 

Cumarsáid ó bhéal agus é a chur i gcrích

Dé hAoine, 27 Aibreán go dtí 

Dé hAoine, 18 Bealtaine 2018

An dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir Tuairisceoirí sealadacha Dé Céadaoin, 23 Bealtaine 

2018

An dáta deiridh chun an tAthbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú 

Ábhair a chur i gcrích agus an dáta deiridh a mbronnfaidh an múinteoir 

tuairisceoirí deiridh

Dé hAoine, 25 Bealtaine 2018


