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Is í aidhm Measúnú Rangbhunaithe 1 ná chun cleachtas an taighde a spreagadh sna scoláirí. Tugtar 
deis do na scoláirí a gcuid scileanna taighde a fhorbairt ar bhonn aonair nó go comhoibríoch agus a 
gcuid torthaí a chur i láthair.  Bíonn an Measúnú Rangbhunaithe(MRB) dírithe go príomha ar an 
snáithe Eolaíochta agus ar na réimsí éagsúla a bhaineann le cúrsaí adhmaid ach is féidir 
snáitheanna eile a chuimsiú sa taighde freisin. Fiosróidh an scoláire saincheist a bhaineann le 
heolaíocht adhmaid laistigh de chomhthéacs áitiúil/domhanda. Déanfaidh sé/sí anailís ar an 
bhfaisnéis/na sonraí a bhailítear, déanfaidh sé/sí an anailís sin a mheas agus cuirfear torthaí an 
taighde i láthair os comhair an ranga le tacaíocht/treoir ón múinteoir. Tá sé tábhachtach go 
gcothaítear meon fiosrach sna scoláirí, go gceadaítear dóibh turgnaimh a dhéanamh agus go 
spreagtar iad le deiseanna nua agus dúshlánacha a fhiosrú agus machnamh a dhéanamh ar an 
bpróiseas a bhíonn i gceist.

Amlíne

Déanfar an MRB laistigh de 
thréimhse trí seachtaine sa 
dara bliain.

Cur i láthair

• Imscrúdú agus cur i láthair ar ábhar 
a bhaineann le hEolaíocht Adhmaid.

• Féadfar an t-eolas a chur i láthair i 
raon leathan slite

• Féadfaidh an scoláire oibriú le 
scoláirí eile, ach caithfidh gach
scoláire píosa oibre aonair a chur i 
láthair.

Is féidir saincheist a iniúchadh laistigh de chomhthéacs áitiúil nó domhanda. Mar shampla 
d’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh ar ‘thimthriall foraoise bainistithe’. D’fhéadfaí faisnéis a 
áireamh faoi éifeacht na foraoise seo ar an éiceolaíocht áitiúil, nó smaointe a chur le chéile chun 
tacú leis an éiceolaíocht áitiúil.

Antoine Ó Finneadha



Le cuidiú lena gcur chuige do Mheasúnú Rangbhunaithe 1, d’fhéadfadh 
scoláirí an struchtúr seo thíos a leanúint:

• An Topaic
• Fiosrú & Taighde
• Coincheapa agus cur i bhfeidhm
• Torthaí a mheas
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An Topaic
Is féidir saincheist a iniúchadh laistigh de chomhthéacs áitiúil nó 
domhanda. Mar shampla d’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh ar 
‘thimthriall foraoise bainistithe’. D’fhéadfaí díriú ar fhoraois 
áitiúil, faisnéis a áireamh faoi éifeacht na foraoise seo ar an 
éiceolaíocht áitiúil, nó smaointe a chur le chéile chun tacú leis 
an éiceolaíocht áitiúil.

Fiosrú & Taighde
Is ag an bpointe seo a léiríonn agus a fhorbraíonn na scoláirí a 
gcuid scileanna taighde. Nuair a bheidh ábhar roghnaithe acu, 
ba chóir dóibh a gcuid smaointe a anailísiú trí smaointeoireacht
a dhéanamh. Is féidir an topaic roghnaithe a chur i láthair i 
bhfoirm ceisteanna nó i ráitis. Ansin caithfidh na scoláirí faisnéis
a bhailiú trí Thaighde Príomhúil agus trí Thaighde Tánaisteach a 
dhéanamh ar an ábhar atá roghnaithe acu. Ní mhór tagairt chuí
a dhéanamh ar aon taifead de thaighde atá déanta acu.

Coincheapa agus cur i bhfeidhm
Nuair a bheidh an taighde déanta, ba chóir do na scoláirí a 
gcuid torthaí a cheangal le príomhchoincheapa an topaic atá
roghnaithe acu. Ba chóir na scoláirí a spreagadh chun 
coincheapa eile atá cosúil lena chéile a mheas le cuidiú leo a 
gcuid eolais a fhorbairt. Ba chóir dóibh tarraingt ar an eolas
agus ar an taighde atá ann cheana féin chun naisc a dhéanamh 
le fadhbanna áitiúla agus / nó saincheisteanna domhanda.



Torthaí a mheas
Déanfaidh na scoláirí cur síos ar a bhfuil foghlamtha
acu faoin topaic agus déanfaidh siad measúnú ar an 
bpróiseas a thug siad orthu féin ó thús go deireadh a 
gcuid taighde.
Pléifidh siad conas is féidir an fhoghlaim a fhaightear ó 
MRB 1 a chur i bhfeidhm ina gcuid gníomhaíochtaí
ranga amach anseo.
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Cur i láthair
Cuirfidh gach scoláire an taighde i láthair ag úsáid raon leathan formáidí. Ba 
cheart do na scoláirí an fhaisnéis/taighde a chur i láthair ina bhfocail féin agus a 
léiriú is a dtuiscint phearsanta féin a thabhairt ar an topaic atá roghnaithe acu. 
Is féidir an MRB a chur i láthair i bhfoirm scríofa, dhigiteach, amhairc nó i 
bhformáidí fuaime.

Cur i láthair a thabhairt
(I d’aonar)

Cur i láthair a thabhairt
(Le páirtnéir)

Cás-Staidéar Comhad Físe Comhad Fuaime


