
GLUAISEACHT EALAÍONTA
AGUS AEISTÉITIÚIL
Más mian leis an scoláire gníomhaíocht a roghnú a
bhaineann leis an ngluaiseacht ealaíonta/aeistéitiúil,
ní mór go léireofaí san fhíseán an scoláire i mbarr a
mhaitheasa/a maitheasa in dhá cheann díobh a
leanas: gníomhaíocht aonair, beirte nó grúpa. Ba
cheart go léireofaí san fhíseán na scileanna agus na
teicnící atá sonraithe le haghaidh na gníomhaíochta   

roghnaithe ar lgh. 37 nó 38 den tSonraíocht.

CAD?
•     Is fiú 30% an Measúnú Feidhmíochta agus déantar 
      measúnú air ar leibhéal comónta.
•     Ní mór an measúnú feidhmíochta a chríochnú i 
      gceann amháin de na 3 ghníomh roghnaithe ó 
      leathanach 12 den tSonraíocht. 
•     Le haghaidh an Measúnú Feidhmíochta, ní mór don 
      scoláire gníomhaíocht choirp a roghnú ó réimse 
      gníomhaíochta coirp ar lch. 12 den tSonraíocht nár 
      roghnaigh sé/sí cheana don Tionscadal 
      Gníomhaíochta Coirp. Ní mór idirdhealú soiléir a 
      bheith idir an dá ghníomhaíocht choirp sin chomh 
      maith.
•     Déantar measúnú ann ar fheidhmíocht gach scile 
      agus gach teicníce le haghaidh an ghníomhaíocht 
      roghnaithe, mar a leagtar amach ar lgh. 33-45 den 
      tSonraíocht.

CATHAIN?
•     Gabhtar an Measúnú 
     Feidhmíochta sa rang 
     corpoideachais, faoi mhaoirseacht
     an mhúinteora corpoideachais, 
     idir Eanáir agus Márta 
     sa 6ú bliain.

CONAS?
•     Comhad físeáin amháin ina léirítear an scoláire i mbarr a 
      mhaitheasa/maitheasa. 
•     Ní mór an físeán a chur isteach i bhformáid MP4, ní mór dó a 
      bheith níos lú ná 2GB, agus is féidir suas le 8 nóiméad a 
      bheith ann, ar a uasmhéid. Is teorainn é sin, ní sprioc.
•     Ba cheart go léireofaí san fhíseán scileanna agus teicnící na 
      gníomhaíochta coirp roghnaithe, mar a tugadh breac-
      chuntas orthu ar lgh. 33-45 den tSonraíocht.
•     Bíodh faisnéis ag gabháil leis an bhfíseán maidir le teaicticí, 
      straitéisí, cumadóireacht agus breithnithe (de réir mar is 
      iomchuí).

Is féidir le scoláirí suas le cúig fhráma téacs a chur san áireamh ar
a bhfuil an t-eolas seo a leanas: 
1.   Scrúduimhir an iarrthóra
2.   An réimse gníomhaíochta coirp agus an ghníomhaíocht 
      choirp roghnaithe
3.   Conas is féidir an scoláire a aithint san fhíseán dath agus 
      uimhir an bhibe, mar shampla)
4.   Faisnéis le haghaidh an fhíseáin maidir le teaicticí, straitéis, 
      breithnithe cumadóireachta agus oiliúna (de réir mar 
      is iomchuí).

Tabhair faoi deara: I bhfianaise nach féidir le físeán a bheith níos faide ná 8 nóiméad, ag brath ar an ngníomhaíocht choirp, d’fhéadfadh nach mbeadh sé
indéanta an fheidhmíocht iomlán a léiriú san fhíseán. I gcásanna a leithéide sin, tá cead ag an scoláire codanna ó aon fheidhmíocht amháin a roghnú agus a
chur le chéile, ar codanna iad a cheapann siad is iomchuí agus a léiríonn an scoláire i mbarr a mhaitheasa/a maitheasa. 

MEASÚNÚ AR?
•     Feidhmíocht fhoriomlán
•    Scileanna agus teicnící
•     Teaicticí; Straitéisí; Breithnithe 
     cumadóireachta agus oiliúna (de 
     réir mar is iomchuí)
•     Eolas agus cur i bhfeidhm na 
     rialacha, rialachán agus cód 
     cleachtais
•     Cloí le cleachtas sábháilte. 

LÚTHCHLEASAÍOCHT
Más mian leis an scoláire gníomhaíocht a roghnú a bhaineann
leis an lúthchleasaíocht, is féidir disciplín amháin a roghnú ó 
na catagóirí: Rith, Caitheamh, nó Léim. Déantar measúnú san
fhíseán ar fheidhmíocht agus ní mór na sonraí seo a leanas a
bheith ann freisin: am agus fad beacht an rite nó, fad an
chaithimh/na léime nó, meáchan na teisce, an chaite meáchain,
na sleá nó an oird a caitheadh. Féach lch. 39 den tSonraíocht.

ACLAÍOCHT AGUS 
CORPACMHAINN PHEARSANTA
Más mian leis an scoláire gníomhaíocht a roghnú a
bhaineann leis an aclaíocht agus an chorpacmhainn
phearsanta, is féidir modh amháin de thraenáil 
aeróbach agus gníomhaíocht chleachtaidh agus
friotaíochta amháin eile a roghnú. Mar shampla 
traenáil fartlek agus cobhsaíocht chabhlach. 
Féach lgh. 44-45 den tSonraíocht.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EACHTRAÍOCHTA
Más mian leis an scoláire Gníomhaíocht Eachtraíochta a
roghnú, is féidir ceann díobh seo a leanas a roghnú:
Treodóireacht, Canúáil/Cadhcáil, Ailleadóireacht, 
Seoltóireacht, Rámhaíocht/Céaslóireacht. Tá na riachtanais
scileanna agus teicnící sonraithe ar lgh. 34 agus 35 den
tSonraíocht. 

OILIÚINT UISCE
Más mian leis an scoláire gníomhaíocht a roghnú a
bhaineann leis an Oiliúint Uisce, is féidir ceann díobh
seo a leanas a roghnú: Tarrtháil, Snámh chun teacht
slán, Dhá bhuille shnámha, Póló uisce, Snámh
sioncronaithe. Tá na riachtanais scileanna agus 
teicnící sonraithe ar lch. 36 den tSonraíocht.

CLUICHÍ
Más mian leis an scoláire cluiche a
roghnú, is féidir ceann a roghnú ó na
roghanna atá ar fáil ar lgh. 40-43 den
tSonraíocht, agus ní mór dó/di na
scileanna agus teicnící uile, atá
liostaithe ina fhíseán nó físeán, a
dhéanamh.


