Gabh chuig www.ccea.org.uk/therevision leis an leagan is
úrnua a íoslódáil den tSonraíocht Staire
Ag Tacú Leat
Cuirfear tacaíocht ar fáil ar dtús ar mhicreashuíomh na
Staire ar www.ccea.org.uk ar a n-áirítear:
• ábhair shamplacha mheasúnaithe;
• treoirnótaí do mhúinteoirí agus daltaí ar gach aonad;
agus
• scéimeanna eiseamláireacha oibre.
Cuirfidh muid leis an réimse tacaíochta leis na rudaí seo a
leanas a chuimsiú:
•
•
•
•

tuairiscí an Ard-Scrúdaitheora;
cuairteanna tacaíochta ar lárionaid;
laethanta tacaíochta do mhúinteoirí; agus
eiseamláiriú d’fheidhmíocht i scrúduithe.

Déan Teagmháil Linn
Má bhíonn ceist agat nó má bhíonn comhairle nó treoir
de dhíth ort, gabh i dteagmháil le:
Oifigeach Ábhair le freagracht fhoriomlán as an
tsonraíocht seo
Helen Parks
(028) 9026 1200 folíne 2906
hparks@ccea.org.uk

fháth mhaithe le CCEA
a roghnú don tsoláthar
A-leibhéil agus GCSE agat
Tugann muid tacaíocht
d’Fhoghlaimeoirí
Cuireann CCEA an foghlaimeoir i gcroílár gach rud
a dhéanann muid trasna an churaclaim ar fad.

Is eagraíocht Áitiúil muid
Is é CCEA foras cáiliúcháin Thuaisceart Éireann tuigeann muid riachtanais áitiúla d’fhoghlaimeoirí
áitiúla.

Tá muid Ag Éisteacht
Éisteann CCEA lena chuid custaiméirí le torthaí níos
fearr a chinntiú d’fhoghlaimeoirí trí shonraíochtaí
nuálacha, ábhartha, d’ardchaighdeán a fhorbairt.

Oifigeach Tacaíochta Sonraíochta
Arlene Ashfield
(028) 9026 1200 folíne 2291
aashfield@ccea.org.uk
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Le teagasc den chéad uair ó Mheán Fómhair 2016
Le bronnadh ar leibhéal AS den chéaduair samhradh 2017
Le bronnadh ar leibhéal A den chéaduair samhradh 2018

Stair

Roghbhlúire Sonraíochta
Forléargas

Inneachar

Achoimre Inneachair

Measúnú

Ualuithe

Tá an cháilíocht seo do dhaltaí a bhfuil suim acu staidéar a dhéanamh ar
shaincheisteanna atá ríthábhachtach sa stair agus iompraíocht daoine tábhachtacha
sa stair. Trí staidéar a dhéanamh ar an stair, faightear tuiscint níos fearr ar an dóigh ar
tháinig ann do dhomhan na linne seo. Fiosraíonn daltaí na ceannfháthanna ar shocraigh
daoine aonair agus grúpaí ar ghníomhaithe áirithe, chomh maith le hiarmhairtí na
ngníomhuithe sin agus an dóigh ar tháinig siad le chéile le tionchair eile le saol an lae
inniu a mhúnlú.

AS 1:

Fiosruithe agus Léirmhínithe
Staire

Scrúdú seachtrach scríofa
1 uair 30 nóiméad
Freagraíonn daltaí ceist le freagairt ghairid agus
ceist atá roinnte ina dhá chuid atá bunaithe ar
fhoinse.

50% de AS

Coimhlint Stairiúil agus
Athrú

Scrúdú seachtrach scríofa
1 uair 30 nóiméad
Freagraíonn daltaí dhá cheist as rogha de thrí
cinn. Tá dhá chuid i ngach ceist, freagairt
ghairid agus aiste shínte.

50% de AS

A2 1:

Athrú Thar Am

Scrúdú seachtrach scríofa
1 uair 15 nóiméad
Freagraíonn daltaí ceist bunaithe ar aiste
shionoptach.

20% den
A-leibhéal

A2 2:

Fiosruithe agus Léirmhínithe
Staire

Scrúdú seachtrach scríofa
2 uair 30 nóiméad
Freagraíonn daltaí trí cheist, dhá cheann atá
bunaithe ar fhoinse agus ceann amháin ar aiste
shínte í.

40% den
A-leibhéal

Is féidir le daltaí cúrsa leathan comhleanúnach a dhéanamh tríd an chlár foghlama ina
bhfuil deiseanna curtha ar fáil staidéar a dhéanamh ar an tséú haois déag, an seachtú
haois déag, an t-ochtó haois déag, an naoú haois déag agus an fichiú haois agus
aonaid ar stair Shasana nó stair na hÉireann ann fosta, atá mar 40%, ar a laghad, den
tsonraíocht.
Déantar daltaí a ullmhú le cuid mhór de na scileanna atá de dhíth orthu sa
bhreisoideachas agus ardoideachas agus san áit oibre trí smaointeoireacht chriticiúil
a spreagadh agus foghlaimíonn daltaí an dóigh le hargóintí loighciúla, achoimre,
inchreidte a chur le chéile. Ó thús deireadh an chúrsa, spreagtar daltaí le scileanna
eile acadúla a fhorbairt ar a n-áirítear taighde neamhspleách, fadhbréiteach agus
cinnteoireacht a dhéanamh.

Achoimre Sonraíochta
Is féidir le daltaí an cúrsa AS a dhéanamh mar an cháilíocht dheireanach nó mar an
chéad chuid de cháilíocht an A-leibhéil GCE.
Leibhéal AS – dhá aonad:
AS 1: Fiosruithe agus Léirmhínithe Staire (rogha amháin as cúig rogha)
AS 2: Coimhlint Stairiúil agus Athrú (rogha amháin as sé rogha)
Déanann daltaí a leanann ar aghaidh go dtí leibhéal A2 dhá aonad eile:
A2 1: Athrú Thar Am (rogha amháin as cúig rogha)
A2 2: Fiosruithe agus Léirmhínithe Staire (rogha amháin as ceithre rogha)
Déantar measúnú ar gach ceann de na ceithre aonad go seachtrach

Tairbhe do Dhaltaí
Tá an tsonraíocht athbhreithnithe don Stair ag leibhéal GCE ina thairbhe do dhaltaí ar
roinnt dóigheanna:
• cuirtear bunús maith ar fáil le leanúint ar aghaidh go dtí breisoideachas agus
ardoideachais leis na scileanna atá curtha chun cinn le staidéar sa stair;
• ní dhéantar measúnú ar an ábhar ach amháin i scrúdú seachtrach, níl obair chúrsa ar
bith ann; agus
• tá rogha leathan ábhair i ngach aonad ag AS agus A2.
Má dhéantar staidéar ar stair ag leibhéal GCE, cuidíonn sé le daoine óga a ullmhú do
ghairmeacha i gcuid mhór réimsí ar a n-áirítear, an dlí, gnó, oideachas agus sa rialtas
áitiúil agus náisiúnta.

AS 2:

Cuspóirí an Mheasúnaithe
Tá trí chuspóir measúnaithe don tsonraíocht seo. Ní
mór d’iarrthóirí:
• eolas agus tuiscint a léiriú, a eagrú agus a chur in
iúl le príomhghnéithe na dtréimhsí a ndearnadh
staidéar orthu a anailísiú agus a luacháil,
breithiúnais a bhfuil bunús leo a dhéanamh agus
coincheapa a fhiosrú, de réir mar is ábhartha,
maidir le cúis, iarmhairt, athrú, leanúnachas,
cosúlacht, difríocht agus tábhacht (AO1);
• anailís agus luacháil a dhéanamh ar ábhar
foinse cuí, ábhar príomhúil agus/nó ábhar atá
comhaimseartha leis an tréimhse, taobh istigh dá
chomhthéacs stairiúil (A02); agus
• anailís agus luacháil i gcomhthéacs na staire
a dhéanamh ar na dóigheanna éagsúla ar
léirmhíníodh gnéithe den am atá caite (A03).

20% den
A-leibhéal

20% den
A-leibhéal

Cad chuige a ndéantar an
Stair a Theagasc?
Má theagasctar an stair do dhaltaí, cuidíonn sé leo a
ullmhú le cuid mhór de na scileanna atá de dhíth orthu sa
bhreisoideachas agus ardoideachas agus san áit oibre.
Forbraíonn sé scileanna smaointeoireachta agus
scríbhneoireachta, ag teagasc do dhaltaí an dóigh le
hargóintí soiléire, loighciúla, achoimre agus inchreidte a
chur le chéile.
Forbraíonn an stair an cumas le taighde neamhspleách a
dhéanamh agus cuireann sí scileanna anailíseacha agus
réitithe fadhbanna chun cinn chomh maith le scileanna na
cumarsáide briathartha agus na cumarsáide scríofa.
Meallann an stair na daltaí sin a bhfuil suim acu fiosrú a
dhéanamh ar na cúiseanna éagsúla a mbíonn eachtraí
agus feiniméain áirithe ag tarlú.

