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Déan Teagmháil Linn

Má bhíonn ceist agat nó má bhíonn comhairle nó treoir 
de dhíth ort, déan teagmháil le:

Oifigeach Ábhair le freagracht fhoriomlán 
as an tsonraíocht seo
Michael McEnery
(028) 9026 1200 folíne 2906
mmcenery@ccea.org.uk

Oifigeach Tacaíochta Sonraíochta 
Nuala Tierney
(028) 9026 1200 folíne 2292
ntierney@ccea.org.uk

Ag Tacú Leat
Beidh muid ag soláthar clár tacaíochta go ceann dhá 
bhliain, ina mbeidh béim ar na gnéithe sin d’inneachar 
na sonraíochtaí nach mbeadh taithí ag múinteoirí orthu, 
chomh maith le cur i bhfeidhm agus measúnú ar na 
haonaid scileanna praiticiúla (A2 2).

Chomh maith le himeachtaí tacaíochta do mhúinteoirí, 
cuirfidh muid doiciméid ar fáil ar an mhicreashuíomh le 
cuidiú le múinteoirí agus le daltaí atá ag dul don chúrsa. 
Orthu seo, beidh:
• scéim oibre;
• prótacail mholta do na scrúduithe praiticiúla 

sonraithe in A2;
• comhaid fíricí, go háirithe leis na mionsonraí a 

shoiléiriú a bheadh riachtanach do na codanna den 
tsonraíocht atá úrnua; agus

• treoir do dhaltaí.

Cad chuige a ndéantar an  
Teicneolaíocht Dhigiteach a 
Theagasc?

Leanann tionchar na teicneolaíochta digití ar 
bheagnach gach aon ghné dár saol de bheith ag bailiú 
luais, le teicneolaíochtaí reatha agus i mbéal forbartha.

Is sciar suntasach den aschur eacnamaíoch againn í 
tionsclaíocht na teicneolaíochta digití anois: bainfidh 
beagnach gach eagraíocht úsáid as teicneolaíocht 
dhigiteach lena n-oibríochtaí laethúla a dhéanamh.

Mar thoradh, beidh meas ag beagnach gach eagraíocht 
ar an eolas, agus ar na scileanna a fhorbraíonn an 
teicneolaíocht dhigiteach. Teicneolaíocht Dhigiteach

Roghbhlúire Sonraíochta

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

Gabh chuig  www.ccea.org.uk/therevision leis an leagan is 
úrnua a íoslódáil den tSonraíocht Theicneolaíocht  
Dhigiteach

GCE ATHBHREITHNITHE CCEA

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.

fháth mhaithe le CCEA 
a roghnú don tsoláthar 
A-leibhéil agus GCSE agat



Roghbhlúire Sonraíochta
Teicneolaíocht Dhigiteach

Forléargas 
Ionchorpraíonn Teicneolaíocht Dhigiteach gnéithe den eolaíocht ríomhaireachta agus den 
teicneolaíocht faisnéise (TF). Déanann an t-ábhar fiosrú ar an dóigh ar féidir teicneolaíocht 
a úsáid le faisnéis a chruthú, a stóráil, a phróiseáil, a anailísiú agus a chur i láthair i 
gcomhthéacs digiteach.

Leanann tionchar na teicneolaíochta digití ar ár saol de bheith ag bailiú luais. Tá 
teicneolaíochtaí reatha agus i mbéal forbartha ag athrú an dóigh a mbíonn muid ag 
déanamh cumarsáide lena chéile, a mbíonn muid ag obair agus ag foghlaim. Mar thoradh, 
beidh meas ag beagnach gach eagraíocht ar an eolas, ar an tuiscint agus ar na scileanna a 
fhorbraíonn GCE sa Teicneolaíocht Dhigiteach.

Seo cáilíocht do dhaltaí a bhfuil spéis acu i dteicneolaíochtaí reatha agus atá i mbéal 
forbartha agus sa tionchar atá acu agus an dóigh lena n-úsáid go héifeachtach.

Achoimre Sonraíochta
Do AS, foghlaimíonn daltaí faoi phróiseas forbartha an chórais. Déanann seo imscrúdú ar 
chéimeanna phróiseas an fhorbartha agus na príomhrudaí atá le soláthar faoi gach céim. 
Foghlaimíonn daltaí faoin réimse cur chuige ar féidir úsáid a bhaint astu agus córais á 
bhforbairt. Déanann daltaí staidéar ar roinnt de na bunphrionsabail den teicneolaíocht 
dhigiteach amhail léiriú sonraí, ailtireacht ríomhaire, bogearraí agus comhéadan an 
úsáideora.

Daltaí atá ag leanúint ar aghaidh chuig A2, fiosróidh siad roinnt réimsí a bhaineann le 
córais faisnéise, ar a n-áirítear líonraí ríomhaire, bunachair shonraí, intleacht shaorga 
agus córais shaineolacha. Chomh maith leis sin, déanann siad machnamh ar roinnt 
feidhmeanna breise den teicneolaíocht dhigiteach, amhail mianadóireacht sonraí agus 
néalríomhaireacht.

Tairbhe do Dhaltaí
Is dócha go mbainfeadh gach duine sult as seo, ach go háirithe na daltaí sin a bhain 
sult as ábhar atá bainteach leis an TF, leis an Mhatamaitic, leis na hEolaíochtaí nó le 
Teicneolaíocht agus Dearadh ag GCSE.

• Gheobhaidh daltaí scileanna a bhfuil meas orthu i mbreisoideachas agus in 
ardoideachas, chomh maith leis an áit oibre. I measc na scileanna atá i gceist, 
tá taighde, imscrúdú, anailís, scileanna cumarsáide, fadhbréiteach, agus obair a 
dhéanamh le daoine eile.

• Úsáideann daltaí an t-eolas agus na scileanna atá faighte acu le feidhmchlár a fhorbairt 
d’úsáideoir deiridh sonraithe.

• Sainaithneoidh daltaí riachtanais úsáideora d’fheidhmchlár a dhearfaidh, a fhorbróidh 
agus a thástálfaidh siad lena chinntiú go gcomhlíonann sé riachtanais an úsáideora 
deiridh.

Inneachar Achoimre Inneachair Measúnú Ualuithe

AS 1
Cur Chuige i leith 
Forbairt Córais

Fáthanna le Forbairt Córais;  
Anailís, Dearadh, Forbairt agus Tástáil; 
Cur i bhFeidhm;
Cuir chuige Mhalartacha ar Fhorbairt; 
Tionscadail Bhogearraí;
Saincheisteanna Slándála; 
Timpeallacht Ríomhchlárúcháin; 
Struchtúr Ríomhchláir.

Scrúdú seachtrach scríofa 

1 uair 30 nóiméad

Ceisteanna gairide agus sínte 
bunaithe ar Chuir Chuige i leith 
Forbairt Córais.

50% de AS

20% den 
A-leibhéal

AS 2
Bunphrionsabail 
na Teicneolaíochta 
Digití

Giotáin agus Bearta;
Uimhreacha Dénártha agus Deachúla; 
Sonraí, Faisnéis & Eolas; 
Bailíochtú & Fíorú Sonraí; 
Ailtireacht Chrua-earraí;
An Comhéadan Úsáideora; 
Comhbhrú Sonraí; 
Bogearraí Córais; 
Bogearraí Feidhme; 
Córais Phróiseála; 
Feidhmchláir ghréasáin;
Forbairt ghréasáin.

Scrúdú seachtrach scríofa

1 uair 30 nóiméad

Ceisteanna gairide agus sínte 
bunaithe ar Bhunphrionsabail i leith 
Teicneolaíocht Dhigiteach.

50% de AS

20% den 
A-leibhéal

A2 1
Córais Faisnéise

Acmhainní líonra;  
Prótacail;  
Meáin Tarchurtha;
Brath Earráidí agus Ceartúchán; 
Bunachair shonraí;
Feidhmeanna na teicneolaíochta digití; 
Intleacht Shaorga;
Sainchórais;
Teanga Nádúrtha agus Aithint Gutha; 
Róbataic;
Teicneolaíochtaí Soghluaiste; 
Mianadóireacht Sonraí;
Néalríomhaireacht; 
Reachtaíocht;
Ceisteanna Morálta agus Eitice.

Scrúdú seachtrach scríofa 

2 uair 30 nóiméad

Ceisteanna gairide agus sínte  
bunaithe ar Chórais Faisnéise.

40% den 
A-leibhéal

A2 2: 
Forbairt 
Feidhmchláir

• Anailís a dhéanamh ar an fhadhb;
• Réiteach cuí a dhearadh ar an fhadhb san 

fhíorshaol;
• An réiteach a fhorbairt;
• An réiteach a thástáil;
• An réiteach a luacháil;
• Doiciméadúchán tacaíochta don 

úsáideoir a fhorbairt.

Measúnú Inmheánach

Portfóilió ina léirítear fianaise ar an 
anailís,  dearadh, forbairt, tástáil agus 
luacháil ar fheidhmchlár d’úsáideoir 
deiridh sonraithe.

Measúnú praiticiúil inmheánach 
(marcáilte ag múinteoirí agus 
modhnaithe ag CCEA)

20% den 
A-leibhéal


