Gabh chuig www.ccea.org.uk/therevision leis an leagan is
úrnua a íoslódáil den tSonraíocht Bhitheolaíochta
Ag Tacú Leat
Beidh muid ag cur clár tacaíochta ar fáil 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 phraiticiúla (AS 3 agus A2 3).
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 AS agus A2 araon;
• comhaid fíricí, go háirithe leis na mionsonraí a
shoiléiriú a bheadh riachtanach do na codanna sin
den tsonraíocht atá úrnua; agus

Cad chuige a ndéantar an
Bhitheolaíocht a Theagasc?
Cuid mhór againn, bíonn fiosracht nádúrtha againn fúinn
féin agus faoi na horgánaigh a roinneann an pláinéad seo
linn. Is féidir le castachtaí eagrú na beatha bheith thar a
bheith spéisiúil agus léargasach agus is féidir tuiscint níos
mó agus meas níos mó a bheith ag duine ar orgánaigh bheo
mar gheall ar staidéar na bitheolaíochta ag GCE.
Tá an cháilíocht seo ann do dhaltaí a bhfuil spéis acu in
orgánaigh bheo agus ar mhian leo eolas níos doimhne a
fháil ar phróisis na beatha acu. Is dócha go mbeidh dúil ann
ag duine ar bith a bhain sult as staidéar a dhéanamh ar an
bhitheolaíocht ag GCSE, bíodh sin mar ábhar aonair nó mar
chuid de cháilíocht Eolaíocht: Teastas Dúbailte.
Gheobhaidh daltaí scileanna a bhfuil meas orthu i
mbreisoideachas agus in ardoideachas agus san áit oibre
chomh maith, agus forbróidh siad na scileanna sin. Áirítear
orthu seo an cumas próisis chasta a thuiscint, anailís,
luacháil, fadhbréiteach agus taighde a dhéanamh, chomh
maith le scileanna praiticiúla amhail micreascóp a úsáid,
trealamh a láimhseáil agus saothar allamuigh a dhéanamh.
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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.

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
Edith Finlay
(028) 9026 1200 folíne 2267
efinlay@ccea.org.uk

GCE ATHBHREITHNITHE CCEA

Oifigeach Tacaíochta Sonraíochta
Nuala Tierney
028 9026 1200 folíne 2292
ntierney@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

Bitheolaíocht

Roghbhlúire Sonraíochta
Forléargas
Is rud nádúrtha é do chuid mhór daoine fiosracht a bheith acu maidir
linne agus maidir leis na horgánaigh eile a mbíonn muid ag roinnt an
phláinéid leo. Is féidir le castachtaí eagrú na beatha bheith thar a bheith
spéisiúil agus léargasach agus is féidir tuiscint níos mó agus meas
níos mó a bheith ag duine ar orgánaigh bheo mar gheall ar staidéar na
bitheolaíochta ag GCE.
Má bhíonn eolas ag duine ar phróisis na bitheolaíochta, bíonn
impleachtaí aige sin ar réimse leathan réimsí a bhfuil buntábhacht leo, ar
a n-áirítear sláinte, táirgeacht bia, caomhantas agus an teicneolaíocht,
réimse atá ag méadú i rith an ama.
Tá an cháilíocht seo ann do dhaltaí a bhfuil spéis acu in orgánaigh bheo
agus ar mhian leo eolas níos doimhne a fháil ar phróisis na beatha acu.

Achoimre Sonraíochta
Tógann an tsonraíocht seo ar chuspóirí leathana Churaclam Thuaisceart Éireann.
Iad siúd atá á leanúint, beidh deiseanna acu staidéar a dhéanamh ar an bhitheolaíocht
ar leibhéil éagsúla den eagrúchán. I gcásanna áirithe, amhail nuair a dhéantar staidéar
ar chealla agus ar orgáin, ar fhiseolaíocht agus ar ghéineolaíocht, b’fhéidir go mbeadh
daltaí ag tógáil ar inneachar a clúdaíodh ag GCSE. I gcásanna eile, beidh siad ag fiosrú
topaicí úra amhail bitheolaíocht mhóilíneach, bithcheimic agus éiceolaíocht phobail.
Gné thábhachtach den tsonraíocht ná an soláthar ionsuite le scileanna praiticiúla na
ndaltaí a fhorbairt sa bhitheolaíocht

Tairbhe do Dhaltaí
Daltaí a bhain sult as Bitheolaíocht ag GCSE nó as an chomhpháirt Bhitheolaíochta den
chúrsa Eolaíocht Teastas Dúbailte, gheobhaidh siad a lán a gcuirfidh siad spéis ann
anseo:
• Chomh maith leis an inneachar ‘thraidisiúnta’ a bhaineann le cáilíocht sa
bhitheolaíocht ar an leibhéal seo, tá comhpháirt láidir den bhitheolaíocht
chomhaimseartha, lena n-áirítear forbraíochtaí i gcóireáil na hailse, bithchomharthaí,
míochaine phearsantaithe agus teicneolaíocht na micreagar.
• Is dlúthchuid den ábhar é bitheolaíocht phraiticiúil agus beidh deiseanna ag daltaí
réimse turgnamh a dhéanamh ar leibhéal AS agus A2 araon.
• Forbróidh daltaí réimse leathan scileanna inaistrithe, ar a n-áirítear fadhbréiteach,
tuiscint choincheapúil ar phróisis chasta, anailís agus smaointeoireacht chriticiúil.

Inneachar

Achoimre Inneachair

Measúnú

Ualuithe

AS 1:
Móilíní agus
Cealla

Móilíní
Einsímí
Víris
Cealla
Fiseolaíocht na gceall
Leanúnachas na gceall
Fíocháin agus orgáin

Measúnú seachtrach
Scrúdú scríofa 1 uair 30 nóiméad
Freagraíonn daltaí idir sé agus ocht
gcinn de cheisteanna struchtúrtha agus
scríobhann siad aiste.

37.5% de AS

AS 2:
Orgánaigh agus
Bithéagsúlacht

Meicníochtaí iompair agus malartaithe
Oiriúnú orgánach
Bithéagsúlacht
Tionchar an chine dhaonna ar an
bhithéagsúlacht

Scrúdú seachtrach
Scrúdú scríofa 1 uair 30 nóiméad
Freagraíonn daltaí idir sé agus ocht
gcinn de cheisteanna struchtúrtha agus
scríobhann siad aiste.

37.5% de AS

AS 3:
Scileanna
Praiticiúla sa
Bhitheolaíocht
AS

Scrúduithe praiticiúla sonraithe a
thacaíonn le hinneachar AS1 agus AS2

Scrúdú seachtrach scríofa ina ndéantar
measúnú ar scileanna praiticiúla
1 uair an chloig agus
measúnú praiticiúil inmheánach
(marcáilte ag múinteoirí agus
modhnaithe ag CCEA)

25% de AS

A2 1:
Fiseolaíocht,
Comhordú agus
Rialú, agus
Éiceachórais

Hoiméastáis
Imdhíonacht
Comhordú agus rialú i bplandaí agus
ainmhithe
Éiceachórais

Scrúdú seachtrach scríofa 2 uair 15
nóiméad
Freagraíonn daltaí idir sé agus ocht
gcinn de cheisteanna struchtúrtha agus
scríobhann siad aiste.

24% den
A-leibhéal

A2 2:
Bithcheimic,
Géineolaíocht
agus Treochtaí
Éabhlóideacha

Riospráid
Fótaisintéis
ADN (DNA) mar an cód géiniteach
Teicneolaíocht na ngéinte
Géinte agus patrúin oidhreachta
Géineolaíocht pobal
Ríocht Plantae
Ríocht Animalia

Scrúdú seachtrach scríofa
2 uair 15 nóiméad
Freagraíonn daltaí idir sé agus ocht
gcinn de cheisteanna struchtúrtha agus
scríobhann siad aiste.

24% den
A-leibhéal

A2 3:
Scileanna
Praiticiúla sa
Bhitheolaíocht

Scrúduithe praiticiúla sonraithe a
thacaíonn le hinneachar A2 1 agus
A2 2

Scrúdú seachtrach scríofa ina ndéantar
measúnú ar scileanna praiticiúla
1 uair 15 nóiméad agus
measúnú praiticiúil inmheánach
(marcáilte ag múinteoirí agus
modhnaithe ag CCEA)

12% den
A-leibhéal

15% den
A-leibhéal

15% den
A-leibhéal

10% den
A-leibhéal

