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Déan Teagmháil Linn 

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

Oifigeach Ábhair le freagracht fhoriomlán as an 
tsonraíocht seo
Ingrid Arthurs
(028) 9026 1200 folíne 2398
iarthurs@ccea.org.uk

Oifigeach Tacaíochta Sonraíochta  
Nola Fitzsimmons
(028) 9026 1200 folíne 2235
nfitzsimmons@ccea.org.uk

 Ag Tacú Leat 
Duine le duine
• Thig linn, mar fhoras cáiliúcháin áitiúil, cuairteanna, 

comhairle agus tacaíocht phearsanta a chur ar fáil do 
lárionaid ar bhonn duine le duine. Déan teagmháil le 
hOifigeach Tacaíochta an Ábhair le cuairt a reáchtáil.

• Tá muid anseo le cuidiú a thabhairt duit ar cheisteanna 
ar bith a thagann aníos. Déan teagmháil le Foireann 
Tacaíochta an Ábhair le treoir a fháil leis an tsonraíocht a 
sheachadadh.

Ag ócáidí dírithe ar mhúinteoirí
Cuireann muid clár cuimsitheach d’imeachtaí ar fáil le 
tacaíocht a thabhairt do lárionaid, ar a n-áirítear:
• Ócáidí SAOR IN AISCE leis an tsonraíocht nua a 

sheoladh isteach; agus
• Seimineáir SAOR IN AISCE le teagasc agus measúnú 

a thacú agus le dul i ngleic le saincheisteanna atá 
sainiúil don ábhar.

Seoltar cuirí amach chuig Cinn Roinne trí seachtaine ar 
a laghad roimh gach imeacht. Féach liosta iomlán na         
n-imeachtaí tacaíochta ag www.ccea.org.uk

Ar líne
Tá gach eolas ábhartha agus reatha chomh maith le 
tacaíocht ar fáil ar mhicreashuíomh an ábhair, ar a 
n-áirítear:
• an leagan is déanaí de shonraíocht Ealaíona Íomhá 

Ghluaiste GCE;
• ábhair threoracha do mhúinteoirí;
• treoir do dhaltaí;
• comhaid fíricí;
• scrúdú eiseamláire ar líne;
• páipéir shamplacha agus scéimeanna marcála;
• treoir ar mheasúnú do mhúinteoirí agus do dhaltaí;
• treoir ar riachtanais trealaimh agus ar do roinn a chur i 

dtreoir;
• tuairiscí an Ardscrúdaitheora agus an  

Phríomh-Mhodhnóra; agus
• eiseamláiriú de chaighdeáin (a chuirfear ar fáil i ndiaidh 

an chéad sraith scrúduithe).

I gCló
Lena fháil amach faoi ábhar clóite atá ar fáil d’Ealaíona 
Íomhá Ghluaiste, déan teagmháil leis an Fhoireann 
Dáileacháin ar (028) 9026 1242. Ealaíona Íomhá Ghluaiste

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 Ealaíona Íomhá 
Ghluaiste

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
Ealaíona Íomhá Ghluaiste

Forléargas 
Is cúrsa staidéir agus cleachtais sa scannánaíocht é Ealaíona Íomhá Ghluaiste a thugann 
deis ar leith do dhaltaí a gcruthaitheacht mar scannánóirí a fhorbairt agus a bheachtú. 
I ngeilleagar eolasbhunaithe atá múnlaithe agus sainmhínithe níos mó agus níos mó 
ag an íomhá ghluaiste, cuireann sé ar chumas daltaí a dtaithí ar chultúr agus ar stair 
closamhairc a leathnú le bonn eolais a chur faoina gcleachtas cruthaitheach agus faoina 
n-idéanna féin, agus iad seo a spreagadh agus a chur i gcomhthéacs.

Ó tharla go bhfuil ealaíona íomhá ghluaiste ina ábhar praiticiúil agus scilbhunaithe, 
is rogha idéalach é do dhaltaí ar mian leo tabhairt faoi ghairm sna tionsclaíochtaí 
cruthaitheacha áit a bhfuil luach ar neamhspleáchas, úrnuacht, fiontraíocht 
chruthaitheach agus scil theicniúil agus a gcuirtear chun cinn iad.  Cuirfidh an cúrsa ar 
chumas daltaí ábaltachtaí cruthaitheacha agus criticiúla a fhorbairt i scríbhneoireacht, 
stiúradh, eagarthóireacht, léiriú agus anailísiú scannán as réimse leathan de 
chomhthéacsanna agus de dhisciplíní. Is cúrsa dúshlánach agus tairbheach é Ealaíona 
Íomhá Ghluaiste, a thugann bunús láidir le leanúint ar aghaidh go dtí ardoideachas agus 
breisoideachais agus na tionsclaíochtaí cruthaitheacha.

Achoimre Sonraíochta 
Spreagann an tsonraíocht seo cur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama a 
chomhtháthaíonn na gnéithe cruthaitheacha agus criticiúla araon den íomhá ghluaiste, 
rud a chuireann ar chumas daltaí scileanna agus eolas a léiriú i gcomhthéacsanna 
praiticiúla agus teoiriciúla araon:
AS 1: Teicnící Réalachais agus Foirmiúlachais agus Stíl Chlasaiceach Hollywood: 
Bunphortfóilió – Léiriú sraitheog scannáin nó beochana mar fhreagairt ar spreagthacht 
réamheisiúna
AS 2: Freagairt Chriticiúil – Scrúdú ar líne a bhfuil gearrthóga scannáin ann nach 
bhfacthas roimh ré
A2 1: Léiriú Cruthaitheach agus Taighde: Ardphortfóilió – Scéalscannán iomlán 
nó beochan a léiriú a bhfuil tacaíocht aige ó thaighde neamhspleách ar chleachtóir 
roghnaithe scannánaíochta
A2 2: Ardfhreagairt Chriticiúil – Scrúdú ar líne a bhfuil gearrthóga scannáin ann nach 
bhfacthas roimh ré agus spreagthacht a bhfuil anailís chomparáideach agus cleachtadh 
cruthaitheach feidhmeach de dhíth orthu

Tairbhe do Dhaltaí 
Tá an tsonraíocht seo deartha againn lena chur ar chumas daltaí:
• a dtaithí ar chultúr closamhairc a leathnú, ag forbairt cur chuige criticiúil agus feasach 

ar staidéar, ar thaighde agus ar chleachtas íomhá ghluaiste;
• deiseanna cruthaitheachta agus féinléirithe a fhiosrú i gceird na scannánaíochta, ag 

forbairt agus ag beachtú a scileanna cruthaitheacha agus teicniúla i scríbhneoireacht, 
stiúradh, cineamatagrafaíocht, dearadh léiriúcháin, eagarthóireacht agus fuaim;

• réimse scileanna atá luachmhar agus inaistrithe le haghaidh fostaíochta a fhorbairt ar 
a n-áirítear sceidealú, bainistiú acmhainní daonna agus teicniúla, ceannasaíocht, obair 
foirne, cinnteoireacht faoi bhrú ama, fadhbréiteach agus cumas tionscnaíocht a léiriú;

• teicneolaíochtaí a úsáid go muiníneach agus go cruthaitheach le triail a dhéanamh, le 
dúshlán a thabhairt agus le bheith nuálach.

Inneachar Achoimre Inneachair Measúnú Ualuithe

AS 1:
Teicnící 
Réalachais agus 
Foirmiúlachais 
agus Stíl 
Chlasaiceach 
Hollywood: 
Bunphortfóilió

Staidéar ar Stíl Chlasaiceach Hollywood, 
Réalachas agus Foirmiúlachas le bonn eolais a 
chur faoi shraitheog scéalscannáin 3–4 nóiméad 
a chruthú nó faoi shraitheog 1½–2 nóiméad i 
gcás beochana mar fhreagairt ar spreagthacht 
atá curtha ar fáil ag CCEA.
Ní mór fianaise ar phleanáil, taighde agus 
luacháil a bheith mar chuid den phortfóilió.

Obair Chúrsa
Déanfaidh múinteoirí an portfóilió 
a mharcáil agus déanfaidh CCEA 
modhnóireacht air.

60% de AS
24% den 
A-leibhéal

AS 2:
Freagairt 
Chriticiúil

Scrúdú ar líne a éilíonn athchuimhne agus 
scríbhneoireacht shínte mar fhreagairt ar 
ghearrthóga scannáin nach bhfacthas roimh ré.
• Roinn A – Alfred Hitchcock agus Stíl 

Chlasaiceach Hollywood
• Roinn B – Foirmiúlachas: Cineama  

Luath-Eorpach agus Eispriseanachas 
Meiriceánach

Scrúdú ar líne
(1 uair 30 nóim)

Déanfaidh CCEA an scrúdú a shocrú 
agus a mharcáil.

40% den 
leibhéal AS 
16% den  
A-leibhéal

A2 1:
Léiriú 
Cruthaitheach 
agus Taighde: 
Ardphortfóilió

Staidéar neamhspleách ar chleachtóir 
scannánaíochta roghnaithe le bonn eolais a chur 
faoi scéalscannán úrnua iomlán 4–7 nóiméad a 
chruthú nó 2–3½ nóiméad, i gcás beochana.

Ní mór aiste mhaisithe agus fianaise ar phleanáil, 
taighde agus luacháil a bheith mar chuid den 
phortfóilió.

Obair Chúrsa
Déanfaidh múinteoirí an portfóilió 
a mharcáil agus déanfaidh CCEA 
modhnóireacht air.

36% den 
A-leibhéal

A2 2:
Ardfhreagairt 
Chriticiúil 

• Scrúdú ar líne a éilíonn athchuimhne, 
smaointeoireacht chruthaitheach, 
scríbhneoireacht shínte agus anailís 
chomparáideach mar fhreagairt ar ghearrthóga 
scannáin nach bhfacthas roimh ré agus ar 
script scannáin nach bhfacthas roimh ré.

• Roinn A: – Réalachas: Stíl Inste agus Amhairc
• Roinn B: – Cleachtadh Cruthaitheach
• Roinn C:– Anailís Chomparáideach

Scrúdú ar líne
(2 uair 15 nóim agus sos gairid faoi 
mhaoirseacht idir Roinn B agus  
Roinn C)

Déanfaidh CCEA an scrúdú a shocrú 
agus a mharcáil.

24% den 
A-leibhéal

Cad chuige a ndéantar Ealaíona Íomhá Ghluaiste a Theagasc?
Is é atá i gceist le hEalaíona Íomhá Ghluaiste ná staidéar ar scannáin agus ar scannánaíocht tríd an phróiseas a bhaineann 
le gearrscannán a dhéanamh. Tríd an taithí phraiticiúil, forbraíonn daltaí na scileanna cruthaitheacha agus praiticiúla atá de 
dhíth le táirgí íomhá ghluaiste a dhéanamh.

Déanfaidh daltaí imscrúdú ar choincheap an réalachais sa chineama dhomhanda trí fhiosrú a dhéanamh ar an dóigh ar thug 
gluaiseachtaí náisiúnta scannáin, ar a n-áirítear Nuaréalachas na hIodáile, Nuathonn na Fraince agus Cinéma Vérité, dúshlán 
stíl réalachais agus choinbhinsiúin inste Hollywood.

Is cúrsa dúshlánach agus tairbheach le teagasc é Ealaíona Íomhá Ghluaiste agus is amhlaidh an scéil é do dhaltaí a bhfuil 
conair ghairme ar bith ar intinn acu agus tá go leor scileanna inaistrithe ann, mar shampla smaointeoireacht neamhspleách, 
smaointeoireacht chruthaitheach, cinnteoireacht, obair foirne agus sprioc-amanna a shocrú agus a bhaint amach.


