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Is cúrsa staidéir agus cleachtais sa 
scannánaíocht é Ealaíona Íomhá Ghluaiste mar a 
ndéanfaidh tú forbairt ar chruthaitheacht, eolas 
agus scileanna agus tú i mbun do phortfóiliónna 
scannáin féin a léiriú.

Déanfaidh tú staidéar ar réimse leathan scannán 
agus cleachtóirí le bonn eolais a chur faoi do 
smaointe féin agus foghlaimeoidh tú scileanna 
i scríbhneoireacht scripte scannáin, stiúradh, 
ceamaradóireacht, soilsiú, dearadh léiriúcháin, 
eagarthóireacht agus fuaim, agus tú ag cruthú 
fianaise mhaisithe mhionsonraithe ar an 
taighde, ar an phleanáil agus ar an dearadh a 
dhéanann tú.

I scrúdú ar líne déanfaidh tú anailís ar réimse 
gearrthóga scannáin nach bhfacthas roimh 
ré, ag léiriú eolais agus tuisceana ar stíleanna 
éagsúla scannáin, ar ghluaiseachtaí agus ar 
chomhthéacsanna tionsclaíochta.

Treoir don Dalta GCE

Cad chuige a ndéanfá staidéar ar  
Ealaíona Íomhá Ghluaiste?

Tá áit ríthábhachtach ag an íomhá ghluaiste atá 
taobh thiar de na tionsclaíochtaí cruthaitheacha 
agus tá ról suntasach aici i gcultúr an lae inniu, 
ag imirt tionchar ar an dóigh a ndéanann muid 
cumarsáid agus a bhfoghlaimíonn muid faoin 
domhan thart orainn. Is foinsí eolais, siamsaíochta 
agus oideachais iad scannáin, an teilifís agus 
an t-idirlíon agus cuirfidh an cúrsa seo ar do 
chumas an íomhá ghluaiste a úsáid mar uirlis le 
tú féin agus le do chuid smaointe a chur in iúl ar 
dhóigheanna nua cruthaitheacha.

Trí staidéar a dhéanamh ar Ealaíona Íomhá 
Ghluaiste beidh tú ábalta:
• scileanna a fhorbairt mar scríbhneoir scripte 

scannáin, mar dhearthóir léirithe, mar 
chineamatagrafadóir agus mar eagarthóir agus 
úinéireacht chruthaitheach iomlán agat ar do 
scannánaíocht féin;

• réimse leathan de stíleanna agus de 
ghluaiseachtaí íomhá ghluaiste a fhiosrú, a 
chuirfidh le do thuiscint chriticiúil ar stair 
shaibhir de chultúr na scannánaíochta agus 
leis an tsult a bhaineann tú aisti;

• foghlaim an dóigh le teicneolaíochtaí 
digiteacha a thriail agus rudaí nuálacha a 
dhéanamh leo ar dhóigh mhuiníneach, agus 
teicnící á gcur i bhfeidhm go healaíonta agus ar 
bhealach fiúntach; agus

• réimse suntasach scileanna a úsáid, ar a 
n-áirítear bheith ag obair as do stuaim féin, 
sceidil, trealamh agus acmhainní daonna a 
phleanáil agus a bhainistiú, ceannasaíocht 
agus treoir chruthaitheach a chur ar fáil 
agus cumas nuálach fadhbréitigh agus 
smaointeoireacht straitéiseach a léiriú.

Bainfidh tú sult as an chúrsa seo má tá dúil as 
cuimse agat sa scannánaíocht agus spéis mhór 
agat i rudaí a thriail agus a fhoghlaim trí na 
smaointe cruthaitheacha atá agat a fhiosrú leis an 
mheán iontach seo.



Aonad Réimsí Staidéir

AS 1 San aonad seo, déanfaidh tú staidéar ar thrí réimse de stíl na scannánaíochta:
• Stíl Chlasaiceach Hollywood;
• Foirmiúlachas; agus
• Réalachas.
Foghlaimeoidh tú na scileanna cruthaitheacha agus teicniúla a bhaineann le híomhá ghluaiste 
a tháirgeadh ar a n-áirítear an dóigh a n-úsáidtear ceamara, soilsiú, mise-en-scene, fuaim (ceol 
san áireamh) agus eagarthóireacht le mothúchán, mothú agus freagairt lucht féachana a chruthú. 
Bainfidh tú úsáid as do chuid staidéir le bonn eolais a chur faoi do chleachtas cruthaitheach féin 
agus le spreagadh a thabhairt dó.

AS 2 San aonad seo, déanfaidh tú staidéar ar na stíleanna agus ar na gluaiseachtaí seo a leanas le tú a 
ullmhú don scrúdú ar líne:
• Stíl Chlasaiceach Hollywood agus Alfred Hitchcock;
• Foirmiúlachas i gCineama Luath-Eorpach ar a n-áirítear an tEispriseanachas Gearmánach agus 

Montáis Shóivéadach; agus
• An tEispriseanachas Meiriceánach agus Film Noir.
Foghlaimeoidh tú fosta faoi Chóras Stiúideo Hollywood agus faoi na teicnící réalachais a bhí in úsáid 
i gCineama Hollywood.

A2 1 San aonad seo, déanfaidh tú beachtú breise ar do scileanna teicniúla scannánaíochta, agus 
taighde neamhspleách á dhéanamh agat ar chleachtóir scannánaíochta de do rogha féin. Beidh 
béim níos mó fosta ar scríbhneoireacht scripte scannáin agus ar fhorbairt do chuid smaointe go 
dtí scéalscannán úrnua iomlán. Beidh tú ag baint triail as teicnící agus as coinbhinsiúin a bhfuil 
staidéar déanta agat orthu le bonn eolais a chur faoi do smaointe cruthaitheacha féin.

A2 2 San aonad seo, déanfaidh tú staidéar ar na stíleanna seo a leanas de Réalachas sa Chineama 
Domhanda le tú a ullmhú don scrúdú ar líne:
• Nuaréalachas na hIodáile;
• Nuathonn na Fraince agus Cinéma Vérité; agus
• Réalachas Fileata.
Déanfaidh tú staidéar fosta ar na dóigheanna a ndearna scannánóirí iarracht a bheith turgnamhach 
leis an insint agus foghlaimeoidh tú faoi nótaí stiúrthóra a scríobh mar fhreagairt ar ábhar scripte 
nach bhfacthas roimh ré.

Cad é air a ndéanfaidh mé staidéar?
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Aonad Cur Síos ar an Mheasúnú Ualú

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

Cuirfidh tú Bunphortfólió ar fáil ina ndéantar fiosrú ar Stíl Chlasaiceach Hollywood, 
ar an Réalachas agus/nó ar an Fhoirmiúlachas, ar a n-áirítear:
• léiriú intinne (ar a n-áirítear achoimriú agus luacháil);
• ábhair réamhléirithe; agus
• sraitheog amháin scéalscannáin 3–4 nóiméad (nó 1½–2 nóiméad, i gcás 

beochana) a tháirgtear mar fhreagairt ar spreagthacht atá curtha ar fáil ag CCEA.
Déanfaidh múinteoirí an portfóilió a mharcáil agus déanfar modhnóireacht air ag 
CCEA.

60% de AS

24% de GCE

AS 2:
Freagairt 
Chriticiúil

Déanfaidh tú Scrúdú ar Líne (1 uair 30 nóiméad) ina bhfuil freagraí níos gairide 
athchuimhne agus freagraí níos faide anailíseacha de dhíth mar fhreagairt ar 
ghearrthóga scannáin nach bhfacthas roimh ré a tógadh as na réimsí staidéar 
socraithe.
Déanfaidh CCEA an scrúdú a shocrú agus a mharcáil.

40% de AS

16% de GCE

A2 1:
Léiriú 
Cruthaitheach 
agus Taighde: 
Ardphortfólió

Cuirfidh tú Ardphortfólió ar fáil ina ndéantar fiosrú ar do smaoineamh cruthaitheach 
úrnua féin agus taighde ar theicnící cleachtóir scannánaíochta roghnaithe, ar a 
n-áirítear:
• aiste mhaisithe (ar a n-áirítear achoimriú agus luacháil);
• ábhair réamhléirithe; agus
• scéalscannán críochnaithe amháin 4–7 nóiméad (nó 2 –3½ nóiméad, i gcás 

beochana). Déanfaidh múinteoirí an portfóilió a mharcáil agus déanfar 
modhnóireacht air ag CCEA.

36% de GCE

A2 2:
Ardfhreagairt 
Chriticiúil

Déanfaidh tú Scrúdú ar Líne (2 uair 15 nóiméad) ina bhfuil freagraí anailíseacha 
de dhíth mar fhreagairt ar ghearrthóga scannáin nach bhfacthas roimh ré a tógadh 
as na réimsí staidéar socraithe. Déanfaidh tú nótaí stiúrthóra a dhréachtú mar 
fhreagairt ar spreagthacht scripte nach bhfacthas roimh ré.
Déanfaidh CCEA an scrúdú a shocrú agus a mharcáil.

24% de GCE

Cad é mar a dhéanfar measúnú orm?
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Cad é a thig liom a dhéanamh le cáilíocht 
san Ealaíona Íomhá Ghluaiste?

Is mar gheall ar an bhorradh mhór sna meáin 
dhigiteacha agus ar líne a bhfuil éileamh mór 
d’inneachar íomhá ghluaiste fud fad an domhain, ní 
hamháin i dtionsclaíocht na scannánaíochta, na teilifíse 
agus na cluichíochta, ach i líon mór réimsí eile, ar a 
n-áirítear caidreamh poiblí, margaíocht, fógraíocht agus 
iriseoireacht.

Is féidir le GCE sna hEalaíona Íomhá Ghluaiste mar sin 
blaiseadh a thabhairt duit ar a lán réimsí iontacha agus 
fiontracha, ag tabhairt na muiníne duit do chuid eolais 
a mhéadú sa réimse is mó a bhfuil spéis agat ann.

Cuireann Ealaíona Íomhá Ghluaiste an deis ar fáíl 
eolas teicniúil ar leith a thógáil taobh le réimse 
leathan scileanna suntasacha inaistrithe le haghaidh 
fostaíochta ar a n-áirítear fiontraíocht chruthaitheach, 
obair bhuíne, fadhbréiteach, cumarsáid, ceannasaíocht 
agus eagraíocht. Mar thoradh air seo déanfaidh an 
cháilíocht seo tú a ullmhú le heolas luachmhar agus le 
bonn scileanna a bheidh ina chuidiú duit dul chun cinn 
a dhéanamh go dtí oideachas tríú leibhéal agus go saol 
na hoibre.

Má tá suim ar leith agat i ngairm in earnáil na 
scannánaíochta nó na teilifíse, is dóigh iontach é 
Ealaíona Íomhá Ghluaiste le portfóilió tarraingteach 
oibre agus taithí a thógáil a léiríonn go soiléir fianaise 
ar an chruthaitheacht, ar an scil theicniúil agus ar 
an  chumas atá agat. Thiocfadh leis an fhianaise 
seo a bheith ina buntáiste mór agus tú ag déanamh 
agallaimh do phoist nó d’áit ardoideachais.
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Le tuilleadh eolais a 
fháil, tabhair cuairt ar 
Shuíomh Gréasáin CCEA 
leis an tacaíocht agus na 
nuashonrúcháin is úrnua a 
fháil don ábhar seo.


