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Measúnú ar Thras-Scileanna

Measúnú Digiteach 
Tras-scileanna Scoláirí Scoile

in ETIM a Threisiú



MEASTÓIR

CÁS-STAIDÉAR 
(2 cheann in aghaidh na tíre)

MEÁN FÓMHAIR 2020 2 thimthriall foghlama MEITH 2021

MÉAN FOMHÁIR-DEIREADH FÓMHAIR 2020 
chun bonn eolais a chur faoi thionscadal ETIM MST

BREATHNÓIREACHT
déantáin 

(táirgeadh an scoláire)

in aghaidh an timthrialla foghlama in aghaidh an ionaid

agallaimh 

foireann múinteoirí 
an ghrúpa scoláirí
Déan monatóireacht ar cheistneoir aonair

MEASTÓIREACHT 
TOSAIGH SCOLÁIRÍ 
(ceistneoir leictreonach) 

MEASTÓIREACHT 
DEIRIDH SCOLÁIRÍ 
(ceistneoir leictreonach)

PRÓISEAS MEASTÓIREACHTA CÁILÍOCHTÚLA

chéad fheidhm dara feidhm

• tascanna foghlama ETIM, atá tras-
chiorclach, rud a thugann deis do na scoláirí 
raon inniúlachtaí ETIM a fhorbairt

• straitéisí measúnaithe a fhorbairt agus a 
thástáil trí úsáid a bhaint as sonraí chun 
feabhas a chur ar fhoghlaim scoláirí atá 
tacaithe ag teicneolaíocht dhigiteach chomh 
maith le straitéisí um measúnú múnlaitheach 
ETIM a dhearadh chun freastal ar riachtanais 
na scoláirí ar bhealach níos fearr

• a chinntiú go bhfuil na measúnuithe oiriúnach 
do na torthaí foghlama agus go dtacóidh 
siad le cur chuige gníomhach oideolaíochta a 
dhíríonn ar na scoláirí

• cuir chuige sholúbtha a eagrú agus a fhorbairt 
a bheidh tacaithe ag ceannaireacht na scoile 
chomh maith.

SPRIOCGHRÚPA: Scoláirí ETIM 10 go 15 
bliana d’aois.

CUR CHUN FEIDHME PÍOLÓTACH
Dearann 120 scoil phíolótach i seacht dtír
(An Bheilg, an Chipir, Éire, an Fhionlainn, an tSlóvéin, an Spáinn, an tSualainn):

CAD É IS MTS ETIM ANN?
Is ionann measúnú ar Thras-scileanna ETIM agus tionscadal um thurgnamh polasaí nuálach atá á 
dhéanamh in 8 dtír AE agus ina bhfuil líonra comhpháirtithe de 12 institiúid oideachais agus eagraíocht 
rialtais bainteach. Féachtar leis le measúnú digiteach tras-scileanna scoláirí in ETIM a threisiú 
(Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic). Tá sé mar aidhm leis an tionscadal cuir 
chuige maidir le measúnú digiteach a bheidh éifeachtach agus riachtanach a chur ar fáil do mhúinteoirí 
maidir le forbairt tras-scileanna scoláirí in oideachas ETIM.
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AN CREAT MÉADAITHE 
COINCHEAPÚIL ETIM MST
De réir chuspóirí thionscadal ETIM MST, soláthraíonn an creat méadaithe coincheapúil ETIM MST uirlis 
choincheapúil chun cuidiú le hoideoirí Eorpacha teacht ar chomhthuiscint ar cad é oideachas comhtháite 
ETIM agus conas is féidir é a mheasúnú ag baint úsáid as raon uirlisí digiteacha i scoileanna. Is é an 
aidhm leas a bhaint as an gcreat chun eispéiris foghlama a dhearadh, measúnú digiteach a dhéanamh 
ar na scoláirí, agus ar deireadh a chur ar a gcumas na tras-scileanna* chun oibriú agus idirghníomhú 
mar shaoránaigh fhiosracha atá inniúil in ETIM a fhorbairt.

* Is ionann tras-scileanna agus sraith leathan príomscileanna arbh eol go bhfuil siad ríthábhachtach chun go n-éireoidh le 
scoláirí ar scoil, sa bhreisoideachas agus sa saol oibre. Áirítear orthu an cumas smaoineamh go criticiúil, rud a dhéanamh 
as do stuaim féin, uirlisí digiteacha a úsáid, fadhbanna a réiteach, agus oibriú i gcomhar (Foinse: www.ats2020.eu).
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COMHPHÁIRTITHE AN TIONSCADAIL

Eile

Cómhaoinithe ag Clár Erasmus+ an Aontais Eorpaigh.

Tá an tionscadal ETIM MST maoinithe le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Ní ionann tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh 
le haghaidh sholáthar an fhoilseacháin seo agus go bhformhuiníonn sé na hábhair, a léiríonn dearcthaí na n-údar, agus ní 
fhéadfar an fhreagracht a chur ar an gCoimisiún as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis ann.

Tionscadal uimhir thagartha – 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI-POLICY 

www.atsstem.eu

TAIRBHÍ AN TIONSCADAIL
NA SCOLÁIRÍ  

• Glacann siad páirt i bpróiseas foghlama idirdhisciplíní chun fadhbanna san fhíorshaol a réiteach
• Feabhsaíonn/forbraíonn siad a gcuid foghlama trí mheasúnú múnlaitheach ar bhonn leanúnach
• Feiceann siad conas a théitear i ngleic le fadhbanna san fhíor-shaol
• Cuireann siad le feabhas a chur ar na dálaí maireachtála d’fhorbairt inbhuanaithe

NA MÚINTEOIRÍ 
• Rochtain ar oiliúint forbartha gairmiúla agus ar stór acmhainní oideolaíochta
• Forbraíonn siad an dea-chleachtas i gcuraclaim chomhtháite ETIM
• Úsáideann siad teicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le measúnú nuálach
• Faigheann siad oiliúint ar úsáid éifeachtach an mheasúnaithe mhúnlaithigh chun tacú le foghlaim 

scoláirí in ETIM

NA DÉANTÓIRÍ BEARTAS  
• Samhail chuimsitheach bhailíochtaithe le haghaidh measúnú digiteach in ETIM
• Forbairt curaclam comhtháite ETIM i dtimpeallachtaí foghlama nuálaí
• Meastóireacht tionchair agus moltaí beartais ina dhiaidh sin ar an leibhéal náisiúnta agus leibhéal AE


