
Chóid Trácht Aspen 
Tuarascálacha Grádála & Dul Chun Cinn 

BILEOG TRÁCHT 
CÓD CUR SÍOS 

   1.  Taispeánann do pháiste feabhas ar thástálacha  

   2.  Taispeánann an mac léinn feabhas ar obair thionscadail  

   4.  Iarracht bhreise tugtha i rang 

   6.  Oibríonn sé go maith le daoine eile  

   9.   mac léinn na riachtanais riachtanacha go léir  

   11.  Comhlíonann anTionscadal Samhraidh Gan Críochnú  

   12.  Oibríonn do pháiste go coinsiasach i rang 

   13   Feabhas a chur go seasta ar 

   14   Fíneáil, mac léinn ardspreagtha  

   15 Tá   do pháiste ag obair go féideartha  

   16   Is cúis áthais do pháiste a bheith i rang  

   17   Glacann do leanbh páirt sa rang go rialta  

   18 Tá   do leanbh ag feidhmiú i raon AB  

   19 Tá    do leanbh ag feidhmiú i raon BC  

   21 Tá    do leanbh ag feidhmiú i ndlúthdhiosca réimse 

   30    Better grád tástála / tráth na gceist ag teastáil 

   31   tinreamh rang rialta riachtanach 

   32    Obair Bhaileníos fearr ag teastáil  

   33    Tá do riachtanais leanaí chun don mméineiarracht  

   35   riachtanais na Mac Léinnléiriúobair ranga a thabhairt cothrom le dáta  

   37   Tabhair call chun coinne 767-4616  

   38   Mura ndéanfaí athrú ar éadaí don Chorpoideachas  

   40 Tá   do leanbh i mbaol go dteipfidh air 

   41 Tá   do leanbh ag teip faoi láthair 

   42 Níl   do leanbh ag obair go poitéinseal  

   43   Is féidir le do leanbh úsáid níos fearr a bhaint as am ranga  

   47   Smidiú tá gá le hobair  

   48   Riachtanais chun páirt níos gníomhaí a ghlacadh i rang  

   53 Tá   do leanbh ró-shóisialta  

   54   Tagann do pháiste neamhullmhaithe go rang  

   55   Riachtanais tástálacha smididh agus/nó tráth na gceist  

   57   Is fadhb í an ghadaíocht don rang 
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   77   Lorgaíonn an mac léinn cabhair bhreise 

   78 Déanann an   mac léinn gan cúnamh breise a lorg  

   81   Baineadh úsáid asNíor úsáideadh  

   82   rogha athghabhála tástálarogha athghabhála tástála  

   83   Theip ar mhórriachtanas cúrsa a chur isteach  

   85   Theip ar an mac léinn obair smididh a chur i gcrích  

   99   Seol ábhair leabharlainne a fuarthas ar iasacht - C. Golden (leabharlannaí)  

  100  Cill/ IFónlchNílTreoirlínte odleanúint. 

  101  Caithfear ábhair riachtanacha ranga a thabhairt go laethúil.  

  102  Tá dul chun cinn comhsheasmhach á dhéanamh ag an mac léinn i dtreo caighdeáin tagarmhairc a 
bhaint amach.  

  103  Cuireann iompar na mac léinn isteach ar an timpeallacht foghlama.  

  104  Cuireann mac léinn cúnamh ar fáil do phiaraí.  

  105  Caithfidh mac léinn meas a thaispeáint do dhaoine eile sa rang.  

  106  Caithfidh do pháiste iompar atá oiriúnach don seomra ranga a thaispeáint.  

  107  Níor chuir Mac Léinn Obair athbhreithnithe isteach.  

  108 Tá  iarracht na mac léinn neamhfhreagrach. 

  109  Aird a thabhairt ar na mionsonraí a theastaíonn san Obair.  

  110  Caithfidh mac léinn freagracht a ghlacadh as earraí.  

  111  Caithfidh an mac léinn logáil isteach go laethúil.  

  112  Caithfidh mac léinn a bheith suas chun dáta le hobair ar líne.  

  113  OwesMac Léinn Obair inalíne. course  

  114 Níl an  mac léinn spreagtha i gceart maidir le hualach cúrsa ar líne.  

  115  Mac Léinn exceLSin o dtimpeallachtnline.  

  116 Léiríonn an  mac léinn go seasta caoinfhulaingt agus meas orthu féin agus ar dhaoine eile.  

  117  Caithfidh mac léinn caoinfhulaingt agus meas a léiriú do na 

  118 Cuireann  mac léinn go léir lenár bpobal le hiompar dearfach freagrach.  

  119  Caithfidh mic léinn iompar dearfach agus freagrach go sóisialta a thaispeáint i bpobal na scoile.  

  Grádaíodh 120  Mac Léinn ar an obair a cuireadh i gcrích.  

  121  Taispeánann do pháiste feabhas sa rang.  

  122  Taispeánann do leanbh feabhas ar mheasúnuithe.  

  123  seisiún cabhrach breise molta. 

  124 Úsáidtear Chromebook go míchuí i rang 

  125 Is minic nach scaoiltear Chromebook 
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  126 Teipeann ar an mac léinn Chromebook a thabhairt chuig rang 

  127 Léiríonn an mac léinn iompar dímheasúil 

  128 Caithfidh an mac léinn a bheith níos aireach / níos dírithe i rang 

  129 Caithfidh an mac léinn tascanna digiteacha a chur isteach i gceart 

  130 Caithfidh an mac léinn meantóir Capstone a fháil 

  131 Ní mór do mhic léinn tascanna a chur isteach in am 

  132 Caithfidh an mac léinn meantóir ceadaithe a fháil do thionscadal cloch chloiche sinsearaí 

  133 Ní mór dobileog ama oibre allamuigh comhlánaithe a chur isteach 

  mhic léinn135 Ní mór do mhic léinn foinsí a lua de réir bheartas bradaíola na scoile 

  136 Ní mór don mhac léinn comhpháirt bhlag a chomhlíonadh don chúrsa 

  137 Níl an mac léinn ar an mbóthar chun Tionscadal Capstone Sinsearach a chur i gcrích 

  138 Sárú ar an mBeartas Tinrimh Teip Tinrimh 

  139 Caithfidh mac léinn níos mó a labhairt sa sprioctheanga laistigh dá rang Teangacha Domhanda. 

  140 Mainneachtain obair chúrsa a dhéanamh. 

  141 Sannadh iompaithe neamhiomlán. 

  142 Caithfidh mac léinn staonadh ó aistritheoir a úsáid ar thascanna i rang Domhanda Teanga. 

  143 Mac léinn nach bhfreastalaíonn ar ranganna Dé Céadaoin Google Meets / Zoom. 

  144 Mac léinn nach bhfuil obair chianfhoghlama á chríochnú aige. 

  145 Ní chríochnaíonn an mac léinn obair iargúlta go tráthúil. 

  146 Caithfidh mic léinn feabhas a chur ar scileanna bainistíochta ama. 

  147 Gach obair iargúlta críochnaithe 

  148 Obair athbhreithnithe ag mic léinn agus tascanna curtha isteach arís 

  149 Críochnaíonn an mac léinn an obair agus é ar scoil ach ní mhainníonn sé tascanna iargúlta a chur i 
gcrích 

  150 Iarracht níos fearr / iarracht níos comhsheasmhaí de dhíth ar obair iargúlta. 
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