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 Critéir mheasúnaithe Córas marcála Marc Treoirlínte Nótaí maidir leis an moladh 

1.1 Ag teacht le rialacha na scéime /X    

1.2 - Foirm iomlán agus cruinn 
- An fhoirm líonta i gceart 
- An fhaisnéis bhreise chuí leis an iarratas 

/X    

1.3 - Taithí an iarratasóra 
- Sainspéis liteartha. 
- CV liteartha 

1-2  Níl sé léirithe san iarratas go bhfuil sainspéis 
liteartha, CV liteartha nó taithí ábhartha ag an 
iarratasóir 

 

3-4  Tá sé léirithe go measartha san iarratas go 
bhfuil sainspéis liteartha, CV liteartha nó 
taithí ábhartha ag an iarratasóir 

 

5-6  Tá sé léirithe go maith san iarratas go bhfuil 
sainspéis liteartha, CV liteartha nó taithí 
ábhartha ag an iarratasóir 

 

7-8  Tá sé léirithe go cuimsitheach san iarratas go 
bhfuil sainspéis liteartha, CV liteartha nó 
taithí ábhartha ag an iarratasóir 

 

1.4 Teist na n-údar 
- Taithí sna réimsí a bhfuil t-iarratsóir sásta 

cúram a dhéanamh dóibh 

1-2  Níl sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí ag 
an iarratasóir sna réimsí a bhfuil an t-
iarratasóir sásta cúram a dhéanamh díobh 

 

3-4  Tá sé léirithe go measartha san iarratas go 
bhfuil taithí ag an iarratasóir sna réimsí a 
bhfuil an t-iarratasóir sásta cúram a 
dhéanamh díobh 

 

5-6 
 

 Tá sé léirithe go maith san iarratas go bhfuil 
taithí ag an iarratasóir sna réimsí a bhfuil an t-
iarratasóir sásta cúram a dhéanamh díobh 

 

7-8 
 

 Tá sé léirithe go cuimsitheach san iarratas go 
bhfuil taithí ag an iarratasóir sna réimsí a 
bhfuil an t-iarratasóir sásta cúram a 
dhéanamh díobh 

 

1.5 Oiriúnacht an iarratais don scéim 
- Taithí ar eolas agus oiliúint a chur ar fáil i 

1-2 
 

 Níl sé léirithe san iarratas go bhfuil aon taithí 
ag an iarratasóir i réimse na hoiliúna 
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réimse na hoiliúna 3-4  Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí 
mheasartha ag an iarratasóir i réimse na 
hoiliúna 

 

5-6 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí 
mhaith ag an iarratasóir i réimse na hoiliúna 

 

7-8 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil an-taithí 
ag an iarratasóir i réimse na hoiliúna 

 

 Iomlán  24    

 

Eolas ábhartha eile 

 
 
 

 

Conclúid agus moladh 

 
 
 

Síniú: Dáta: 

 
Is gá 65% a fháil chun cáiliú do liosta na meantóirí.   
 


