
SEICLIOSTA CEACHTA 

Tá an tsraith An Daonlathas a Fhiosrú ceaptha chun cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí 
sruth 3 de chúrsa OSSP (Oideachas, Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil) na Sraithe 
Sóisearaí a chlúdach.

Is éard atá ann 20 plean ceachta, chomh maith le gníomhaíochtaí daonlathais, a chabhróidh 
leat formhór de ghnéithe* an chúrsa a chlúdach. Áirítear i ngach plean ceachta bileoga oibre 
inphriontáilte lena ngabhann taispeántas sleamhnán.

D’fhéadfadh go mbeadh suim ag múinteoirí idirbhliana leas a bhaint as na 
gníomhaíochtaí breise atá i ngach plean ceachta agus as na gníomhaíochtaí daonlathais 
mar bhonn leis na gníomhaíochtaí. 
 
*Ní chlúdaítear na torthaí foghlama seo a leanas sa tsraith seo:

 3.8 ról agus ábharthacht cúirteanna áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta a mhíniú

 3.9 na naoi bhforais a ainmniú faoina bhfuil idirdhealú mídhleathach i ndlí na hÉireann, agus samplaí a thabhairt
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GNÍOMHARTHA DAONLATHAIS

Teideal Nótaí Dáta

Páirt a ghlacadh i 
mbréagreifreann

Glac páirt i 
mbréagchomhaireamh 
toghcháin a úsáideann 
PR-STV

Comhairliúchán a eagrú

Reáchtáil 
bréagthoghchán a 
úsáideann PR-STV
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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CIALL AN DAONLATHAIS

Teideal Toradh foghlama Nótaí Dáta

Cumhacht agus 
tionchar

3.1 Láithriú físe a chruthú de na gnáth-chomhthéacsanna 
agus institiúidí lena mbaineann siad, ag díriú ar na 
háiteanna ina bhfuil cumhacht agus tionchar acu

An chaoi a ndéantar 
cinntí

3.2 Cur síos a dhéanamh ar phróisis chinnteoireachta 
agus róil ghrúpaí difriúla ina rang/scoil

Córais rialtais 3.3 Comparáid a dhéanamh idir dhá chóras rialtais 
nó níos mó, agus aird ar leith a dhíriú ar na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh, agus inar 
féidir le saoránaigh a stát a mhúnlú

An Rialtas in Éirinn 3.3 Comparáid a dhéanamh idir dhá chóras rialtais 
nó níos mó, agus aird ar leith a dhíriú ar na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh, agus inar 
féidir le saoránaigh a stát a mhúnlú

3.4 An téarmaíocht cheart a úsáid chun cur síos a 
dhéanamh ar institiúidí, struchtúir, páirtithe polaitiúla 
agus róil na hÉireann agus na hEorpa

Saoránaigh agus an 
stát

3.3 Comparáid a dhéanamh idir dhá chóras rialtais 
nó níos mó, agus aird ar leith a dhíriú ar na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh, agus inar 
féidir le saoránaigh a stát a mhúnlú

Vótáil 3.4 An téarmaíocht cheart a úsáid chun cur síos a 
dhéanamh ar institiúidí, struchtúir, páirtithe polaitiúla 
agus róil na hÉireann agus na hEorpa

Institiúidí 
daonlathacha

3.4 An téarmaíocht cheart a úsáid chun cur síos a 
dhéanamh ar institiúidí, struchtúir, páirtithe polaitiúla 
agus róil na hÉireann agus na hEorpa

Láidreachtaí agus 
laigí an daonlathais

3.5 Láidreachtaí agus laigí an phróisis dhaonlathaigh a 
phlé
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AN DLÍ AGUS AN SAORÁNACH

Ní chlúdaítear torthaí foghlama 3.8 agus 3.9 sa tsraith seo.

Teideal Toradh foghlama Nótaí Dáta

Daoine óga agus 
an dlí

3.6 Dlíthe a aithint a bhaineann go 
díreach lena saol féin

Ár ndlíthe, ár 
mBunreacht 

3.5 Láidreachtaí agus laigí an 
phróisis dhaonlathaigh a phlé  
3.7 A mhíniú conas a dhéantar 
agus a chuirtear dlíthe i bhfeidhm, 
agus a fhabhraíonn siad le 
himeacht aimsire

How laws are 
enforced

3.7 A mhíniú conas a dhéantar 
agus a chuirtear dlíthe i bhfeidhm, 
agus a fhabhraíonn siad le 
himeacht aimsire

Díospóireacht 
a dhéanamh ar 
Bhille

3.5 Láidreachtaí agus laigí an 
phróisis dhaonlathaigh a phlé  
3.7 A mhíniú conas a dhéantar 
agus a chuirtear dlíthe i bhfeidhm, 
agus a fhabhraíonn siad le 
himeacht aimsire

An chaoi a 
n-athraíonn dlíthe 
an tsochaí

3.10 Fiosrú a dhéanamh conas a 
d’úsáid daoine aonair nó grúpaí an 
dlí chun athruithe a dhéanamh sa 
tsochaí

Gender equality in 
politics 

3.10 Fiosrú a dhéanamh conas a 
d’úsáid daoine aonair nó grúpaí an 
dlí chun athruithe a dhéanamh sa 
tsochaí

Changing society 3.10 Fiosrú a dhéanamh conas a 
d’úsáid daoine aonair nó grúpaí an 
dlí chun athruithe a dhéanamh sa 
tsochaí
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RÓL NA MEÁN I SOCHAÍ DHAONLATHACH

CONCLÚID

Teideal Toradh foghlama Nótaí Dáta

Saoirse na meán 3.11 Na hargóintí ar son agus 
in aghaidh saoirse na meán 
a phlé

Meáin dhigiteacha 
agus toghcháin na 
hEorpa

3.12 Cásanna staidéir ar 
úsáid meán digiteach nó 
eile a scrúdú i toghchán nó 
reifreann polaitiúil

Na meáin chlóite 
agus toghcháin

3.12 Cásanna staidéir ar 
úsáid meán digiteach nó 
eile a scrúdú i toghchán nó 
reifreann polaitiúil

Na meáin chraolta 
agus toghcháin 
áitiúla

3.12 Cásanna staidéir ar 
úsáid meán digiteach nó 
eile a scrúdú i toghchán nó 
reifreann polaitiúil

Teideal Toradh foghlama Nótaí Dáta

Conclúid 3.13 Machnamh ar an méid a 
foghlaimíodh sa snáithe seo
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