
PLEAN CEACHTA 

An chaoi a ndéantar cinntí
Toradh foghlama 3.2 
Cur síos a dhéanamh ar phróisis chinnteoireachta agus róil ghrúpaí difriúla  
ina rang/scoil

Foghlaimeoidh an scoláire an méid seo a leanas

 Cé aige a bhfuil cumhacht agus tionchar ina scoil

 Cé a dhéanann na cinntí ina scoil

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Nótaí greamaitheacha

 Bileoga A4 agus greamáin ponc don phonclathas (roghnach)

 Cártaí páirtithe leasmhara – tacar amháin

 Bileog oibre: An Caifé Domhanda – ceithre chóip priontáilte ar pháipéar  
A3 más féidir

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Plé

 Gníomhaíocht an Chaifé Dhomhanda

 Ponclathas

 Obair le daoine eile

 A bheith cruthaitheach

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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1 Súil siar: cumhacht agus tionchar
SLEAMHNÁN 3

Caith súil siar ar an gceacht ar chúrsaí cumhachta agus tionchair.

Iarr ar na daltaí cé aige a bhfuil cumhacht agus tionchar sa scoil.

Ach plé treoraithe a dhéanamh leis an rang, oibrigh amach cé na ceithre 
phríomhpháirtí leasmhara i bpobal na scoile.

2 Fiosraigh ról na bpáirtithe leasmhara i bpobal na scoile

Roinn an rang ina gceithre ghrúpa agus tabhair cárta páirtí leasmhair (féach 
leathanach 5) do gach grúpa.

AIarr ar an ngrúpa ról an pháirtí leasmhair i bpobal na scoile a fhiosrú. 
 
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh sé go mbeadh ort leagan amach an bhoird 
bainistíochta, chomhairle na ndaltaí agus chumann na dtuismitheoirí i do scoil a 
shoiléiriú.

3 Tabhair an rang le chéile arís agus faigh aiseolas uathu
SLEAMHNÁN 4

Ar sleamhnán 4, déan nóta de na pointí faoin gcumhacht agus faoin tionchar atá 
ag gach grúpa i bpobal na scoile.

4 Roghnaigh ceisteanna le haghaidh phlé an Chaifé Dhomhanda
SLEAMHNÁN 5

Roghnaigh ceithre cheist a bhféadfadh sé go mbeadh cinneadh le déanamh fúthu 
i bpobal scoile agus cuir ar shleamhnán 5 iad.

Ceisteanna molta:

 Athrú ar an amchlár

 Gníomhaíochtaí seach-churaclaim

 Athrú ar an éide scoile

 Deireadh a chur le riail áirithe scoile nó riail a thabhairt isteach
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5 Ponclathas
SLEAMHNÁN 6

Má tá deacracht ann teacht ar chomhaontú, bain úsáid as an bponclathas.

 Scríobh ceist amháin ar na bileoga A4 agus cuir ar bhalla an tseomra  
ranga iad.

 Tabhair dhá phonc do gach dalta agus iarr orthu iad a chur leis an dá cheist 
is mian leo a phlé.

 Roghnófar an cheist leis an líon is mó poncanna.

 Má tá scaipeadh na vótaí cothrom, d’fhéadfadh sé go mbeadh ort an 
próiseas a dhéanamh arís chun comhaontú a fháil.

Tabhair faoi deara:	 Is	fiúntach	an	modh	é	an	ponclathas	chun	léargas	a	fháil	ar	
mhothúcháin agus ar thuairimí gach duine sa ghrúpa. Tá sé úsáideach  
freisin do scileanna smaointeoireachta criticiúla.

6 Déan plé an Chaifé Dhomhanda
SLEAMHNÁN 7

Scríobh gach ceann de na ceithre cheist i lár bhileog an Chaifé Dhomhanda  
(féach leathanach 6).

Tabhair bileog oibre do na ceithre ghrúpa páirtithe leasmhara ón ngníomhaíocht a 
rinneadh roimhe seo agus iarr orthu na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 An cheist a phlé ó thaobh an pháirtí leasmhair.

 Achoimre ar an gcomhrá a scríobh sa chuid ábhartha den bhileog oibre.

Tar éis cúpla nóiméad iarr ar na grúpa bogadh chuig bileog oibre dhifriúil; leantar 
ar aghaidh leis an bpróiseas go líonann gach grúpa an chuid ábhartha de gach 
bileog oibre.

Iarr	ar	gach	grúpa	filleadh	ar	an	mbileog	oibre	a	bhí	acu	ag	an	tús,	na	tuairimí	go	
léir a léamh agus achoimre ar an bplé ar an gceist seo a ullmhú don rang iomlán.

7 Aiseolas agus achoimre
Iarr ar gach grúpa achoimre a thabhairt don rang ar an bplé ar an gceist.

Pléigh tuiscint na scoláirí ar róil na bpáirtithe leasmhara i bpobal na scoile agus sa 
phróiseas cinnteoireachta.
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 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Tabhair cuireadh do bhall de chomhairle na ndaltaí, de chumann na dtuismitheoirí 
nó den bhord bainistíochta cuairt a thabhairt ar an rang. Pléigh an ghníomhaíocht 
agus na torthaí leo agus iarr orthu a dtuairimí ar na ceisteanna a pléadh a roinnt 
leis an rang. D’fhéadfadh sé go mbeadh sé ina bhunús do ghníomhaíocht 
rangbhunaithe (measúnú rangbhunaithe).

Fiosraigh na heagraíochtaí seo a leanas agus faigh amach conas a léiríonn siad 
tuairimí daoine óga:

 Comhairle na nÓg 
 www.comhairlenanog.ie

 Dáil na nÓg 
 www.comhairlenanog.ie/dail-na-nog

 Irish Second-Level Students’ Union (ISSU) 
 www.issu.ie
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Cártaí páirtithe leasmhara

Scoláirí

Tuismitheoirí

Múinteoirí

An Lucht 
Bainistíochta
An Príomhoide agus Bord 
Bainistíochta 
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Bileog oibre

An Caifé Domhanda

Scríobh an cheist anseo:

M
úi
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iríScoláirí

An Lucht Bainistíochta

Tuismitheoirí
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