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An Rialtas in Éirinn
Toradh foghlama 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

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

Foghlaimeoidh an scoláire an méid seo a leanas

 Tuiscint ar na hinstitiúidí a chuimsíonn an Stát in Éirinn

 Na téarmaí cearta a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar róil dhaonlathacha

 Faoi na bealaí ina n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Bileog oibre 1: Eochairfhocail – ceann do gach scoláire

 Bileog oibre 2: Próifíl Teachta Dála – ceann do gach scoláire  
(gníomhaíocht fhairsingithe)

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Plé

 Gníomhaíochtaí d’obair ghrúpa

 A bheith cruthaitheach

Tabhair Faoi Deara: Cumhdaítear go gonta ach go beacht príomhinstitiúidí  
   an stáit sa cheacht seo. Tá 24 sleamhnán sa taispeántas   
   sleamhnán agus beidh dhá cheacht ar a laghad ag teastáil   
   chun an t-ábhar ar fad a chumhdach. 01

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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1 Plé
Dul siar ar an gcomparáid idir chórais difriúla rialtais.

SLEAMHNÁN 3
Fiafraigh de na scoláirí céard é an Stát in Éirinn.

Taispeáin an físeán ar an daonlathas.

2 Taispeántas sleamhnán
Tabhair cóip den Bhileog oibre do gach scoláire: Eochairfhocail (féach leathanach 
4) agus iarr orthu roinnt eochairfhocal a bhreacadh síos faoi gach ceannteideal 
de réir mar a théann tú tríd an gcur i láthair sa taispeántas sleamhnán go dtí 
sleamhnán 24.

3  Rólimirt: Rialtas a bhunú
Iarr ar an rang a shamhlú gur Dáil nuathofa iad. Caithfidh siad Taoiseach a 
thoghadh, agus caithfidh an Taoiseach Rialtas a bhunú.

Ainmnigh, nó iarr ar an rang, beirt iarrthóirí a ainmniú.

Iarr ar an rang vóta a chaitheamh don iarrthóir ar mhaith leo a cheapadh ina 
Thaoiseach. D’fhéadfaidís é sin a dhéanamh ach a lámha a chur suas nó bogadh 
chuig taobhanna éagsúla den seomra ranga.

Fógair gurb é an buaiteoir an Taoiseach agus iarr air a Rialtas a roghnú ó na daoine 
a chaith vóta dóibh.

Ba cheart dóibh na poist seo a leanas a ainmniú:

 An tAire um bia scoile

 An tAire spóirt

 An tAire um ghníomhaíochtaí cultúir agus seach-churaclaim

 An tAire sláinte agus folláine

Mínigh arís gurb éard is Rialtas ann grúpa ina bhfuil idir 7 agus 15 Aire a 
roghnaigh an Taoiseach ó chomhaltaí tofa na Dála.

Tabhair faoi deara: De réir an Bhunreachta, is féidir leis an Taoiseach suas le  
   beirt chomhaltaí as an Seanad a roghnú le bheith ina  
   nAirí Rialtais.
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4  Obair ghrúpa
Roinn an rang sna ceithre ghrúpa seo a leanas:

1. Uachtarán na hÉireann
2. Dáil Éireann
3. Seanad Éireann
4. Coistí Oireachtais

Iarr ar gach grúpa a gcuid eochairfhocal agus an t-eolas atá acu faoin mbrainse 
sin den Oireachtas a roinnt agus ullmhú chun na príomhfhíorais faoin gcaoi a 
n-idirghníomhaíonn sé le saoránaigh a mhúineadh don chuid eile den rang.

Tabhair faoi deara: D’fhéadfá cóipeanna den taispeántas sleamhnán a  
   phriontáil agus a thabhairt amach.

Tabhair ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas do gach grúpa:

1. Meabhairmhapa a ullmhú
2. Méim a chumadh
3. Póstaer a dhéanamh
4. Colláis a dhéanamh

Iarr ar gach grúpa an méid atá cruthaithe acu a chur faoi bhráid an ranga agus na 
príomhfhíorais maidir lena mbrainse den Oireachtas a mhúineadh don rang.

SLEAMHNÁN 25
Iarr ar na grúpaí an cheist ar an sleamhnán a phlé agus freagraí a mholadh dá 
mbrainse den Oireachtas. Breac síos na freagraí ar an sleamhnán.  
Seo a leanas roinnt freagraí molta:

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Má tá ardán comhroinnte-faisnéise sa scoil, roinn an méid atá cruthaithe ag na 
ceithre ghrúpa leis an rang.

Aimsigh do Chomhalta áitiúil Oireachtais ar shuíomh gréasáin an Oireachtais,  
www.oireachtas.ie/ga/members. Líon isteach Bileog oibre 2: Próifíl Teachta Dála 
(féach leathanach 5)
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BEALAÍ CHUN IDIRGHNÍOMHÚ LE SAORÁNAIGH

Dáil Éireann
Molann sé dlíthe nua

Déanann sé díospóireacht ar 
dhlí beartaithe

Déanann sé ionadaíocht ar 
leasanna toghthóirí

Déanann sé canbhasáil tráth 
an toghcháin

Seanad Éireann
Molann sé dlíthe nua

Déanann sé díospóireacht ar 
dhlí beartaithe

Déanann sé canbhasáil tráth 
an toghcháin

Coistí Oireachtais

Déanann sé díospóireacht ar 
dhlí beartaithe

Tionólann sé 
comhairliúcháin ar 
shaincheisteanna

Déanann sé machnamh ar 
aighneachtaí agus ar achainí 
a dhéanann an pobal

Uachtarán na hÉireann

Síníonn sé Billí ina ndlí

Déanann sé ionadaíocht ar 
shaoránaigh

Óstálann sé imeachtaí 
speisialta agus cláir 
dhámhachtana
Seolann sé beannachtaí lae 
breithe chuig daoine atá 
céad bliain d’aois

Déanann sé canbhasáil tráth 
an toghcháin
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Bileog oibre 1: Eochairfhocail
Réamhrá

An tUachtarán

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Coistí
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Bileog oibre 2: Próifíl Teachta Dála

Ainm

Dáilcheantar

Páirtí polaitíochta

Líon na dtéarmaí 
Dála arna bhfónamh

Ábhar na hóráide is 
déanaí

Ábhar na ceiste is 
déanaí

Ábhar an vóta is 
déanaí a chaith sé 
agus cén bealach ar 
chaith sé an vóta

Ainmnigh Bille 
amháin atá á urrú 
ag Teachta Dála


