
PLEAN CEACHTA 

Córais rialtais
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

Foghlaimeoidh an scoláire conas na rudaí seo a leanas a 
dhéanamh

 Córais éagsúla rialtais a shainaithint

 Na difríochtaí idir na córais éagsúla a thuiscint

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Nótaí greamaitheacha

 Bileoga fíricí – ceann do gach grúpa

 Bileoga oibre 1: Comparáid a dhéanamh idir córais rialtais – ceann do gach grúpa

 Bileoga oibre 2: Crosfhocal – ceann do gach beirt

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Teagasc piaraí

 Smaointeoireacht fhísiúil

 Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú

 A bheith cruthaitheach

 Cumarsáid

state
citizens
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_corais-rialtais-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Súil siar
SLEAMHNÁN 3

Caith súil siar ar an bhfoghlaim a rinneadh roimhe seo faoin gcaoi a ritear 
scoileanna. Iarr ar an daltaí na heochairfhocail ar shleamhnán 3 a chur in abairtí a 
léiríonn an bhrí atá leo.

2 Taispeáin físeán
SLEAMHNÁN 4

Taispeáin an físeán Cineálacha rialtais.

3 Ullmhúchán don teagasc piaraí
SLEAMHNÁN 5

Roinn an rang ina ngrúpaí agus tabhair bileog fíricí (féach leathanaigh 4-6) ar a 
bhfuil eolas faoi chóras rialtais do gach grúpa.

Tabhair 5-10 nóiméad do na grúpaí chun eolas a chur ar an gcóras agus 
ullmhúchán a dhéanamh le cur i láthair gairid a thabhairt don rang. Iarr orthu na 
ceithre phointe ar na bileoga fíricí a mheas. Más féidir, lig dóibh tuilleadh taighde a 
dhéanamh ar líne.

4  Cuir i láthair don teagasc piaraí
SLEAMHNÁN 6

Iarr ar gach grúpa cur i láthair a dhéanamh.

Scríobh achoimre ghairid ar a bhfreagraí ar shleamhnán 6.

5  Cuir tús leis an bplé
Tabhair cóip den bhileog oibre Córais rialtais a chur i gcomparáid lena chéile 
(féach leathanach 7) do gach dalta agus iarr orthu an bhileog a líonadh isteach. 
 
Lig do na daltaí comparáid a dhéanamh idir na córais rialtais.
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6  Smaointeoireacht fhísiúil
SLEAMHNÁN 7

Roinn an rang mbeirteanna.

Iarr orthu an cheist seo a leanas a phlé:

Cé chomh héagsúil is a bheadh mo shaol mura mbeadh an  
daonlathas mar chóras rialtais na hÉireann?

Iarr orthu a gcuid smaointe a scríobh ar nótaí greamaitheacha agus iad a ghreamú 
de bhalla an tseomra ranga.

Tabhair am do na daltaí na freagraí uile a léamh.

Déan plé ranga.

7  Crosfhocal
Tabhair cóip den chrosfhocal (féach leathanach 8) do gach beirt agus iarr orthu an 
crosfhocal a dhéanamh.

Réiteach
TRASNA: 2. Cumannach / 6. Monarcacht / 8. Giunta / 9. Lincoln / 10. An Ghréig

SÍOS: 1. An India / 3. An tSeapáin / 4. Olagarcacht / 5. Daonlathas / 7. Hitler

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
SLEAMHNÁN 8

Léarscáil idirghníomhach
Iarr ar na daltaí iniúchadh a dhéanamh ar na léarscáil Types of Government ar 
mapsofworld.com. Tabharfar léargas dóibh ar na córais rialtais a úsáidtear ar fud an 
domhain sa lá atá inniu ann. 

www.mapsofworld.com/thematic-maps/types-of-governments.html 

Tuairisc sna meáin
Iarr ar gach dalta tuairisc a aimsiú sna meáin ar áit ar domhan ina bhfuil teannas 
mar go bhfuil cineál eile rialtais á éileamh ag na daoine ann.
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Bileog fíricí

Monarcacht 
bhunreachtúil
Bíonn an rí nó an bhanríon mar cheann stáit i monarcacht. Tugtar 
monarcacht bhunreachtúil ar mhonarcacht na Breataine. Ciallaíonn 
sin, cé gurb é an rí nó í an bhanríon an ceann stáit, gur parlaimint tofa a 
dhéanann an reachtaíocht agus a ritheann an reachtaíocht.

Smaoinigh ar na pointí seo a leanas:

1. Cé aige a bhfuil an chumhacht sa chóras seo?

2. An sásaítear riachtanais na ndaoine?

3. Tabhair buntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras seo.

4. Tabhair míbhuntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras.
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Bileog fíricí

Deachtóireacht
I gcás deachtóireachta, bíonn smacht iomlán ag ceannaire amháin. 
Toghtar go leor deachtóirí nuair a théann siad i gcumhacht ach ina 
dhiaidh sin ritheann siad dlíthe chun rialú deiridh a thabhairt dóibh 
féin. Cloíonn gach cuid den rialtas le horduithe an deachtóra murab 
ionann agus toil na ndaoine. Ba dheachtóirí le linn an Dara Cogadh 
Domhanda iad Hitler agus Mussolini. Is beag deachtóireacht atá ann 
sa lá atá inniu ann.

Smaoinigh ar na pointí seo a leanas:

1. Cé aige a bhfuil an chumhacht sa chóras seo?

2. An sásaítear riachtanais na ndaoine?

3. Tabhair buntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras seo.

4. Tabhair míbhuntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras.
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Bileog fíricí

Daonlathas
Is cineál rialtais é an daonlathas a tháinig ón nGréig ársa.

Tagann an focal Béarla democracy ón nGréigis – ciallaíonn demos daoine 
agus ciallaíonn kratos cumhacht. Bunaíodh an focal Gaeilge ‘daonlathas’ ar a 
leithéid freisin – ciallaíonn daon duine agus ciallaíonn flaitheas riail nó tiarnas. 
Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) 
againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na 
nIonadaithe) agus Seanad Éireann, dá dtugtar a bhfeidhmeanna agus a 
gcumhachtaí i mBunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. 
Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Smaoinigh ar na pointí seo a leanas:

1. Cé aige a bhfuil an chumhacht sa chóras seo?

2. An sásaítear riachtanais na ndaoine?

3. Tabhair buntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras seo.

4. Tabhair míbhuntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras.
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Bileog oibre 1

Comparáid a dhéanamh 
idir córais rialtais

Monarcacht 
bhunreachtúil

Deachtóireacht Daonlathas 
ionadaíoch

Cumhacht



Leasanna na 
ndaoine


Buntáiste



Míbhuntáiste
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Bileoga oibre 2

Crosfhocal
Trasna
2. An páirtí atá i gceannas i gCúba
6.  Bíonn an chumhacht ag teaghlach ríoga
8.  Mar a ngabhann an t-arm ceannas
9.  Uachtarán Mheiriceá a rinne óráid cháiliúil faoin daonlathas
10.  Sa tseanaimsir, thosaigh an daonlathas anseo

Síos
1.  An daonlathas is mó ar domhan
3.  Monarcacht san Áise
4.  An cineáil rialtais sa tSín
5.  Mar a roghnaíonn saoránaigh a gceannairí
7.  Deachtóir le linn an Dara Cogadh Domhanda 
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