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Cumhacht agus tionchar
Toradh foghlama 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

Foghlaimeoidh an scoláire an méid seo a leanas

 Sainaithneoidh sé na comhthéacsanna inar léir cumhacht agus tionchar agus na 
hinstitiúidí lena mbaineann siad

 Déanfaidh sé machnamh ar an mbrí atá le cumhacht agus tionchar, go háirithe ina 
shaol

 Tabharfaidh sé léiriú amhairc ar a chumhacht agus a thionchar

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Bileog oibre 1: Comhthéacs a thabhairt dom féin – ceann do gach scoláire

 Bileog oibre 2: Cumhacht agus tionchar – ceann do gach beirt

 Leathanaigh smeach-chairte nó bileoga A3 agus marcóirí – ceann do gach grúpa 
ceathrar nó cúigear scoláirí

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Plé

 Bileog oibre ar Comhthéacs a thabhairt dom féin

 Smaoinigh-beirteanna-roinn-dírigh

 Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú 
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_cumhacht-agus-tionchar-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Plé ranga – Cá bhfuil m’áit sa saol seo?
SLEAMHNÁN 3
Tosaigh le tobsmaointeoireacht ar na comhthéacsanna agus na hinstitiúidí lena 
bhfuil baint ag na scoláirí agus iad féin sna háiteanna sin. Breac síos moltaí na 
scoláirí ar an gclár bán.

I measc na samplaí d’fhéadfaí scoil, foirm, grúpa, rang, foireann, club, an teaghlach 
agus an chomharsanacht a áireamh.

2 Comhthéacs a thabhairt dom féin – cuid 1
SLEAMHNÁN 4
Tabhair cóip de Bhileog oibre 1: Comhthéacs a thabhairt dom féin (féach 
leathanach 4).

Iarr ar na scoláirí sceitsí a tharraingt de na comhthéacsanna lena mbaineann  
siad laistigh den fhíor ar an mbileog oibre. Taispeántar sampla ar an sleamhnán.

3  Plé ranga – Cumhacht agus tionchar
SLEAMHNÁN 5
Iarr ar an rang machnamh a dhéanamh ar cén tuiscint atá acu ar na téarmaí 
cumhacht agus tionchar.

SLEAMHNÁN 6
Taispeáin na sainmhínithe ar cumhacht agus tionchar.

Pléigh na daoine a ndéanfaidís cur síos orthu mar dhaoine cumhachtacha  
agus iad sin a ndéanfaidís cur síos orthu mar dhaoine a théann i gcion ar  
dhaoine eile, ina saol féin agus sa domhan i gcoitinne.

Tabhair cóip de Bhileog oibre 2: Cumhacht agus tionchar (féach leathanach 5)  
do gach beirt agus iarr orthu é a chomhlánú.

SLEAMHNÁN 7
Pléigh an t-aiseolas leis an rang ar fad agus líon isteach na freagraí ar an sleamhnán.

4  Comhthéacs a thabhairt dom féin – cuid 2
SLEAMHNÁN 8
Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh orthu seo

 Cé aige a bhfuil cumhacht orthu nó cé a théann i gcion orthu

 Cén áit a bhfuil cumhacht nó tionchar acu féin

Iarr orthu sceitse a tharraingt díobh sin lasmuigh den fhíor ar Bhileog oibre 1. 
Féadfaidh siad cumhacht a chur ar shleamhnán amháin agus tionchar ar an 
gceann eile, mar atá sa sleamhnán.
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5  Smaoinigh-roinn-beirteanna-dírigh
Iarr ar na scoláirí dul i ngrúpaí ceathrar nó cúigear agus na smaointe a sceitseáil 
siad ar Bhileog oibre 1 a roinnt.

SLEAMHNÁN 9
Tabhair leathanach smeach-chairte nó bileog A3 agus marcóir do gach grúpa. Iarr 
ar gach grúpa léiriú amhairc a thabhairt ar na comhthéacsanna ó lá go lá agus ar 
na hinstitiúidí lena mbíonn baint ag daoine óga agus an áit a mbíonn cumhacht 
agus tionchar acu. Féadfaidh an léiriú amhairc a bheith in aon fhormáid, cosúil le 
meabhairmhapa, léaráid Venn nó leagan níos mó de chruth an duine a úsáideadh i 
mbileog oibre 1.

Tabhair faoi deara: Féadfaidh tú an tasc deiridh seo a thabhairt mar obair bhaile. 
D’fhéadfadh scoláirí uirlisí ar líne a úsáid, rudaí cosúil le www.padlet.com nó 
www.canva.com.

 Gníomhaíocht fairsingithe
Déan suirbhé ar scoláirí níos óige agus níos sine le fáil amach cé na háiteanna 
a chreideann siad a bhfuil cumhacht agus tionchar acu. Is féidir leis na torthaí 
rannchuidiú leis an tasc deiridh den léiriú amhairc. 
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Bileog oibre 1:  
Comhthéacs a thabhairt dom féin
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Bileog oibre 2:  
Cumhacht agus tionchar

Cé ag a 
bhfuil….

Cumhacht Tionchar

sa saol



i mo shaol




