
PLEAN CEACHTA 

Daoine óga agus an dlí
Toradh foghlama 3.6
Dlíthe a bhaineann go díreach lena saol a aithint 

Foghlaimeoidh an scoláire an méid seo a leanas:

 Maidir le dlíthe a dhéanann difear dá saol

 Maidir leis an obair a dhéantar ag cruinniú de choiste Oireachtais

 Maidir le Billí a bhféadfaí dlíthe a dhéanamh díobh sa todhchaí

Ábhair

 Seó sleamhnáin

 Bileoga fíricí 1 go dtí 4 – dhá chóip de gach ceann

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Ionsamhlú ar chruinniú de choiste Oireachtais

 Obair le daoine eile

 A bheith cruthaitheach
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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1 Réamhrá
SLEAMHNÁN 3
Cuir an topaic maidir le dlíthe faoina mbráid. Iarr ar na scoláirí dlíthe a lua a 
dhéanann difear dóibh féin. Breac síos nóta de na moltaí.

SLEAMHNÁN 4
Cuir na dlíthe sin i gcatagóirí de réir na gceithre théama mar seo a leanas:

Obair Oideachas Iompar Cúram 
Sláinte

2 Féach ar chruinniú de choiste Oireachtais
SLEAMHNÁN 5

Gabh siar go tapa ar an gceacht Ag tuiscint ról na gcoistí Oireachtais. Seinn sliocht 
den fhíseán de chruinniú an choiste i sleamhnán 5.

Tabhair faoi deara: Tá an chéad 39 nóiméad den fhíseán i seisiún príobháideach 
mar sin scrollaigh ar aghaidh go dtí amach níos déanaí san fhíseán chun na 
comhaltaí agus na finnéithe a fheiceáil ag plé na topaice. Gheobhaidh tú tras-
scríbhinn den díospóireacht le léamh ag: https://www.oireachtas.ie/ga/debates/
debate/joint_committee_on_children_and_youth_affairs/2019-06-11/

Déantar iniúchadh sa chruinniú ar an tionchar a bhíonn ag easpa dídine ar leanaí. 
Mínigh an chaoi a bhfeidhmíonn an cruinniú agus an méid a bhíonn ar siúl ag na 
páirtithe éagsúla – an cathaoirleach, finnéithe ó eagraíochtaí seachtracha, agus na 
Teachtaí Dála agus na Seanadóirí a chuireann ceisteanna.
Mínigh go ndéanfaidh an rang ionsamhlú anois ar choiste Oireachtais áit a 
bpléifidh siad na dlíthe a dhéanann difear do dhaoine óga.

3 Tabhair róil amach
SLEAMHNÁN 6

Divide the class into five groups: 
Grúpa 1: An sainghrúpa oibre
Grúpa 2:  An sainghrúpa iompair
Grúpa 3:  Grúpa 3: An sainghrúpa ar chúram sláinte
Grúpa 4:  An sainghrúpa ar oideachas
Grúpa 5:  Coiste Oireachtais (cathaoirleach, beirt Teachtaí Dála agus beirt   
   Seanadóirí)

Tabhair na bileoga fíricí ábhartha do ghrúpa 1 go dtí 4 (féach leathanaigh 4-7). Iarr 
orthu na dlíthe a imscrúdú agus socraigh cibé an bhfuil dlí ann ba mhaith leo a 
athrú nó dlí nua ba mhaith leo a thabhairt isteach. Ní mór dóibh a n-argóint a 
ullmhú agus urlabhraí a thoghadh a labhróidh ar a son ag an gcruinniú den choiste 
Oireachtais.
Iarr ar ghrúpa 5 cathaoirleach a thoghadh, beirt Teachtaí Dála agus beirt Seanadóirí 
a éistfidh leis na haighneachtaí, a cheisteoidh gach togra agus a chinnfidh cibé ar 
chóir Bille agus b’fhéidir dlí a dhéanamh den togra. Tabhair na ceithre bhileog fíricí 
do ghrúpa 5 le léamh mar ullmhúchán don chruinniú.
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4 Ullmhaigh don ionsamhlú ar chruinniú den choiste
SLEAMHNÁN 7

Tabhair 15 nóiméad do gach grúpa chun ullmhú don chruinniú. Féadfaidh na 
grúpaí nótaí tráchta a dhéanamh ar a mbileoga fíricí.

Tabhair faoi deara:  B’fhéidir go gcaithfeá róil na gcomhaltaí coiste agus finnéithe 
na sainghrúpaí éagsúla, agus an méid a bheidh le déanamh ag na scoláirí 
san ionsamhlú den chruinniú a shoiléiriú.

5 Déan ionsamhlú ar chruinniú den choiste
SLEAMHNÁN 8

Iarr ar chathaoirleach an choiste Oireachtais (grúpa 5) ord a iarraidh sa rang agus 
tús a chur leis an gcruinniú. Le linn an chruinnithe:

1 Cuirfidh an cathaoirleach fáilte roimh na hurlabhraithe, cuirfidh sé in aithne 
iad agus glaofaidh sé ar gach duine as féin chun a gcuid ráitis a dhéanamh.

2 Déanfaidh gach urlabhraí a ráiteas ina dtabharfaidh sé cuntas ar thogra a 
ghrúpa.

3 Ceisteoidh comhaltaí an choiste na hurlabhraithe maidir lena gcuid tograí.

4 Pléifidh comhaltaí an choiste na tograí agus cinnfidh siad cé na cinn ar 
cheart Billí agus, b’fhéidir, dlíthe a dhéanamh díobh.

5 Fógróidh an cathaoirleach cinneadh an Choiste.

Má dhéanann Aire urra ar an mBille nua atá beartaithe tabharfar Bille Rialtais 
air; má tá sé urraithe ag gnáth Teachta Dála nó Seanadóir tabharfar Billí 
Comhaltaí Príobháideacha air agus caithfear é a phlé i rith “ghnó na gComhaltaí 
Príobháideacha.

6 Féach ar Bhillí reatha idir lámha
SLEAMHNÁN 9

Féach ar chuid de na Billí atá os comhair na dTithe i láthair na huaire. Pioc amach 
aon Bhillí a bhféadfadh spéis a bheith ag na scoláirí iontu agus déan plé orthu.

Gheobhaidh tú Billí reatha sa rannán Billí agus Achtanna de shuíomh gréasáin an 
Oireachtais nó cuardaigh leathanaigh phróifíl Comhaltaí na dTeachtaí Dála áitiúla 
sa rannán Teachtaí Dála agus Seanadóirí le feiceáil cé na Billí a ndearna siad urra 
orthu le déanaí.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
 Scríobh tuairisc ar an ionsamhlú de chruinniú an choiste le haghaidh 

nuachtlitir na scoile.

 Scríobh chuig do pholaiteoir áitiúil agus tabhair cuntas ar an méid a phléigh 
tú agus aon tograí ar mhaith leat dlí nua a dhéanamh díobh.
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Bileog fíricí

Obair
 Tá sé mar aidhm leis an Acht um Chosaint Daoine Óga 1996 oibrithe óga a 

chosaint. Leagtar síos rialacha ann ionas nach gcuireann obair daoine óga a 
gcuid oideachais i mbaol.

 Ní féidir daoine faoi bhun 16 bliana d’aois a fhostú i ngnáthphost, 
lánaimseartha.

 Is féidir le leanaí idir 14 agus 15 obair éadrom a dhéanamh i rith laethanta 
saoire scoile.

 Is féidir le leanaí atá 15 bliana d’aois  8 n-uair an chloig d’obair éadrom a 
dhéanamh sa tseachtain i rith am scoile, 35 uair an chloig lasmuigh de 
théarma na scoile, nó 40 uair an chloig má tá siad ar thaithí oibre ceadaithe.

 Is féidir le daoine óga idir 16 agus 17 mbliana d’aois seachtain 40 uair an 
chloig a oibriú le huasmhéid 8 n-uair an chloig sa lá ó 6am – 10pm. Féadfar 
oibriú suas go dtí 11pm má tá duine ag obair in áitreabh faoi cheadúnas ach 
ní an tráthnóna roimh lá scoile dóibh siúd atá in oideachas lánaimseartha go 
fóill.

 Iarrtar orthu sin atá faoi bhun 16 bliana d’aois teastas breithe agus toiliú i 
scríbhinn óna dtuismitheoir nó caomhnóir a thabhairt dá bhfostóir.

 Is é an t-íosphá náisiúnta ná €9.80 amhail ón 1 Eanáir 2019. Ní ráthaítear ach 
70% de sin do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois. Íocann go leor fostóirí an 
t-íosphá ach ní gá dóibh é sin a dhéanamh.

Nótaí
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Bileog fíricí 2

Oideachas
 Tá TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach freagrach 

as a chinntiú go bhfaigheann gach leanbh oideachas. Leagann an tAcht 
Oideachais (Leas), 2000 síos an aois fágála scoile íosta ag 16 bliana d’aois  
nó ar thrí bliana d’oideachas dara leibhéal a chur i gcrích, cibé acu is déanaí.

 Luaitear in Airteagal 42 de Bhunreacht na hÉireann gurb é an teaghlach 
an príomh-oideachasóir, dá bhrí sin tá saoirse ag tuismitheoirí oideachas a 
chur ar fáil dá leanaí de réir mar is cuí leo féin.

 Coimeádann TUSLA clár de gach duine idir 16-17 mbliana d’aois a bhfuil 
an scoil fágtha acu agus déanann siad socruithe dá gcuid oideachais agus 
oiliúna.

 Tá sé de dhualgas de réir dlí ar thuismitheoirí a chinntiú go bhfaigheann a 
leanbh oideachas íosta ó 6 bliana d’aois go dtí 16 bliana d’aois.

 Má fhaightear amach nach bhfuil leanbh ag fáil oideachais, féadfar 
tuismitheoirí a ionchúiseamh agus a fhíneáil nó a chur i bpríosún.

 
Nótaí
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Bileog fíricí 3

Iompar
 Luaitear san Acht um Thrácht ar Bhóithre 1991 gur faoin tiománaí  

é a chinntiú go mbíonn criosanna sábhála á gcaitheamh ag paisinéirí  
faoi 17 mbliana d’aois.

 Is féidir le duine óg atá 16 bliana d’aois tarracóir a thiomáint agus tá  
cead acu carr a thiomáint nuair a bhíonn siad 17 mbliana d’aois.

 Ní mór duit teastas ó thástáil teoirice tiomána a bheith agat sula  
bhfaighidh tú cead foghlaimeora. 

 Ní mór duit 12 cheacht aon uair a chloig a dhéanamh le teagascóir  
tiomána ceadaithe.

 Ní mór duit ceadúnas foghlaimeora a bheith agat ar feadh 6 mhí sula 
ndéanann tú tástáil tiomána.

 Is féidir le scoláirí scoile agus coláiste lánaimseartha iarratas a  
dhéanamh ar chárta Leap do leanbh nó scoláire.

 Is féidir le daoine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois leas a bhaint as táillí do 
leanaí nó do scoláirí le cártaí Leap do leanaí nó scoláirí.

Notes
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Bileog fíricí 4

Sláinte
 Is cleithiúnaigh dá gcuid tuismitheoirí iad leanaí in Éirinn agus tá na 

teidlíochtaí céanna acu ar chúram sláinte is atá ag a gcuid tuismitheoirí. 
Mar sin, má tá cárta leighis ag duine fásta, tá a gcuid leanaí san áireamh ann.

 Má tá duine idir 18-26 bliain d’aois agus más mac léinn é nó má tá sé ag 
brath ar a chuid tuismitheoirí i gcomhair airgid, tá sé i dteideal a bheith 
áirithe ar chumhdach cúram sláinte faoi chárta leighis a thuismitheoirí.

 Is féidir le leanaí 16 bliana d’aois toiliú a thabhairt le haghaidh gnásanna 
leighis, ach teastaíonn toiliú tuismitheora dóibh sin faoi bhun 16 bliana 
d’aois.

 Luaitear in Acht Sláinte 1970 go bhfuil dualgas ar an Stát cóireáil leighis  
saor in aisce a chur ar fáil do leanaí atá faoi bhun 6 bliana d’aois.

 Ó bheidh duine óg 16 bliana d’aois is in ospidéil ghinearálta is minice a 
chuirtear cóir leighis air seachas in ospidéil speisialta do leanaí.

 Luaitear i Rialacháin Sláinte 2009 go gcuirfear seirbhísí sláinte 
fiaclóireachta coisctheacha ar fáil saor in aisce do leanaí faoi bhun 16  
bliana d’aois.

Nótaí


