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Meáin dhigiteacha agus  
toghcháin na hEorpa
Toradh foghlama 3.12 
Cásanna staidéir ar úsáid meán digiteach nó eile a scrúdú i  
dtoghchán nó reifreann polaitiúil

Foghlaimeoidh an scoláire an méid seo a leanas

 An ról a bhí ag na meáin shóisialta i bhfeachtais i rith thoghcháin na hEorpa 2019

 An t-athrú diaidh ar ndiaidh ar thuairisciú

 Conas na meáin shóisialta a úsáid i bhfeachtas toghcháin

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Bileog oibre 1: Físeáin poiblíochta páirtí polaitíochta – ceann le haghaidh gach scoláire

 Bileog oibre 2: Cruthaigh d’fheachtas féin – ceann le haghaidh gach feachtas  
 (grúpaí/beirteanna/scoláire aonair)

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Déanfaidh an scoláire anailís ar  
fhíseáin phoiblíochta éagsúla agus  
cruthóidh siad a bhfeachtas féin ar  
na meáin shóisialta

 Cumarsáid 

 A bheith cruthaitheach
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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1 Cuir an ceacht i láthair
SLEAMHNÁN 3
Tabhair cuntas ar thoghcháin na hEorpa 2019 agus mínigh iad.

SLEAMHNÁN 4
Mínigh na cineálacha éagsúla meán - clóite, craolta agus sóisialta - a úsáidtear, 
 agus a ndíreofar orthu sa cheacht seo.

SLEAMHNÁIN 5-9
Aibhsigh an chaoi a n-úsáidtear na meáin shóisialta chun faisnéis a scaipeadh faoin 
toghchán, ach úsáideann iarrthóirí na meáin shóisialta den chuid is mó chun a 
dteachtaireacht a chur in iúl do vótálaithe agus le bheith ag gabháil do phlé, dul ag 
stocaireacht agus a bheith páirteach i ndíospóireacht.

Mínigh an chaoi ar tháinig athrú ar fheachtasaíocht thar na mblianta.

2 Bileog oibre  1: Físeáin phoiblíochta páirtithe polaitíochta
SLEAMHNÁN 10
Roinn an rang i dtrí ghrúpa agus tabhair físeán feachtasaíochta amháin do gach grúpa.

Tabhair cóip de Bhileog oibre 1: Físeán poiblíochta páirtí polaitíochta (Féach 
leathanach 3) do gach scoláire agus iarr ar gach scoláire é a chomhlánú bunaithe ar 
an bhfíseán a tugadh dó.

Taispeáin na trí fhíseán feachtasaíochta.

3 Plé
Cuir tús le plé bunaithe ar thuairimí na scoláirí faoi na físeáin.

Tabhair cuireadh do na scoláirí tvuíteanna samplacha a chumadh ina dtugtar 
achoimre ar theachtaireacht a bhfíseáin.

4 Bileog oibre : Cruthaigh d’fheachtas féin
SLEAMHNÁN 11
I ngrúpaí, beirteanna nó go haonair abair le scoláirí a shamhlú go bhfuil siad ag 
seasamh i dtoghchán chomhairle na mac léinn.

Tabhair amach Bileog oibre 2: Cruthaigh d’fheachtas féin (féach leathanach 4) agus 
iarr orthu é a úsáid chun a bhfeachtais féin a chruthú sna meáin shóisialta.

Tabhair triail do na scoláirí chun a bhfeachtais a roinnt leis an rang.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Iarr ar scoláirí duine dá gcomhairleoirí áitiúla a roghnú agus déan taighde ar úsáid 
na meán sóisialta ina bhfeachtas toghcháin.

Téigh i dteagmháil le hiarrthóir ó na toghcháin le déanaí agus faigh a thuairim nó a 
tuairim maidir leis an ról a bhí ag na meáin shóisialta ina fheachtas/feachtas.
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Bileog oibre  1

Físeán poiblíochta 
páirtí polaitíochta
1. Cén páirtí polaitíochta atá le feiceáil san fhíseán seo?

2. Ainmnigh na trí cheist atáthar a phlé.

3. Cén rud is mó is cuimhin leat faoin bhfíseán seo?

4. An spreagfadh sé thú vóta a chaitheamh don pháirtí seo?

 Cén fáth / Cén fáth nach spreagfadh?

5. Cén fáth go gceapann tú gur bealach éifeachtach é seo chun nascadh le vótálaithe?

6. Scríobh síos difríocht amháin idir d’fhíseán agus na cinn eile atá feicthe agat.
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Bileog oibre  2

Cruthaigh 
d’fheachtas féin
Ainm an iarrthóra

Próifíl an iarrthóra
Mo fhorógra

 Má thoghtar mé, rachaidh mé i ngleic leis na trí shaincheist:

 1.

 2.

 3.

 Mana/haischlib m’fheachtais 

 An chúis gur chóir do vótálaithe vóta a chaitheamh domsa  

 Má thoghtar mé, is iad na spriocanna atá agam  

Mo phlean cumarsáide
 An chaoi a nascfaidh mé leis na vótálaithe  

	 Ardáin	mheán	sóisialta	a	úsáidfidh	mé	agus	cén	fáth		
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