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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_saoirse-na-mean-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Tús eolais ar na meáin
SLEAMHNÁIN  3-4

Cuir tús le plé ar na meáin ach iarraidh ar na scoláirí gach cineál meán is féidir leo 
smaoineamh air a ainmniú. Scríobh na moltaí a dhéanann siad ar shleamhnán 3 
agus taispeáin sleamhnán 4.

2 Ról na meán  
SLEAMHNÁN 5

Tabhair cóip de Bhileog oibre 1: Ról na meán (féach ar lch 4)

Taispeáin an físeán agus iarr ar na scoláirí an bhileog oibre a chomhlánú. Faigh 
aiseolas uathu maidir leis an gceist dheireanach a chuirtear san fhíseán agus breac 
síos a smaointe ar an sleamhnán.

“Déan do mhachnamh ar na bealaí éagsúla ar fad inar féidir leis na meáin 
tuairisciú a dhéanamh ar nithe a bhaineann leis an bParlaimint. Cad iad na 
cinn is mó a n-éiríonn leo, dar leat?”

Freagraí ar an bhileog oibre:

1. YouTube, Twitter, Facebook

2. Teilifís, raidió, nuachtáin

3. Tuairisciú a dhéanamh gan bhac

4. Sóisialta, polaitíochta, eacnamaíochta

5. Teagmháil a dhéanamh leis an bpobal, vóta a lorg, díospóireacht i dtaobh 
cén fáth gurb iad na hiarrthóirí is fearr iad sa toghchán

3 An tOireachtas agus na meáin
SLEAMHNÁIN  6-11

Tabhair breac-chuntas ar na bealaí a oibríonn an tOireachtas leis na meáin.

4 Saoirse na meán
SLEAMHNÁIN  12-14

Mínigh do na scoláirí, cé go gcuirtear i leith na meán nach dtuairiscíonn siad na 
fíricí i gceart agus go scaipeann siad “nuacht bhréige”, is cuid thábhachtach den 
daonlathas é preas saor. Ciallaíonn sin gur cheart go mbeadh iriseoirí in ann an 
nuacht a thuairisciú gan cur isteach ón rialtas.
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5 Timpeallán plé – saoirse na meán
SLEAMHNÁN 15
Tabhair cárta don timpeallán plé do gach scoláire (féach ar lgh 5-6). Cinntigh go 
bhfaigheann leath an ranga ráiteas buntáiste agus go bhfaigheann an leath eile 
ráiteas míbhuntáiste.

Socraigh an seomra leis na cathaoireacha in dhá chiorcal chomhlárnacha agus iarr 
orthu siúd a bhfuil ráiteas míbhuntáiste acu suí ar an taobh istigh agus iarr orthu 
siúd a bhfuil cártaí buntáiste acu suí ar an taobh amuigh.

Iarr ar na scoláirí na ráitis a phlé leis na scoláire atá os a gcomhair agus na ráitis 
a chur i gcomparáid. Tar éis dhá nó trí nóiméad, iarr ar an gciorcal ar an taobh 
amuigh bogadh suíochán amháin ar deiseal agus plé a dhéanamh lena bpáirtí  
nua.

Déan an oiread comhráite éagsúla agus is féidir san am atá ar fáil ach cinntigh go 
dtugtar an méid céanna ama do gach comhrá.

SLEAMHNÁN 16
Tabhair an rang ar ais le chéile arís agus déan plé ar na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le saoirse na meán Bunaithe ar an bplé, déan iarracht 
buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le saoirse na meán a chomhaontú agus 
cuir ar an sleamhnán iad.

Má tá go leor ama agat, tabhair amach Bileog oibre 2: Crosfhocal (féach ar lch 7) 
agus iarr ar na scoláirí é a réiteach.

Freagraí an chrosfhocail
TRASNA: 1. vótaí  /  5. feachtas  / 6. ceannlíne  /  8. daonlathas

SÍOS:  2. twitter  /  3. bréagnuacht  /  4. gailearaí  /  7. nuachtán

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Roghnaigh scéal nuachta reatha agus le himeacht cúpla lá, coinnigh súil ar an 
gcaoi a dtuairiscítear é. Déan iarracht dearcthaí éagsúla ar an scéal a aithint agus 
féach ar na meáin shóisialta, chlóite agus chraolta.

Plean ceachta  |  Saoirse na meán  |  www.oireachtas.ie/education 03

http://www.oireachtas.ie/education


04

Bileog oibre  1: 

Ról na meán
Freagair na ceisteanna seo a leanas bunaithe ar an bhfíseán.

1. Ainmnigh dhá chineál meán sóisialta a úsáidtear chun tú a choimeád 
ar an eolas faoin ngnó a bhíonn ar siúl ó lá go lá ar Shráid Chill Dara?

1

2

2. Ainmnigh dhá chineál meán traidisiúnta a luaitear san fhíseán.

1

2

Comhlánaigh na habairtí seo a leanas

3. I ndaonlathas, is rud tábhachtach é cumas a bheith ag na meáin 
_____________.

4. Tugann na meáin eolas dúinn faoi ghníomhaíochtaí de chineál 
s________, p___________ agus e__________ atá ag tarlú, ní hamháin 
anseo ach ar fud an domhain freisin.

5.  Chomh maith leis sin, uirlis an-tábhachtach do na polaiteoirí is ea na 
meáin le linn tréimhse toghcháin, is bealach tapa é chun ____________
___________________.

6.  Déan do mhachnamh ar na bealaí éagsúla ar fad inar féidir leis na 
meáin tuairisciú a dhéanamh ar nithe a bhaineann leis an bParlaimint. 
Cad iad na cinn is mó a n-éiríonn leo, dar leat?



Cártaí don timpeallán plé: Buntáistí a bhaineann le saoirse na meán

1 Coinníonn na meáin ar an eolas muid faoina bhfuil ar siúl.

2 Is ceart daonna í an tsaoirse cainte.

3 Tá fáil againn ar fhaisnéis láithreach.

4 Is féidir leis na meáin aird a tharraingt ar an áit a bhfuil éagóir 
sa tsochaí.

5 Féadfaidh na meáin gníomhú mar fhoras faire agus ionadaithe 
tofa a thabhairt chun cuntais.

6 Faighimid eolas ar bhealach siamsúil.

7 Féadann na meáin guth a thabhairt do dhaoine a ndéanfaí 
éagóir orthu murach sin.

8 Cuid riachtanach den daonlathas is ea saoirse an phreasa.

9 In Éirinn, tá seiceálacha i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil 
na meáin cothrom e.g. Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI).

10 Sa 21ú haois, is cuid riachtanach den saol laethúil iad na meáin.

11 Féadann na meáin éagóir a iniúchadh ach dul faoi cheilt.

12 Tá na meáin úsáideach do pholaiteoirí chun a dteachtaireacht 
a chur in iúl.

13 Is féidir leis na meáin a bheith an-úsáideach do pholaiteoirí 
chun tuairim an phobail ar cheist áirithe a thomhas.

14 Tá go leor de na meáin ar fáil saor in aisce.

15 Cuireann na meáin faisnéis ar fáil ar go leor bealaí éagsúla, agus 
mar sin déantar freastal ar gach duine.
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Cártaí don timpeallán plé: Míbhuntáistí a bhaineann le saoirse na meán

1 Ní bhíonn tuairiscí sna meáin iontaofa i gcónaí.

2 Is féidir leis na meáin a rogha ceisteanna a roghnú chun aird a 
tharraingt orthu agus neamhaird a dhéanamh de cheisteanna eile.

3 Is minic a thagann deireadh le tuairisciú na meán ar cheist sula 
réitítear an cheist.

4 Is féidir le polaiteoirí áirithe “claonadh” a chur ar an scéal le go 
mbeidh cuma níos fearr orthu féin. Tugtar “claonbholscairí” ar 
na saineolaithe meán sin.

5 Is nuacht bhréagach í ‘bréagnuacht’ a scaiptear ar mhaithe le 
leas polaitiúil.

6 Trolláil: sna meáin shóisialta, tá go leor daoine gan ainm agus 
úsáideann siad sin chun argóintí a thosú ar líne.

7 D’fhéadfadh sé go mbeadh tuairisceoirí saoránaigh 
neamhiontaofa agus/nó claonta.

8 D’fhéadfadh sé go dtabharfadh meáin áirithe ardán do dhaoine 
a bhfuil tuairimí míchuibheasacha acu.

9 Nuair nach eol an fhoinse, d’fhéadfadh sé go mbeadh tuairiscí 
áirithe sna meáin neamhiontaofa.

10 Baineann roinnt meán úsáid as ceannlínte áibhéalacha 
clicmheallta nach bhfuil fíor chun aird a tharraingt.

11 Uaireanta ní thugtar ach taobh amháin den argóint i dtuairiscí 
sna meáin.

12 Uaireanta, fágtar príomhphíosa faisnéise amach as tuairisc sna 
meáin d’aon ghnó.

13 D’fhéadfadh sé go mbeadh foréigean ann mar thoradh ar 
thuairisciú neamhiontaofa sna meáin.

14 Is gnách go scaipeann daoine ag a bhfuil airgead agus 
cumhacht bréagnuacht chun tionchar a imirt ar dhaoine eile.

15 D’fhéadfadh sé go gcuirfí isteach ar phríobháideachas duine 
mar gheall ar roinnt tuairiscithe sna meáin.
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Bileog oibre  2 

Crosfhocal
Trasna
1.  A mbíonn á lorg ag iarrthóirí i dtoghcháin (5)
5.  Plean iarrthóra ionas go dtoghfar iad (8)
6.  Focail ag barr scéal nuachta (9)
8.  Tá preas saor tábhachtach sa chineál seo rialtais (10)

Síos
2.  Ardán cáiliúil ar na meáin sóisialta (7)
3.  Cineál nuachta agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh sí fíor (11)
4.  An áit a suíonn baill den phreas i nDáil Éireann (9)
7.  Cineál meán clóite (8)


