
PLEAN CEACHTA 

Saoránaigh agus an stát
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 an méid seo a leanas

 Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh i ndaonlathas

 Leanfaidh sé cás-staidéar ina n-idirghníomhaíonn an stát agus saoránaigh  
ar chúrsaí a bhaineann le hathrú aeráide

 Déanfaidh sé iniúchadh ar an idirghníomhaíocht reatha atá ar bun idir an 
stát agus saoránaigh an stáit

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Bileog oibre 1: Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn stáit agus saoránaigh l 
ena chéile – ceann do gach scoláire

 Bileog oibre 2: Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn an tOireachtas agus  
saoránaigh lena chéile – bileog amháin in aghaidh gach grúpa, ceithre  
cinn san iomlán agus A3 más féidir

 Bileog oibre 3: Déan taighde ar pháirtí polaitíochta – ceann amháin le haghaidh 
gach scoláire nó grúpa (gníomhaíocht fairsingithe)

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú 

 A bheith cruthaitheach 
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_saoranaigh-agus-an-stat-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Réamhrá  – Cé hé an Stát?
SLEAMHNÁN 3
Téigh siar ar an mbrí a bhainimid as “an stát”.

Mínigh arís gurb éard is Rialtas ann grúpa ina bhfuil idir 7 agus 15 Aire a d’ainmnigh 
an Taoiseach ó chomhaltaí tofa na Dála. Déanann siad cinntí maidir le beartais an 
Rialtais agus na dlíthe is mian leo a thabhairt isteach san Oireachtas. Stiúrann gach 
Aire Roinn Rialtais, amhail an Roinn Sláinte, agus cuireann sé/sí beartas an Rialtais 
chun feidhme sa réimse sin.

SLEAMHNÁN 4
Cuir in iúl gurb é ról an stáit an tsochaí a chosaint agus soláthar a dhéanamh di, 
agus iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar na bealaí ina dtugann Stát na 
hÉireann faoi seo.

SLEAMHNÁN 5
Déan na cearta atá ag saoránaigh i sochaí dhaonlathach a phlé.

2  Bileog oibre 1: Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn stáit agus 
saoránaigh lena chéile
SLEAMHNÁN 6 AGUS 7
Tabhair cóip de Bhileog oibre 1: Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn stáit agus 
saoránaigh lena chéile (féach leathanach 5). Ag breithniú na gceart atá ag 
daoine i sochaí dhaonlathach, iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar an dá 
phríomhcheist atá le fáil ar an mbileog oibre agus a bhfreagraí a bhreacadh síos.
Taispeáin na sleamhnáin do na scoláirí mar spreagadh dóibh.
Tá roinnt freagraí molta le fáil thíos.

Cad iad na bealaí ina n-idirghníomhaíonn an stát lena shaoránaigh?
Cruinnithe poiblí Na meáin shóisialta
Clinicí sa dáilcheantar Tionól na Saoránach
Freastal ar imeachtaí Liúntais leanaí a chur ar fáil (rialtas)
Dlíthe a cheapadh Cánacha a bhailiú (rialtas)
Fáilte a chur roimh chuairteoirí ag 
Teach Laighean

Pinsin a chur ar fáil do dhaoine atá ar scor 
agus do sheandaoine (rialtas)

Conas is féidir le saoránaigh an stát a mhúnlú?
Vóta a chaitheamh i dtoghcháin Seas i dtoghchán
Iarraidh ar ionadaithe áitiúla 
saincheisteanna a chur faoi bhráid 
an Oireachtais

Achainí/aighneachtaí a chur faoi bhráid 
Choistí an Oireachtais

Páirt a ghlacadh in agóidí Tionól na Saoránach
Téigh isteach i bpáirtí polaitíochta
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Nóta 1: Idirghníomhaíonn an stát le saoránaigh gach lá trí obair na Ranna Rialtais 
– i measc samplaí cuí tá liúntais leanaí, cánachas, íocaíochtaí coimirce 
sóisialaí, agus cártaí leighis a chur ar fáil. Mar sin féin, tá sé tábhachtach 
gach gné den idirghabháil a bhíonn idir stát agus a shaoránaigh a phlé 
agus ní obair an rialtais amháin.

Nóta 2: Ba ghrúpa é Tionól na Saoránach 2016-2018 ina raibh cathaoirleach 
agus 99 saoránach a roghnaíodh go randamach chun meon mhuintir 
na hÉireann a léiriú. Bhreithnigh siad roinnt ábhar éagsúil agus cuireadh 
comhairle, neamhchlaonta, fíriciúil, ó shaineolaithe ar fáil dóibh ina 
leith. Bhí a gconclúidí mar bhonn eolais neart tuarascálacha agus moltaí 
a cuireadh faoi bhráid Thithe an Oireachtais ionas go ndéanfadh ár 
n-ionadaithe tofa tuilleadh díospóireachta orthu. Tiocfaidh Tionól na 
Saoránach nua maidir le comhionannas inscne le chéile in 2020.

3 Bileog Oibre 2: Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn an 
tOireachtas agus saoránaigh lena chéile
SLEAMHNÁN 8
Iarr ar na scoláirí dul sna ceithre ghrúpa a bhí acu don cheacht ina díríodh  
ar an Rialtas in Éirinn:

1. Uachtarán na hÉireann

2. Dáil Éireann

3. Seanad Éireann

4. Coistí Oireachtais

Tabhair faoi deara: D’fhéadfá iarraidh orthu a láithreoireachtaí ón gceacht sin 
a chur i láthair arís mar athbhreithniú agus chun aon scoláire nach raibh i 
láthair ar an lá sin a chur ar an eolas maidir le hábhar an cheachta.

Tabhair an leathanach cuí de Bhileog Oibre 2: Na bealaí ina  
n-idirghníomhaíonn an tOireachtas agus saoránaigh lena chéile (féach 
leathanaigh 6-9) do gach grúpa. Iarr ar gach grúpa machnamh a dhéanamh ar 
na bealaí ina n-idirghníomhaíonn a mbrainse den Oireachtas le saoránaigh agus a 
dtuairimí a bhreacadh síos sa bhileog oibre. Taifead a dtuairimí ar an sleamhnán.
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4 Cás-staidéar: Gníomhú ar son na haeráide
SLEAMHNÁIN 9-12
Taispeáin samplaí de na bealaí ina múnlaíonn an Stát saol na ndaoine agus ar na 
bealaí ina mbíonn tionchar ag daoine ar bheartas an Stáit maidir le gníomhú ar son 
na haeráide.

Iarr ar na scoláirí cuardach gréasáin a dhéanamh ar na bealaí uile ina n-oibríonn 
saoránaigh chun an dóigh ina dtéann stát na hÉireann i ngleic le gníomhú ar son 
na haeráide a mhúnlú. Is féidir leis na scoláirí é seo a dhéanamh ina n-aonar nó i 
ngrúpaí. Féadfaidh na scoláirí a rogha modha a úsáid chun a dtorthaí a thuairisciú.

Samplaí:

 Téigh isteach i bpáirtí polaitíochta a bhfuil beartais forásacha aige  
ar an athrú aeráide.

 Téigh isteach in eagraíocht ghníomhaithe.

 Glac páirt i léirsiú.

 Alt tuairimíochta a scríobh le haghaidh nuachtáin.

Tabhair faoi deara: D’fhéadfá saincheist eile a roghnú, cuir i gcás rud a bhfuil 
tionchar aige ar do scoil nó ar do phobal.

5 Conclúid
SLEAMHNÁN 6 AGUS 7
Téigh siar ar na bealaí ina n-idirghníomhaíonn stáit agus saoránaigh lena chéile.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Roghnaigh tír a bhfuil córas polaitíochta atá éagsúil ó Éirinn aici, e.g. An Tuirc, an 
tSín, an tSiria. Déan imscrúdú ar na bealaí ina n-idirghníomhaíonn na saoránaigh 
agus an stát sa tír sin.

Déan taighde ar an obair a dhéanann Tionól na Saoránach:  
www.citizensassembly.ie.  Roghnaigh ceann amháin dá mholtaí agus déan 
iniúchadh ar cad atá á dhéanamh ag Tithe an Oireachtais faoi.

Iarr ar na scoláirí na bealaí uile a fheiceann siad ina n-idirghníomhaíonn an Stát 
lena shaoránaigh a thabhairt faoi deara agus a liostáil.

Déan taighde ar pháirtí polaitíochta ag úsáid Bileog Oibre 3: Déan taighde ar 
pháirtí polaitíochta (féach leathanach 10).
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Bileog oibre 1:  
Na bealaí ina n-idirghníomhaíonn 
stáit agus saoránaigh lena chéile

Conas is féidir le 
saoránaigh an stát 
a mhúnlú?

Cad iad na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn  
an stát lena 
shaoránaigh?
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Bileog oibre 2: Na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an tOireachtas 
agus saoránaigh lena chéile

©Áras an Uachtaráin

Uachtarán  
na hÉireann
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Bileog oibre 2: Na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an tOireachtas 
agus saoránaigh lena chéile

Dáil 
Éireann
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Bileog oibre 2: Na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an tOireachtas 
agus saoránaigh lena chéile

Seanad 
Éireann
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Bileog oibre 2: Na bealaí ina 
n-idirghníomhaíonn an tOireachtas 
agus saoránaigh lena chéile

Coistí 
Oireachtais
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Bileog oibre 3:  
Déan taighde ar pháirtí polaitíochta

Ainm an pháirtí

Ceannaire

Líon: TDANNA SEANADÓIRÍ FEISIRÍ 
EORPACHA

Cúlra

Creidimh/beartais

Táille ballraíochta 
bhliantúil


