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Ionad Oideachas Eolaíochta

Seans maith gur chuala 
tú go mbeidh olltoghchán 
go luath in Éirinn. Beidh 
ar dhaoine rialtas nua a 
thoghadh. Cheana féin, 
tá póstaeir na n-iarrthóirí 
ar chuaillí lampa ar fud 
na háite, agus tá siad 
ag impí ar dhaoine vóta 
a chaitheamh dóibh nó 
dá bpáirtí. Tá deis ag 
daoine rogha a dhéanamh 
maidir leis na polaiteoirí a 
bheidh ag stiúradh na tíre. 
Féach ar na pictiúir ar na 
póstaeir. An bhfuil áthas, 
nó brón, ar na daoine 
sna pictiúir, dar leat? An 
bhfuil siad crosta? An 
bhfuil imní orthu? An féidir 
leat mórán a fhoghlaim 

fúthu óna bpictiúir, nó 
arbh fhearr leat labhairt 
go díreach leo sula 
dtabharfá vóta dóibh? Cé 
na teachtaireachtaí atá le 
feiceáil ina n-aghaidh?

Rinne daoine cumarsáid 
ó thús ama, chun eolas 
agus smaointe a roinnt 
le chéile. Is dócha gur 
úsáid na chéad daoine 
gnúsachtaí (grunts) agus 
gothaí (gestures) chun 
cumarsáid a dhéanamh. 
Bhí bealaí eile ag teastáil 
nuair a rinne daoine 
cumarsáid thar achar 
(distance). I gcathracha 
agus i mbailte fadó, 
bhí dualgas ar fhear 
amháin (an ‘town crier’ 

an t-ainm a bhí air sa 
Bhéarla) nuacht an lae 
a ghlaoch amach go 
hard gach lá. Ba iad sin 
na chéad tuairisceoirí 
nuachta! Is é 100 méadar 
an churiarracht (record) 
dhomhanda maidir le 
teachtaireacht intuigthe 
(understandable) a 
bhéiceadh. Ní fad 
mór é sin! 

In áiteanna eile, 
thosaigh daoine ag 
úsáid tinte agus 
comharthaí deataigh 
chun teachtaireachtaí 
a sheoladh thar achair 
fhada. Bealaí eile ná 
drumaí agus adharca 
a úsáid – san Afraic, i 

Meiriceá agus i gcodanna 
den Áise, bhí na bealaí 
seo in úsáid ar feadh na 
gcéadta bliain. Ach bhí 
teorainn leis an sórt eolais 
a d’fhéadfá a sheoladh 
ar an gcaoi seo. Níos 
mó ná 5000 bliain ó 
shin, nuair a tháinig nós 
na scríbhneoireachta 
isteach, thosaigh daoine 
ag seoladh litreacha 
agus pacáistí. 4000 
bliain ó shin san Éigipt, 
bhí cúiréirí (couriers) 
in úsáid ag na Farónna 
(pharaohs) chun litreacha 
a sheachadadh (deliver) 
ar fud na tíre. Le fada 
an lá, bhí ainmhithe in 
úsáid chun litreacha a 

sheachadadh – capaill 
de ghnáth, ach d’úsáid 
daoine camaill, madraí 
agus colúir (pigeons) 
freisin. Tá amanna 
seachadta níos tapúla 
anois mar go n-úsáidimid 
carranna agus traenacha.

Sa bhliain 1440, d’airg 
(invented) Gutenberg 
clóphreas (printing press) 
sa Ghearmáin. D’athraigh 
an t-aireagán seo 
domhan na cumarsáide. 
Bhí leabhair ar fáil agus 
iad i bhfad níos saoire; 
d’fhéadfá líon mór 
póstaer, bileog agus 
paimfl éad a chló. De 
réir mar a d’fhoghlaim 
níos mó daoine conas 

léamh, tháinig tábhacht 
bhreise le nuachtáin mar 
bhealach chun eolas agus 
smaointe a scaipeadh. Bhí 
an teileagraf leictreach 
ar fáil ó na 1830idí agus, 
ó shin i leith, úsáidimid 
an teileafón, an raidió, an 
teilifís agus an ríomhaire 
chun teachtaireachtaí 
a sheoladh ar fud 
an domhain laistigh 
de chúpla soicind. Is 
féidir linn cumarsáid a 
dhéanamh le daoine, pé 
áit ar domhan ina bhfuil 
siad, am ar bith ar maith 
linn, trí theachtaireachtaí 
téacs, tvuíteanna agus 
Skype, mar aon le 
bealaí eile. 

Choices 
Roghanna 

Polaitíocht na bPáirtithe
Tá ceithre pháirtí 
pholaitíochta sa 

chontae ina bhfuil 
Maidhc agus Mollaí ina 

gcónaí. Léigh an bheirt 
acu faoi na páirtithe sin ina 
nuachtán. Ach an bhfuil an 
t-eolas cruinn? Ba mhaith leo 

sin a fháil amach. Léiríonn an 
tábla an t-eolas atá bailithe acu 
ar bhaill na bpáirtithe polaitíochta 

Úsáid na sonraí sa tábla thuas faoi na páirtithe agus faoina mbaill le rá an 
bhfuil na ráitis seo fíor, bréagach nó nach féidir a rá ó na sonraí. 

An Páirtí 
Bándearg

Líon na 
mban sa 
pháirtí

22 45 33 25

Líon na 
mball sa 
pháirtí

80 64 40 50

Líon na 
mball atá 
i bhfabhar  
breoslaí 
iontaise 
(fossil fuels) 
a dhó

Cúpla ball Iad ar fad Níl ball 
ar bith i 
bhfabhar

Cúpla ball

Líon na 
mball a 
chreideann 
go bhfuil 
an t-athrú 
aeráide ag 
tarlú

41 22 35 19

An Páirtí 
Corcra

An Páirtí Buí An Páirtí 
Gorm

Is é an Páirtí 
Bándearg an 
páirtí is mó

Tá níos mó 
fear ina 
mbaill de 
pháirtithe ná 
mar atá mná. 

Fíor Bréagach Ní féidir a rá

Creideann níos 
mó ná leath 
na mball sna 
páirtithe uile 
go bhfuil an 
t-aeráid ag 
athrú
Tá formhór 
na mball i 
bhfabhar 
breoslaí 
iontaise a dhó 

Fíricí Fónta
•	 Sa	Nua-Shéalainn,	chuir	páirtí	polaitíochta	

gabhar isteach mar iarrthóir i dtoghchán 
áitiúil ach níor éirigh leis an iarracht a rinne 
siad gráinneog a chur isteach i dtoghchán 
don rialtas.

•	 Tá	tionscnamh,	darbh	ainm	SETI,	ag	seiceáil	
an féidir cumarsáid a dhéanamh le coimhthígh (aliens).

•	 Bhí	1kg	meáchain	beagnach	sa	chéad	fhón	póca.
•	 Le	200	bliain	anuas,	tá		bratacha séamafóir in úsáid ag 

mairnéalaigh ar farraige chun teachtaireachtaí a chur ó long go long.
•	 D’úsáid	daoine	ainmhithe	éagsúla	chun	litreacha	a	iompar	ó	áit	

go háit ach níl sa nath Béarla ‘snail mail’ ach nath greannmhar a 
chuireann síos ar chóras seachadta (delivery system) atá i bhfad níos 
moille ná ríomhphoist. 

Cad atá amach romhainn?
Beidh a lán bealaí nua ann chun 
cumarsáid a dhéanamh, amach anseo. 
I gceann blianta fada, seans go mbeimid 
in ann cumarsáid a dhéanamh trínár 
gcuid smaointe a sheoladh díreach 
chuig inchinn duine eile. Ar mhaith leat 
bheith in ann é sin a dhéanamh nó an 
gcuirfeadh an smaoineamh sin faitíos ort?
Cheana féin tá eolaithe ag obair ar ghléasanna a 
aistríonn teanga an duine ag an am céanna agus 
atá an duine ag caint. Ar an gcaoi sin, ní bheadh gá 
le hateangaire (interpreter) nuair a bheadh daoine ó 
thíortha éagsúla agus ó chultúir éagsúla ag caint le chéile.
Léigh tú go raibh tábhacht le comharthaíocht choirp sa chumarsáid. Níl an 
t-eolas sin sna tvuíteanna, sna téacsanna ná sna ríomhphoist a sheolann 
daoine. Sa todhchaí, b’fhéidir go mbeidh tú in ann tú féin a theilgeadh 
(project) go háit eile, chuig seomra lán le daoine nó chuig an duine lena 
bhfuil tú ag caint. Beidh tú – go fíorúil (virtually) - in áit eile i mbomaite (in 
an instant) sa chaoi go mbeidh tú in ann do theachtaireacht a thabhairt go 
pearsanta. Deir roinnt daoine go mbeimid in ann lámh a chroitheadh go 
fíorúil le daoine ar an idirlíon sa todhchaí!



As anáil

Aon scéal agat? Comharthaíocht 
ChoirpIs iomaí gléas a chabhraíonn linn cumarsáid a dhéanamh. Déan suirbhé 

ar scoil agus sa bhaile chun fáil amach cé mhéad sórt gléis atá ann. Sula 
dtosóidh tú ar an suirbhé, déan liosta de na cinn a cheapann tú a bheidh 
ann. An gcuirfeá peann luaidhe ar an liosta? Pléigh na smaointe seo le do 
mhúinteoir.

Uaireanta, ní gá dúinn focal ar bith a rá ná gléas teicneolaíochta a úsáid, 
ach fós tuigeann daoine conas a bhraithimid. Go minic, aithníonn daoine an 
gotha gnúise (facial expression) a bhíonn orainn. Uaireanta eile, faigheann 
daoine leid ón mbealach a seasaimid nó ón mbealach ina n-úsáidimid ár 
lámha. Ní bhíonn a fhios againn féin, uaireanta, go bhfuilimid ag déanamh 
na gcomharthaí ná na ngothaí seo. Tugaimid an t-ainm comharthaíocht 
choirp (body language) ar na leideanna tostacha (silent) seo. Cabhróidh 
an ghníomhaíocht seo leat fáil amach an dtuigeann tú na comharthaí seo.

BUNÁBHAIR:
•	 Páirtí	(partner)	
•	 Píosaí	páipéir	nó	píosaí	cárta
•	 Peann	luaidhe	
•	 Spás	inar	féidir	leat	an	 
 ghníomhaíocht seo  
 a dhéanamh

MOTHÚCHÁIN:
•	 Tá	brón	orm
•	 Tá	áthas	orm
•	 Tá	díomá	orm
•	 Tá	fearg	orm
•	 Tá	sceitimíní	orm
•	 Tá	leadrán	orm	
•	 Tá	tuirse	orm	
•	 Tá	imní	orm	
•	 Táim	crosta	
•	 Tá	bród	orm
•	 Táim	cúthail	
•	 Tá	mearbhall	orm	

TREORACHA:
1.  Déan an ghníomhaíocht seo le páirtí.
2.  Scríobh síos na mothúcháin atá ar an liosta – ceann amháin ar gach 

píosa páipéir /cárta. Is féidir leat cur leo más mian leat.
3.  Suaith (shuffle) na cártaí agus cuir béal faoi (face down) iad.
4.  Pioc cárta. Léigh go ciúin duit féin é. Cuir an mothúchán sin in iúl do 

do pháirtí gan labhairt. Bí cinnte go n-úsáideann tú do chorp agus 
d’aghaidh.

5.  Caithfidh do pháirtí breathnú go géar ar an gcomharthaíocht choirp 
agus tomhas a dhéanamh ar an mothúchán a thaispeáin tú. Déan 
sealaíocht (take turns).

6.  Labhair le do pháirtí faoi na leideanna a chabhraigh libh. Leid: Cén 
dreach a bhí ar do bhéal, ar do shúile? Cén treo ina raibh tú ag 
féachaint? An raibh do dhroim díreach nó an raibh cruit (hunch) air? 
Cad a rinne tú le do lámha?

PLÉIGH:
An raibh mothúcháin ar leith (particular) a bhí níos deacra (le déanamh 
nó le tomhas) ná na cinn eile? Cé na mothúcháin iad?

Arbh eol duit?

AINM AN GHLÉIS CÁ RAIBH SÉ? CONAS A 
CHABHRAÍONN SÉ LINN 
CUMARSÁID 
A DHÉANAMH?

AR BHORD AN 
PHRÍOMHOIDE

TEILEAFÓN

B’as as an Ungáir é Laszlo Biro agus d’airg 
(invented) sé an peann gránbhiorach (ballpoint). 
Tugaimid an t-ainm ‘badhró’ (biro) ar na pinn de 
ghnáth mar gheall ar a shloinne.  
Leathann (spreads) peann mar seo  
dúch ar liathróid mhiotail ag a  
bharr biorach (pointed). Is é an  
badhró an gléas scríofa is  
coitianta anois ar fud an  
domhain. Déantar agus  
díoltar na milliúin díobh  
in aghaidh an lae. 

Polaitíocht na bPáirtithe 
•	Fíor:	is	é	an	Páirtí	Bándearg	an	páirtí	is	mó.
•	Bréagach:	Tá	níos	mó	ban	ina	mbaill	ná	fir.
•	Bréagach:	Creideann	leath	na	mball	(117)	go	beacht	sna	páirtithe	uile	

le chéile (234), go bhfuil an t-athrú aeráide ag tarlú
•	Ní	féidir	a	rá:	Níl	an	t-eolas	soiléir	go	leor	chun	a	rá	go	bhfuil	formhór	

na mball i bhfabhar breoslaí iontaise a dhó.

Cumarsáid na 
n-ainmhithe

Tuairisc Nuachta

Úsáideann ainmhithe áirithe comharthaíocht choirp, mar aon le fuaim 
agus boladh, chun cumarsáid a dhéanamh. Mar shampla, déanann 
beacha damhsa nuair a thagann siad ar neachtar. Déanfaidh beach 
scabhtála (scout bee) damhsa sa choirceog (hive) agus treoróidh 
an damhsa na beacha eile go dtí an áit ina bhfuil an neachtar. Chun 
beannú (greet) dá chéile, déanann simpeansaithe teagmháil (contact) 
idir a lámha. Sánn (sticks) goraille a theanga amach le taispeáint go 
bhfuil fearg air. 
Má tá peata agat sa bhaile, breathnaigh conas a dhéanann sé 
cumarsáid leat. Má theastaíonn ó do mhadra spraoi leat, an íslíonn sé 
a chorp agus a chosa tosaigh á síneadh amach aige os a chomhair?  

Beidh toghchán ar siúl go 
luath do Chomhairle Bhaile 
Áth na hAbhann, an baile ina 
bhfuil Maidhc agus Mollaí 
ina gcónaí. Déanann a lán 
daoine, turasóirí ina measc, 
iascaireacht san abhainn a 
ritheann tríd an mbaile. Faoi 
láthair, tá líon mór daoine 
dífhostaithe sa bhaile. Ach 
tá ráflaí (rumours) ag dul 
thart go bhfuil monarcha le 
tógáil gar don bhaile. Bheadh 
500 duine fostaithe sa 
mhonarcha.  

Tá beirt iarrthóirí ag seasamh sa toghchán. Tá duine díobh i bhfabhar 
thógáil na monarchan. Deir sí go mbeidh fostaíocht ag daoine sa cheantar, 
go mbeidh níos mó gnó á dhéanamh i siopaí an bhaile agus má lonnaíonn 
(settle) daoine sa bhaile, go mbeidh méadú ar líon na bpáistí a bheidh ag 
freastal ar na scoileanna áitiúla.
Tá an t-iarrthóir eile in aghaidh thógáil na monarchan. Deir sé go 
n-úsáidfidh an mhonarcha méid mór uisce agus go mbeidh an t-uisce 
lán le ceimiceáin ansin. Deir sé go ndéanfaidh an t-uisce truailliú ar an 
abhainn áitiúil nuair a chuirfidh an mhonarcha amach é mar dhramhuisce 
(waste water). Deir sé go bhfaighidh na héisc bás agus go mbeidh an t-aer 
truaillithe freisin.  Níl sé sásta go mbeadh breis tráchta ar shráideanna 
agus ar bhóithre cúnga an cheantair mar go méadóidh líon na dtimpistí, 
dar leis. 
Cé dó a dtabharfá do vótasa? Déan machnamh orthu seo: 
•	 An	bhfuil	tábhacht	le	héisc	in	aibhneacha?	An	bhfuil	cearta	acu?
•	 An	féidir	cosc	a	chur	ar	thruailliú	ó	mhonarcha?
•	 Conas	a	dhéanfá	cinneadh	maidir	le	turasóireacht	nó	monarcha	nua	a		
 chur chun cinn (promote) i do bhaile?
•	 Cé	chomh	tábhachtach	agus	atá	sé	fostaíocht	a	bheith	ag	daoine	ina		
 n-áit chónaithe féin?
Déan liosta de na cúiseanna (i) gur cheart agus (ii) nár cheart an mhonarcha 
a thógáil. Pléigh an scéal le do chairde. 

Teanga 
Chomharthaíochta

Arbh eol duit go n-úsáideann na mílte duine in Éirinn teanga áirithe 
gach lá chun cumarsáid a dhéanamh ... gan labhairt? Nuair is mian leo 
cumarsáid a dhéanamh úsáideann a lán daoine atá bodhar, chomh maith 
lena dteaghlaigh (households) agus a gcairde, Teanga Chomharthaíochta 
na hÉireann nó TCÉ (Irish Sign Language). Taispeánann na léaráidí cúpla 
comhartha atá i TCÉ. An féidir leatsa iad a dhéanamh? An bhfuil aithne 
agat ar aon duine a mhúinfeadh breis comharthaí duit? D’fhéadfá na 
dathanna a fhoghlaim ach cuairt a thabhairt ar 
http://www.learnirishsignlanguage.ie/colours.html

DIA DUIT: Cuir do lámh dheas ag cothrom do chliabhraigh (chest level).

Bíodh bos na láimhe amach (outwards). Bog do lámh ar dheis.

BUACHAILL: Cuir corrmhéar agus ordóg na láimhe deise ar an smig.
Bog anuas faoi dhó í.

CAILÍN: Cuir do lámh dheas sa suíomh (position) seo ar thaobh dheas an bhéil.

Bog í beagáinín trasna thaobh na smige.

Áth na hAbhann

an sco
il

an séipéal
Droichead 

Áth na 
hAbhann

an mhonarcha
Abhainn an Bhradáin


