
Tíreolaíocht GCE 
Athbhreithnithe 

GCE

Mata 
Cinnteoireachta 
• Is féidir an mata cinnteoireachta seo a úsáid le cuidiú le 

daltaí ullmhú d’Aonad Measúnaithe A2 3 Cinnteoireacht 
sa Tíreolaíocht.

• Is féidir an áis a phriontáil i méid A3 agus í a lannú. 

• Is féidir leis na daltaí an mata a úsáid mar threoir sna 
ranna éagsúla agus iad ag ullmhú d’Aonad A2 3 agus 
nuair a bhíonn siad ag obair ar shéan-scrúdpháipéir.

• Freagraíonn gach ceann de na ranna dathchódaithe ar an 
mhata do cheann de na príomhranna sa tuairisc a bheidh 
le cur ar fáil ag na daltaí.

• Is leideanna ginearálta atá i gceist nach mbaineann 
le haon sean-scrúdpháipéar ar leith ach beidh siad 
úsáideach agus na daltaí á n-oiliúint le cur chuige 
córasach a fhorbairt i dtaca leis an CC (DME).

• Ní liosta uileghabhálach ná baol air na leideanna/téarmaí 
nó moltaí ar an mhata seo ach dearadh iad sa dóigh 
go mbeadh cur chuige ag daltaí, go háirithe nuair a 
thosaíonn siad ag ullmhú, a chuideodh leo dul i ngleic leis 
na dúshláin ar leith atá sa pháipéar seo.

• Ní thugtar comhairle ar leith ar an Mhata maidir le ham 
ach moltar do dhaltaí 30 nóiméad a chaitheamh ag léamh 
áiseanna agus ag scríobh nótaí sula dtosaíonn siad ag 
scríobh a bhfreagraí.

• De réir mar a éiríonn na daltaí níos muiníní agus níos 
sciliúla maidir le tuairiscí a scríobh, is féidir, diaidh ar 
ndiaidh, píosaí den mhata a cheilt de réir bhreithiúnas an 
mhúinteora/an dalta, sa dóigh nach mbeidh na daltaí ag 
brath ar chodanna den mhata níos mó.



Tionscadal (Cad é an togra?) Feirm Ghaoithe/Staisiún Cumhachta/Monarcha Bhruithnithe/Cuarbhóthar/Galfchúrsa/
Baile Nua srl 

Ról 1 (San intreoir)

2 (Ag tús roinn na 
Cinnteoireachta) 

Mar .......................................... tá mé anseo inniu le cinneadh a dhéanamh 
faoin togra le .................................

Sa ról atá agam mar ................................ iarradh orm cinneadh a dhéanamh 
faoin togra le .............................. D’amharc mé ar chuid mhór fianaise agus 
tá cinneadh déanta agam gur/nár cheart don tionscadal seo dul ar aghaidh

Ceannteidil & 
Fo-cheannteidil

Intreoir

An Tionchar Dóchúil
Daoine agus Geilleagar

An Timpeallacht
Cinneadh

Graf

Teideal
Na hAiseanna a Lipéadú
Aonaid a chur san áireamh
Eochair a chur san áireamh
Cuí
Beacht

Ordú Spreagthaí Áiseanna

Intreoir Cuir síos 
ar an 
tionscadal 

Cad é,
Cén áit,
Cé,
Cén uair,
Costas,
Méid,
FF (Fíric/Figiúirí)
FD (Fíric/Dátaí)
FÁ (Fíric/Áiteanna)

Léarscáil SO
Léarscáileanna Áitiúla
Líníochtaí pleananna
Cuir san áireamh: 
Aird chompáis amháin ar 
a laghad
Tagairt eangaí amháin ar 
a laghad 
Ar a laghad fad slí amháin 
a d’úsáid tú bunaithe ar 
scála ón léarscáil

Pléigh an gá atá leis an tionscadal 
           
             

Riachtanas Áitiúil – Cad chuige a mbeadh an fhorbairt seo de 
dhíth ar an bhaile mhór/tsráidbhaile? Smaoinigh faoi:
                                  Meath ar an gheilleagar áitiúil
                                  Brú tráchta áitiúil

Nó
Riachtanas Réigiúnach – Cad chuige a mbeadh an fhorbairt seo 
de dhíth ar an chúige/na Garbhchríocha/an tOirdheisceart? 
Smaoinigh faoi:
                                  Meath ar an gheilleagar áitiúil
                                  Brú tráchta áitiúil

Nó
Riachtanas Náisiúnta – Cad chuige a mbeadh an fhorbairt seo 
de dhíth ar an tír? Smaoinigh faoi:
                               Infheistíocht eachtrach a mhealladh 
                               Riachtanais náisiúnta tithíochta/fuinnimh 
                               a chomhlíonadh
                               Slándáil breosla náisiúnta a fheabhsú
                               Cuidiú le spriocanna náisiúnta 
                               in-athnuaite a bhaint amach
                               Bia de dhíth ar dhaonra an domhain atá ag fás/  

Nó
Riachtanas Domhanda – Cad chuige a mbeadh an tionscadal 
seo de dhíth ar an domhan? Smaoinigh faoi:
                                Astaíochtaí Carbóin a Laghdú
                                Dul i ngleic leis an athrú aeráide
                                Arduithe domhanda ar leibhéal na farraige
                                An t-éileamh domhanda ar bhia a shásamh

Íomhánna
Léarscáileanna
Figiúirí ó tháblaí
Athfhriotail
Téacs scríofa



Ordú 
Cuir síos ar 

An Tionchar 
Dóchúil 

Spreagthaí/Foclóir Áiseanna

 

Ar Dhaoine

• Folláine coirp daoine a fheabhsú?
• Folláine mheabhrach daoine a fheabhsú?
• Deiseanna fóillíochta a mhéadú?
• Cinnteacht Fostaíochta a fheabhsú?
• Buile bhóthair a laghdú?
• Cothromaíocht oibre is saoil a fheabhsú?
• Inbhuanaitheacht áite a fheabhsú i.e. ligean dóibh bheith ag obair 

agus saol a bheith acu?
• Ligean do dhaoine spraoi agus caitheamh aimsire a bheith acu ina 

bpobal féin?
• Comhthathú an phobail a fheabhsú? 
• An áit a dhéanamh níos ionchuimsithí agus ag freastal ar riachtanais 

gach duine? 

Téacsanna, 
léarscáileanna 
agus íomhánna

Athfhriotail 
ó pháirtithe 
leasmhara

Ar an Gheilleagar 

An amhlaidh:
Go leathnóidh sé an bonn eacnamaíoch? i.e. an iomarca spleáchas ar aon 
earnáil fostaíochta ar leith a laghdú?
Go gcruthóidh sé éifeacht iolraitheora?
Go gcruthóidh sé fostaíocht? (smaoinigh ar an tréimhse tógála agus ar an 
chothabháil ina dhiaidh sin)
Go méadóidh sé an caiteachas ........ an gcaithfear an méid seo go fiúntach?
Gur stuama an t-airgead seo a chaitheamh ar an tionscadal seo agus cúlú 
eacnamaíochta ar siúl?
Go méadóidh sé an fhostaíocht agus an t-ioncam cánach don Rialtas?
Gur comhlacht eachtrach a bheadh ann? An bhfágfaidh an t-airgead/an 
brabús an tír?
Go gcuirfidh sé feabhas ar an infrastruchtúr agus tuilleadh infheistíochta a 
mhealladh?
Go gcothóidh sé muinín i gceantar agus infheistíocht eachtrach a 
mhealladh?
Go laghdóidh sé an gá le fuinneamh a impórtáil?

Tábla sonraí 

Íomhánna

Figiúirí ó théacs

Athfhriotail 
ó pháirtithe 
leasmhara

Ar an Timpeallacht

Talamh
An ndéanfar dochar don talamh?
Cad é faoi áiteanna póraithe, áiteanna cothaithe, conairí gluaiseachta don 
fhiadhúlra?
An mbeidh truailliú ó thorann, amharcthruailliú ann agus an tógáil ar siúl?
An leanfaidh seo ar aghaidh nuair a bheidh an tionscadal faoi lánseol?
Dramhaíl thocsaineach – an mbeidh cuid ar bith ann?
Bainistíocht dramhaíola?
Caighdeán an Aeir 
An mbeidh sé níos fearr/níos measa mar gheall ar an tionscadal?
An mbeidh astaíochtaí gás ceaptha teasa níos airde/níos ísle?
Tionchar ar an Athrú Aeráide?
Uisce
An mbeidh caighdeán an uisce níos fearr? (Dríodrúchán/Truailliú?)
An mbeidh méadú ar thuilte? (dromchlaí neamhscagacha) 
An mbeidh tionchar ar stórais screamhuisce?

Léaráidí 
ealaíontóirí 

Athfhriotail 
ó pháirtithe 
leasmhara

Léarscáileanna

Cinneadh Sa ról atá agam mar .............. iarradh orm cinneadh a dhéanamh faoin togra le ..........Tá mé i ndiaidh bheith ag 
amharc ar chuid mhór fianaise agus tá cinneadh déanta agam gur/nár cheart don tionscadal seo dul ar aghaidh
Má rinne tú cinneadh Aontú leis an togra
Admhaigh
• Míbhuntáiste do Dhaoine agus tabhair 

aisfhreagra láidir le fianaise ó áiseanna
• Míbhuntáiste don Gheilleagar agus tabhair 

aisfhreagra láidir le fianaise ó áiseanna 
• Míbhuntáiste don Timpeallacht agus tabhair 

aisfhreagra láidir le fianaise ó áiseanna

Má rinne tú cinneadh Easaontú leis an togra
Admhaigh
• Buntáiste do Dhaoine agus tabhair aisfhreagra láidir le 

fianaise ó áiseanna
• Buntáiste don Gheilleagar agus tabhair aisfhreagra 

láidir le fianaise ó áiseanna
• Buntáiste don Timpeallacht agus tabhair aisfhreagra 

láidir le fianaise ó áiseanna

Úsáid íosmhéid de 2 athfhriotal a thacaíonn le do chinneadh agus giorraigh iad/cuir athleagan orthu. 
Bain úsáid as athfhriotal a ndiúltaíonn tú dó agus tabhair fáthanna le diúltú dó.
Cuir críoch láidir leis. Tabhair na fáthanna uilig le ligean/gan ligean don tionscadal dul ar aghaidh. 
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