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Téama: Cé hé tusa dar leat? – Céannacht 
 

Roinn 1: Cad atá agam mar chéannacht? 
 
Cad iad na tosca a mhúnlaíonn sinn mar dhaoine? Sa roinn seo, iarrtar orainn breathnú orainn féin 
agus iarracht a dhéanamh na daoine, na háiteanna agus na rudaí a chabhraigh linn tuiscint a fháil 
orainn féin mar dhaoine a aithint. 
 
Rabhadh: Tabhair do d’aire go bhfuil naisc chuig láithreáin ghréasáin ar nós YouTube san aonad seo. 
D’fhéadfadh athrú teacht ar a bhfuil ar láithreáin sheachtracha agus ba cheart súil a choinneáil air 
chun a oiriúnaí atá sé do dhaltaí scoile a áirithiú. 
 
Torthaí foghlama na roinne seo 
 
Beidh na daltaí ábalta: 

 céannacht a shainaithint ní mar rud atá socraithe ach mar rud atá solúbtha 

 A fhios a bheith acu gur cheart meas a bheith ar chéannachtaí éagsúla agus urraim a léiriú 
dóibh 

 A thuiscint go bhfuil modhanna agus uirlisí ag gach náisiún chun céannnachtaí 
‘comhchoiteanna’, mar a thugtar orthu, a chruthú 

 A dtuairimí féin a thabhairt faoi smaoineamh na céannachta Eorpaí / na gcéannachtaí 
Eorpacha a fhorbairt  

 
Acmhainní a sholáthraítear 
 
Acmhainn 1 Teimpléad de bhábóga Rúiseacha 
Acmhainn 2 Léarscáileanna den Eoraip agus de phictiúr ‘Europa’  
Acmhainn 3 Boinn euro 
Acmhainn 4 Scigphictiúir d’Eorpaigh 
 
 
Gníomhaíocht ranga 1: Cad a mhúnlaíonn mé mar dhuine? (Tabhair 20 nóiméad) 
 

 
Foinse: ©  Shutterstock 
 
Bíodh plé agat le do dhaltaí faoin tuiscint atá acu ar ‘chéannacht’. An dóigh leo go bhfuil rud amháin 
ann a thugann léiriú beacht ar cé hiad féin? Nó an bhfuil iliomad gnéithe agus tréithe 
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a mhúnlaíonn iad mar na daoine atá iontu sa lá atá inniu ann? An rud aonair nó comhchoiteann í an 
chéannacht? An bhféadfadh an dá rud a bheith ann fiú amháin? Is minic a úsáidtear céannacht i gcás 
téarmaí amhail ‘náisiúntacht’ agus ‘saoránacht’, ach freisin i ndáil le tréithe amhail ‘fisiciúil’, 
‘socheacnamaíoch’, ‘reiligiúnach’ agus ‘cultúrtha’, i measc téarmaí eile. Chun iad a chur ag 
smaoineamh faoi na ceisteanna sin, tig leat foinsí liteartha amhail sleachta ó bheathaisnéisí nó ó 
dhírbheathaisnéisí a úsáid:  sampla an-ábhartha is ea an chéad pharagraf de leabhar Amin Maalouf  
Les Identités meurtrières, leabhar a aistríodh go teangacha iomadúla. 
 
Iarr ar na daltaí smaoineamh ina n-aonar ar na gnéithe sin agus ar na tréithe a mhúnlaíonn iad mar 
dhaoine, agus cuid de na coincheapa a luaitear thuas á gcur san áireamh. Déan iad a spreagadh 
gnéithe breise nár pléadh, b’fhéidir, a thabhairt isteach. Iarr ar do dhaltaí smaoineamh ar na freagraí 
ar an gceist seo trína bhfreagraí a scríobh nó a fháil laistigh de theimpléid na mbábóg Rúiseach in 
Acmhainn 1 agus na cúiseanna atá acu leis sin a thabhairt. Seasann an bhábóg is mó don chéannacht 
is mó a samhlaíonn an dalta é féin léi agus an bhábóg is lú don chéannacht is lú. Ansin cuir a 
bhfreagraí ar chlár an tseomra ranga nó ar uirlis aiseolais ar líne amhail AnswerGarden, á thabhairt 
faoi deara conas a fhásann méid na n-ítimí is mó a bhfuil tóir orthu. Ba cheart dóibh a n-ainmneacha 
a scríobh ar chúl na mbábóg ós rud é go bhfaighidh siad iad sin ar ais do ghníomhaíocht dheiridh na 
roinne. Bí deimhin de a chur i bhfáth gur rud dearfach iad na tréithe éagsúla ar cuid díobh 
céannachtaí na ndaltaí – rud a léiríonn nach díreach coincheap sainiúil amháin í an chéannacht ach, 
mar mhalairt air sin, go bhfuil gnéithe éagsúla ag roinnt léi.  
 
 
Gníomhaíocht ghrúpa 1: Cruthaigh do stát féin! (Tabhair 15 nóiméad) 
 
Roinn do rang i ngrúpaí atá mórán ar cóimhéid. Mol do na daltaí a shamhlú gur iarradh orthu stát 
amach as an bpíosa a dhéanamh, stát a measann na saoránaigh go léir go bhfuil baint acu leis. Conas 
is féidir  le saoránaigh stáit ag a bhfuil céannachtaí, nósanna agus cineálacha creidimh an-éagsúil 
cónaí le chéile go síochánta? Ba dhúshlán é an cúram sin san am a caitheadh agus is dúshlán fós sa lá 
atá inniu ann é do thíortha. Iarr ar na daltaí roinnt smaointe a oibriú amach agus úsáid á baint as na 
nithe seo a leanas mar threoir: 
 

 Eispéiris choiteanna 

 Stair pholaitiúil/dhlíthiúil choiteann 

 Deasghnátha coiteanna (e.g. toghcháin) 

 Idé-eolaíochtaí coiteanna/cearta coiteanna 

 Siombail choiteanna (e.g. bratach, amhrán náisiúnta, pas, airgeadra) 

 idéalacha urraime agus tuisceana idirchultúrtha 
 
De réir mar a fhorbraíonn grúpaí smaointe dá stát nua, ba cheart go ndéanfadh na grúpaí na 
smaointe sin a chur i gcomparáid agus i gcontrárthacht le hoibriú a dtíre féin. Bí cinnte an difríocht 
idir ‘stát’ agus ‘náisiún’ a mhíniú do na daltaí trí thagairt a dhéanamh do na sainmhínithe ag tús na 
roinne seo. B’fhéidir go bhféadfadh do dhaltaí slite níos fearr fiú amháin a aimsiú chun stát níos 
cuimsithí a thógáil! 
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Gníomhaíocht ghrúpa 2: An féidir céannacht Eorpach a shainmhíniú? (Tabhair 20 nóiméad) 
 

 
Foinse: © Shutterstock 
 
Tá cur amach ag formhór na ndaoine ar an gcéannacht náisiúnta, ach an ann do chéannacht 
Eorpach? Tá mórán Eorpach anois rannpháirteach san aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, ach 
an dtugann na gnéithe sin astu féin céannacht ‘choiteann’ ar fud mór-roinne de phobail éagsúla? An 
féidir fiú amháin smaoineamh céannachta a bheith ann ar mhór-roinn ina bhfuil oidhreachtaí agus 
cultúir chomh héagsúil sin? Díreach mar a athraíonn agus a bhogann céannachtaí pearsanta, déantar 
nóisin den chéannacht Eorpach a athrú agus a chlaochlú i rud eile; i rud nua. 
 
Roinn do rang i ngrúpaí beaga agus déan Acmhainn 2 a dháileadh. Iarr ar na grúpaí léarscáileanna na 
hEorpa ó aoiseanna éagsúla a chur i gcomparáid agus i gcontrárthacht le chéile chun a thuiscint 
gurbh áit í an Eoraip ina raibh na teorainneacha ag athrú de shíor, rud a raibh tionchar díreach aige 
orthu siúd a bhí ina gcónaí ar an mór-roinn. Féachfaidh siad freisin ar an bpictiúr ‘Europa: Obair idir 
Lámha’ ó bhuantaispeántas Áras Stair na hEorpa agus ceisteoidh siad a bhrí i ndáil leis na 
léarscáileanna. Iarr ar na grúpaí freagra a thabhairt ar na ceisteanna seo a leanas atá freisin in 
Acmhainn 2: 
 

 Cad atá le feiceáilr nuair a chuirtear i gcomparáid trí léarscáil den Eorpaip ón Meánaois, ó ré 
na hAthbheochana agus ón 20ú haois? An bhfuil ionadh ort in aon chor?  

 Sa phictiúr ‘Europa: Obair idir Lamha’ is stríocaí scuaibe iad comhrianta geografacha na 
hEorpa: cén cineál imprisin a dhéanann an teicníc seo? Dar leat, cad a bhí i gceist ag an 
ealaíontóir a rá faoin Aontas Eorpach tríd an teicníc seo a úsáid? Cad iad na cosúlachtaí agus 
na difríochtaí idir an íomhá agus na trí léarscáil den Eoraip ar fhéach tú orthu ó chianaibh? 

 An dtugann na léarscáileanna éagsúla seo ort smaoineamh ar shlí éagsúil faoi do chéannacht 
náisiúnta nó Eorpach dhílis? 

 
Ansin eagraigh plé ranga agus iarr ar na grúpaí a bhfreagraí a roinnt agus tugaigí aiseolas dá chéile.  
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Gníomhaíocht ghrúpa 3: An bhfuil Eorpaigh ‘Aontaithe san Éagsúlacht’ dáiríre? (Tugtar 10 nóiméad 
do na daltaí) 
 

 
Foinse: Láithreán Gréasáin an Aontais Eorpaigh 
 
Is é ‘Aontaithe san Éagsúlacht’ mana an Aontais Eorpaigh, mana is féidir leat a fheiceáil i dteangacha 
éagsúla na hEorpa. Admhaítear leis an mana sin éagsúlacht ollmhór na bpobal, na gcultúr agus na 
dtraidisiún ar fud na mór-roinne, ach tugann sé le fios freisin go bhfuil nithe ann atá i gcoitinne ag na 
pobail agus ag na tíortha sin. Léiriú eile ar an déacht is ea an bonn euro, ag a bhfuil taobh amháin i 
gcoitinne agus taobh náisiúnta amháin atá éagsúil do gach tír an limistéir euro. Roinn do rang i 
ngrúpaí beaga agus iarr orthu féachaint ar mhacasamhla bonn euro in Acmhainn 3 agus an cheist atá 
freisin in Acmhainn 3 a fhreagairt:  
 

 An dóigh leat gur léiriú maith ar mhana AE dearthaí na mbonn euro? Tabhair cúiseanna gur 
léiriú maith iad agus nach  léiriú maith iad na boinn ar an mana 

 

 
Foinse: © Shutterstock 
 
Iarr ar na grúpaí a n-aiseolas a roinnt le linn plé ranga. Ansin cabhraigh le do dhaltaí, trí úsáid a 
bhaint as taobhanna náisiúnta an bhoinn euro lena thuiscint conas is féidir leis an 

Bulgarian: Единство в многообразието 
Croatian: Ujedinjeni u različitosti 
Czech: Jednotná v rozmanitosti 
Danish: Forenet i mangfoldighed 
Dutch: In verscheidenheid verenigd 
English: United in diversity 
Estonian: Ühinenud mitmekesisuses 
Finnish: Moninaisuudessaan yhtenäinen 
French: Unie dans la diversité 
German: In Vielfalt geeint 
Greek: Ενωμένοι στην πολυμορφία 
Hungarian: Egység a sokféleségben 
Irish: Aontaithe san éagsúlacht 
Italian: Uniti nella diversità 
Latvian: Vienoti daudzveidībā 
Lithuanian: Suvienijusi įvairovę 
Maltese: Magħquda fid-diversità 
Polish: Zjednoczeni w różnorodności 
Portuguese: Unidade na diversidade 
Romanian: Unitate în diversitate 
Slovak: Zjednotení v rozmanitosti 
Slovene: Združeni v različnosti 
Spanish: Unida en la diversidad 
Swedish: Förenade i mångfalden 
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stair agus leis an gcuimhne ról tábhachtach a imirt uaireanta i gcéannacht chomhchoiteann a shainiú 
agus sa tslí ina sainíonn náisiún nó stát é féin. Iarr orthu smaoineamh ar a gciallaíonn sé sin ar an 
leibhéal Eorpach: is minic a fhéachtar ar imeachtaí stairiúla, idir mhaith agus olc, mar ghnéithe a 
thugann Eorpaigh le chéile. An aontaíonn nó an easaontaíonn do dhaltaí leis an smaoineamh sin? 
Cad iad na cineálacha imeachtaí san am a caitheadh a measann do dhaltaí ina leith go bhféadfaidís 
tuiscint ar chéannacht Eorpach comhroinnte a chruthú? Iarr orthu machnamh a dhéanamh ar cén 
fáth go mbraithfeadh roinnt daoine nach raibh siad mar chuid de chéannacht Eorpach chomhroinnte 
agus cén fáth gurbh amhlaidh a bheadh. 
Chun cabhrú tuilleadh leis na daltaí ar thopaic idé chéannachta Eorpaí coitinne, féach ar an mblag 
seo. D’fhéadfaí é a úsáid mar ábhar ullmhúcháin do rang nó do sheisiún ranga. 
 
 

 
Foinse: Láithreán gréasáin ‘Debating Europe’  
 
Tá sé tábhachtach a chur in iúl do na daltaí gurbh ann i gcónaí do dhearcthaí steiréitíopacha de 
chéannachaí Eorpacha éagsúla agus gur ann dóibh fós sa chomhfhiosacht phoiblí. Agus iad ceaptha a 
bheith greannmhar (de réir na ndaoine a cruthaigh iad), is féidir le scigphictiúir daoine a mhaslú agus 
a ghortú. Déan Acmhainn 4 a dháileadh ar do dhaltaí agus pléigh le chéile sa rang conas a théann 
léiriú na gcéannachtaí Eorpacha mar atá siad sa dá íomhá i gcion orthu. Iarr orthu féachaint ar na 
difríochtaí agus ar na cosúlachtaí atá eatarthu: trí na samplaí stairiúla agus comhaimseartha a chur i 
gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile, gheobhaidh siad tuiscint níos fearr ar bhrí scigphictiúr i 
gcoitinne. 
 
 

 
 
Foinse:  



 

6 

 

Chruthaigh an t-ealaíontóir Seiceach David Černý saothar conspóideach freisin ina gcuirtear 
smaointe faoi chéannacht na hEorpa agus steiréitíopaí fadbhunaithe trína chéile. Taispeánadh a 
dhealbh ‘Entropa’ i bhfoirgneamh Justus Lipsius sa Bhruiséil in 2009. Féach ar na híomhánna seo a 
leanas de Entropa’ le do dhaltaí agus faigh a n-aiseolas faoin saothar ealaíne agus faoina raibh le rá 
ag an ealaíontóir, dar leo, faoina bheith Eorpach. 
 

 
Foinse: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Gníomhaíocht ranga 2: Sraitheanna céannachta (Tugtar 10 nóiméad do na daltaí) 
 
Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad sa staid seo a leanas: d’fhág tú an Eoraip agus tá tú ag 
tabhairt cuairt ar mhór-roinn eile. Fiafraíonn duine éigin díot cad as a dtagann tú. Conas a 
fhreagraíonn tú? An luafá do réigiún, do bhaile, do náisiúntacht? Go dtagann tú ón Eoraip nó rud 
éigin eile? 
 
Iarr orthu freisin féachaint ar na freagraí a scríobh siad síos ar na bábóga Rúiseacha i nGníomhaíocht 
Ranga 1. An raibh an Eoraip luaite mar ghné amháin dá gcéannacht ag an bpointe sin? Más amhlaidh 
go raibh, cén tosaíocht a thug siad di le hais gnéithe eile? Tar éis machnamh a dhéanamh ar thopaic 
na céannachta Eorpaí agus í a phlé, an dtabharfaidís níos mó tábhachta di?  
 
Bain úsáid as na freagraí ar an ngníomhaíocht sin chun díospóireacht a chur ar bun faoi cé mhéad a 
fheiceann siad a gcéannachtaí mar rud atá bainteach lena dtír dhúchais, ach freisin leis an Eoraip i 
gcoitinne. An gceapann siad go bhfuil naisc acu le céannacht Eorpach níos leithne, agus má tá, cad 
iad na naisc a d’fhéadfadh a bheith i gceist? Mura gceapann, cén fáth? 


