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Téama Cé hé tusa dar leat? – Céannacht 

 
 

Roinn 2: Conas a dhéantar céannachtaí a chur ar bun agus a chothabháil? 
 
Cad a mhúnlaíonn sinn mar dhaoine agus mar phobal? Is é sin an aimsir chaite, cuid mhaith, nó chun 
a bheith níos cruinne, is é a gcuimhnímid de. Is príomh-chomhábhair iad ár gcuimhní i gcruthú ár 
gcéannachtaí. Is fíor nach mbíonn cuimhneamh againn ar gach rud agus is rímhinic nach mian linn 
cuimhneamh ar gach rud! Cabhróidh na gníomhaíochtaí seo a leanas le daltaí chun a thuiscint gur 
próiseas gníomhach agus leanúnach é cuimhneamh, agus go bhfuil an chuimhne suibiachtúil agus 
roghnach go bunúsach. Ag tosú ar leibhéal an duine aonair, féachann an roinn seo ansin ar na 
dúshláin a bhaineann leis an gcuimhne agus leis an gcéannacht chomhchoiteann trí lionsa na staire. 
 
Rabhadh: Tabhair do d’aire go bhfuil naisc chuig láithreáin ghréasáin ar nós YouTube san aonad seo. 
Is féidir leis an ábhar atá ar láithreáin sheachtracha athrú agus ba cheart súil a choinneáil air chun a 
oiriúnacht le haghaidh daltaí a áirithiú. 
 
Torthaí foghlama na roinne seo 
 
Beidh na daltaí ábalta: 

 a thuiscint conas atá an chuimhne fíor-riachtanach i gcéannacht a chruthú agus a 
chothabháil 

 Measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann daoine an aimsir chaite i láthair nó mar 
mhalairt air sin diúltú gur tharla rudaí agus fiú an tuairisc ar an stair a scriosadh. 

 Bí ar an eolas faoi láithreacht agus faoi thionchar an ama atá caite ar an am i láthair trí 
mhodhanna inláimhsithe agus doláimhsithe. 

 
Acmhainní a sholáthraítear 
 
Acmhainn 5 Pictiúir de shéadchomharthaí cuimhneacháin na trádála sclábhaithe. 
Acmhainn 6 Sleachta ó pholaiteoirí maidir le comóradh an Chéad Chogaidh Dhomhanda. 
Acmhainn 7 Físeáin ag taispeáint scriosadh na hoidhreachta. 
Acmhainn 8 Teisteanna ó dhaoine a tháinig slán ó chinedhíothú  
 
 
Gníomhaíocht ranga 1: Tábla cuimhne a chruthú (tugtar 20 nóiméad do na daltaí) 
 
Cabhraíonn an ghníomhaíocht seo le do dhaltaí i gcoincheap casta na cuimhne a chlaochlú i rud éigin 
réadúil agus inláimhsithe trí ítimí pearsanta a úsáid agus cuireann sé ar a gcumas ansin plé a 
dhéanamh ar na blúirí den chuimhne a roghnaíonn siad don cheacht. Iarr ar do dhaltaí rud, áit nó 
nóiméad amháin ar leith a bhaineann le cuimhne phearsanta atá tábhachtach dóibh inniu a roghnú. 
Iarr orthu rud nó íomhá/grianghraf den chuimhne a roghnaigh siad a thabhairt isteach sa rang. 
 
Tabhair dóibh nótaí greamaitheacha de 3 dhath éagsúla ar a mbeidh orthu freagraí gearra ar na 
ceisteanna seo a leanas a scríobh síos:  
 

 An bhfuil an chuimhne seo pearsanta domsa? Nó an bhfuil cuimhne ag daoine eile air, agus 
cé hiad sin?  

 An bhfuil baint ag an rud sin le cuimhne shona nó bhrónach? 
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 An bhfuilim sásta an scéal a bhaineann leis an rud sin a roinnt nó an fearr liom é a choimeád 
faoi rún? 

Scríobh amach na coincheapa seo a leanas ar bhileoga móra aonair páipéir agus cuir ar bhord iad i do 
sheomra ranga: 
 
Coincheap A: pearsanta/comhchoiteann 
Coincheap B: dearfach/diúltach 
Coincheap C: poiblí/príobháideach 
 
Ansin iarr ar na daltaí a n-íomhá/rud agus an freagra a ghabhann leis a chur ar an mbileog pháipéir 
ábhartha faoin gcoincheap cuimhne is mó atá ábhartha dóibh. Iarr orthu naisc a dhéanamh, más ann 
dóibh, idir na cineálacha éagsúla cuimhne trí línte a tharraingt idir a n-íomhánna/rudaí agus na nótaí. 
De réir mar a dhéanann siad amhlaidh, iarr orthu labhairt mar gheall ar cén pháirt a d’fhéadfadh a 
bheith ag na cuimhní sin ar cé hiad féin sa lá atá inniu ann mar dhaoine agus conas a chuaigh na 
cuimhní sin i gcion orthu. 
 
 
Gníomhaíocht ghrúpa 1: An chuimhne a inscríobh sa tírdhreach (tugtar 20 nóiméad do na daltaí) 
 
Is minic a dhéantar cuimhní (idir chuimhní maithe agus droch-chuimhní) réadúil nó inláimhsithe trí 
shéadchomharthaí poiblí a chabhraíonn le brí a thabhairt leo agus a mbíonn tábhacht shiombalach 
acu do dhaoine. 
 
Déan Acmhainn 5 a dháileadh ar do dhaltaí agus iarr orthu anailís a dhéanamh ar íomhánna  
shéadchomharthaí cuimhneacháin na trádála sclábhaithe agus abair leo na freagraí seo a leanas atá 
san acmhainn a fhreagairt chomh maith:  

 I do thuairim, cad atá an t-ailtire/an t-ealaíontóir ag iarraidh a chur in iúl ó thaobh amhairc 
de nó go mothúchánach leis an séadchomhartha seo? 

 I do thuairim, ar éirigh leis/léi? 

 Cé acu séadchomhartha is fearr a chuireann a theachtaireacht in iúl, dar leat, agus cén fáth? 
 
Roinn do dhaltaí i ngrúpaí beaga agus iarr orthu a séadchomhartha cuimhneacháin féin ar an trádáil 
sclábhaithe a dhéanamh. Cad iad na gnéithe tábhachtacha faoi stair na sclábhaíochta ba mhaith leat 
a bheith ar áireamh. Cad iad na hionaid inar mhaith leo a séadchomharthaí a thógáil agus cén fáth? 
 
Smaoineamh eile don ghníomhaíocht seo is ea a iarraidh ar do dhaltaí cad iad na cineálacha cuimhní 
nó cuimhneachán ba mhaith leo a inscríobh ina dtírdhreach áitiúil. Chun tosú ag smaoineamh air sin, 
féachaigí sa rang ar an bhfíseán seo a leanas dar teideal ‘Siúl Cuimhneacháin’  –  a chruthaigh daoine 
óga mar chuid de thionscnamh Theach Anne Frank in Amstardam  –   agus pléigh na saincheisteanna 
a ardaítear ann. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xTGtviX4Ces 
Foinse:  Cainéal You Tube Siúl  Cuimhneacháin |Teach Anne Frank © Anna Frank House 
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Roinn do dhaltaí ina ngrúpaí beaga agus iarr orthu cás a ullmhú do ‘shiúl cuimhneacháin’ amháin a 
bhfuil eolas acu air; b’fhearr dá mba ina dtimpeallacht féin a bheadh an siúl sin. D’fhéadfá cinneadh 
a dhéanamh dóibh freisin cé acu ceann/cinn ar cheart dóibh oibriú leo. Déan deimhin de go 
mbreithníonn siad critéir ríthábhachtacha amhail cé acu séadchomhartha, cad iad na ceisteanna ba 
cheart a chur, cé hiad na daoine ar cheart ceisteanna a chur orthu, na hionaid chun scannánú a 
dhéanamh, etc. 
 
 
Gníomhaíocht Ranga 2: Céannachtaí a chruthú agus a chaomhnú: ról na músaem agus na 
dtéacsleabhar scoile (tugtar 20 nóiméad do na daltaí) 
 

 
 
Foinse: Wikipedia 
 
Úsáideann náisiúin agus sochaithe an t-am atá caite chun cuimhne chomhchoiteann nó fiú 
céannacht choiteann a nascann na saoránaigh go léir le chéile. Le dhá chéad bliain anuas nó mar sin, 
úsáideadh dhá rud a bhfuilimid eolach go leor orthu inniu mar ‘uirlisí’ nó mar bhloic thógála chun 
céannachtaí comhchoiteanna náisiúnta a chruthú – músaeim agus téacsleabhair scoile. 
 
Ar thug tú cuairt ar mhúsaem staire le do rang? Nó an bhfuil sé i gceist agat cuairt a thabhairt ar 
cheann acu go luath? B’fhéidir gur thug do dhaltaí cuairt orthu lena muintir lasmuigh d’uaireanta na 
scoile. Iarr ar do daltaí breithniú conas a úsáideadh músaeim san am atá caite agus san am i láthair 
mar ionaid ina gcruthaítear céannacht náisiúnta. Féach ar an ngearrthóg físe seo a leanas le do 
dhaltaí, agus pléigh ina dhiadh sin leo conas a d’fhéadfadh sé tarlú gur féachadh ar mhúsaeim mar 
áiteanna ina bhféadfaí céannachtaí a chruthú agus a chur chun cinn. 
 

 
http://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-museums-j-v-maranto 
Foinse: TEDEd 
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Breithnigh na nithe seo a leanas: 

 Músaeim mar ionaid a insíonn dúinn faoin am atá caite.  

 Músaeim mar ionaid a dhéanann déantáin ársa náisiún agus pobal a stóráil agus a 
thaispeáint  

 Músaeim mar ionaid eolais 

 Músaeim mar ionaid oideachais do dhaoine, idir óg agus aosta 
 
I gcás músaeim náisiúnta (staire), an insíonn siad scéal cách i ndáiríre? An ndéanann siad ionadaíocht 
ar an tsochaí go léir i ndáiríre? Cé atá curtha san áireamh? Cé a d’fhéadfadh a bheith fágtha ar lár?  
 
Uirlisí tábhachtacha ab ea téacsleabhair, agus is ea fós, faoin tslí a ndéanann tíortha iarracht ar 
‘chéannachtaí comhchoiteanna’ a chruthú. Tá tábhacht nach beag ag leabhair staire mar uirlisí 
tábhachtacha i gcéannachtaí náisiúnta agus réigiúnacha a dhéanamh trí scéalta laochra náisiúnta, 
mórchogaí nó coimhlintí an phobail a insint. Iarr ar do dhaltaí breathnú ar a dtéacsleabhair leis an 
gceist seo ina gcuimhne – conas a shainítear ár gcéannacht chomhchoiteann agus conas a 
labhraítear fúithi sna leathanaigh seo? Cé faoi a bhfuil sé? 
 Cé atá fágtha ar lár? An bhfuil daoine agus grúpaí i do thír nár cuireadh isteach sa téacsleabhar? Mar 
ghníomhaíocht, iarr ar do dhaltaí coláis ealaíne scéalta agus daoine aonair óna leabhair scoile a 
chruthú chun a léiriú conas a chuimhníonn an náisiún ar chuid acu agus a cheiliúrann iad, ach gur 
minic a dhéanann sé dearmad ar scéalta agus ar dhaoine eile.  
 
 
Gníomhaíocht ghrúpa 2: Polaitíocht na cuimhne (Tugtar 10 nóiméad) 
 
Bíonn éagsúlacht ann faoin méid a gcuimhnímid air agus faoi conas agus cén fáth a gcuimhnímid ar 
nithe. Braitheann sé sin go minic ar na daoine, na háiteanna agus na tréimhsí atá i gceist. Bíonn 
cuspóir áirithe san am atá i láthair ag an gcaoi a gcoinnítear an t-am atá caite sa chuimhne nó ag an 
gcaoi a gcuimhnítear air.  Dá bhrí sin, is minic a dhéantar díospóireacht faoi ghníomh na cuimhne 
agus ar uairibh bíonn conspóid fhíochmhar fúithi laistigh de shochaithe.  
 
Roinn do rang i dtrí nó ceathair ghrúpa atá mórán ar cóimhéid agus déan Acmhainn 6 a dháileadh. Ba 
cheart go léifeadh na daltaí na sleachta ó pholaiteoirí agus ó fhoinsí institiúideacha maidir le 
comóradh céad bliain an Chéad Chogaidh Dhomhanda in 2014, agus ba cheart dóibh na ceisteanna 
seo a leanas, a bhfuil fáil orthu freisin san acmhainn a fhreagairt: 

 Conas a nascann na ráitis sin an t-am a caitheadh leis an am i láthair?  

 Cé acu de na ceithre ráiteas a bhfuil teachtaireacht sách difriúil á tabhairt ann?  

 Cén chaoi a bhfuil an teachtaireacht sin difriúil ó na trí cinn eile ó thaobh na cúise de?  
 
Ansin, iarr ar na daltaí abairt nó dhó eile a chumadh le cur ag deireadh gach sleachta mar chuid 
inchreidte leanúnach den óráid. Eagraigh plé ranga chun na torthaí a roinnt le chéile.  
 
 
Gníomhaíocht ghrúpa 3: Cén fáth gur ionsaí ar an gcéannacht é milleadh na hoidhreachta?  
(Tugtar 15 nóiméad do na daltaí) 
 
In acmhainn 7, gheobhaidh tú tuarascálacha físe faoi mhilleadh na hoidhreachta cultúrtha. Roinn do 
rang i ngrúpaí atá mórán ar cóimhéid agus tabhair sampla amháin do gach grúpa. Iarr orthu na 
ceisteanna seo a leanas a fhreagairt, ceisteanna atá san acmhainn freisin, agus ansin déanaidís a 
bhfreagraí a roinnt le chéile agus a chur i gcomparáid i ndíospóireacht ranga ag an deireadh:  
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 Meas tú cén chúis a bheadh ag daoine le scrios den chineál seo a dhéanamh?  

 Cén cur síos a dhéanfá ar na daoine atá ag breathnú ar an scrios ag tarlú? 

 Maidir leis na grúpaí freasúra, cén tábhacht dóibhsean na rudaí agus na foirgnimh atá á 
scriosadh a mhéid a bhaineann leis an gciall atá leo nó an rud a seasann siad dó. 

 
 
Gníomhaíocht ranga 3: Ag cuimhneamh nó ag ligean i ndearmad (tugtar 20 nóiméad do na daltaí) 
 
An ráiteas ‘ní dhearmadfar choíche’, is ráiteas é a chloisimid go minic i ndáil le himeachtaí stairiúla ag 
réimsiú ó chinedhíothú go cogaí agus ionsaithe sceimhlitheoireachta.  Mar sin féin, is an-éagsúil ó 
thaobh nádúir de gníomh an chuimhneacháin dóibh siúd a bhfuil taithí chéad láimhe ar na 
himeachtaí acu agus dóibh siúd nach bhfuil. Bíonn gá ag daoine a théann trí thrámaí fisiceacha, 
mothúchánacha agus síceolaíochta den sórt sin cuimhneamh go gníomhach chun ciall a dhéanamh 
den mhéid a tharla agus a saol a atógáil. Bíonn gá ag daoine eile dearmad a dhéanamh go 
gníomhach, áfach, chun iad féin a leigheas go pearsanta agus i gcásanna áirithe iarracht a dhéanamh 
a saol a atógáil i measc na bpobal a bhí roimhe sin i gcoimhlint lena chéile.  
 
Déan Acmhainn 8 a dháileadh ar do dhaltaí, agus mar ghníomhaíocht ranga, léigh na sleachta a 
insíonn faoi rudaí a tharla go pearsanta do bheirt a tháinig slán ó chinedhíothú Srebrenicia i 1995 
agus ó chinedhíothú Ruanda i 1994. Iarr ar do dhaltaí freagairt do na bealaí éagsúla inar roghnaigh 
na marthanóirí sin cuimhneamh ar na himeachtaí sin agus na cúiseanna lena roghanna. 
 
Taobh amuigh de na roghanna a dhéanann na marthanóirí iad féin, is fíor-riachtanach cuimhne den 
am atá caite pianmhar a chaomhnú dá sliocht agus don tsochaí trí chéile. Iarr ar do dhaltaí féachaint 
ar an íomhá in Acmhainn 9 agus cabhraigh leo machnamh ar thábhacht an ní sin as taispeántas buan 
Áras Stair na hEorpa, agus úsáid á baint as na ceisteanna atá freisin san Acmhainn: 
 

 Is é atá déanta ag na healaíontóirí a chruthaigh an saothar ealaíne Cóta Josef ná íomhánna 
agus cuimhní i scríbhinn a bhain le Josef a fhí isteach in éadach agus labhraíonn siad féin faoi 
mar ‘chóta ar tháinig dó a bheith ina mhapa bitheolaíoch’: dar leatsa, cad a bhí i gceist acu 
leis sin?  
 

 Ba é Josef an t-aon duine dá muintir a tháinig slán ón Il-loscadh: cén fáth, i do thuairimse, a 
raibh tábhacht ar leith dá iníon agus dá fear céile na cuimhní ar Josef a chosaint agus a 
chaomhnú?  
 

 Chruthaigh na healaíontóirí an saothar seo chun go mbeadh sé ar taispeáint: i do thuairimse, 
cén fáth gur cheart rud atá chomh pearsanta sin agus a bhaineann le scéal teaghlaigh a 
bheith le feiceáil ag an oiread sin daoine? Cén fáth a bhfuil sé ábhartha, dar leat, go mbeadh 
an saothar ealaíne seo mar chuid de thaispeántas ar stair na hEorpa? 


