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Téama Cé hé tusa dar leat? – Céannacht 

 
 

Roinn 3: Sinne agus na daoine eile; conas a dhéanann céannacht daoine a 
áireamh agus a eisiamh 
 
Cad atá mar chuid díom agus cad nach bhfuil mar chuid díom, cé atá mar chuid den ghrúpa agus cé 
nach bhfuil mar chuid den ghrúpa? Spreagann an roinn seo daltaí chun machnamh ar a íogaire atá an 
ráiteas sin agus iniúchadh a dhéanamh conas a dhéanann siad idirdhealuithe i gcruthú a 
gcéannachtaí – roghnaíonn siad rudaí áirithe a chur san áireamh agus rudaí eile a fhágáil ar lár. Cé go 
bhfuil próisis aitheantais agus idirdhealaithe tábhachtach agus go rannchuidíonn siad linn sinn féin a 
mhúnlú mar atáimid, is gá dúinn a bheith san airdeall nach bhfágtar fíricí ar lár leis an idirdhealú agus 
nach ndéanann sé a bheag de dhaoine eile.  
 
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: 

 Measúnú a dhéanamh ar an difríocht idir idirdhealú agus eisiamh i bhfoirmiú céannachtaí 

 A thuiscint cé chomh híogair is féidir le saincheist na céannachta a bheith nuair a 
fhorchuirtear tuairim ar leith de agus cé chomh héasca agus is féidir an pholaitíocht í a 
ionstraimiú 

 A thuiscint conas a chuimsíonn saoránacht sainiúlachtaí éagsúla agus tuiscint sholúbtha de 
chómhuintearas náisiúnta 

 
Acmhainní a sholáthraítear 
 
Acmhainn 10 Alt (lena ngabhann taifeadtaí) maidir leis an bpobal mionlaigh Rúiseach eithneach i 

Laitvia  
Acmhainn 11 Sliocht as ‘Litir chuig an Rí’ de chuid Destrées, comhartha ó ré Franco faoin Spáinnis; 

airteagal faoin bhFraincis 
Acmhainn 12 Cártaí poist agus léarscáil Mostar, cárta poist ó ré an Chéad Chogaidh Dhomhanda, 

póstaer bolscaireachta Sóivéadach; agallamh físe ar chéannacht na hAlsáise 
Acmhainn 13 Sliocht as leabhar ar an saol Giúdach sa Ghearmáin Naitsíoch; pictiúir de zúnna 

daonna 
 
 
Gníomhaíocht ranga 1: Na rudaí a dhéanann páirteach sinn (Cuid 1) (Tugtar 15 nóiméad) 
 
Tá dearcthaí agus tuiscintí ar cad a thugann céannacht náisiúnta dúinn casta de ghnáth agus 
athraíonn siad ó dhuine go duine. Is féidir leis na difríochtaí sin a bheith an-dúshlánach idir pobail 
eitneacha laistigh den tír chéanna. Le do rang, féach ar an ngearrthóg físe seo a leanas a bhíonn ar 
siúl ó idir 6:52 nóiméad go dtí 10:00 faoin mionlach Rúiseach eitneach atá ina chónaí i Laitvia.  
Cuirfidh an sliocht sin an staid chasta sin i láthair do ranga, sliocht a ndeanfaidh siad anailís mhion air 
ansin sa chéad ghníomhaíocht eile. 
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Foinse: Deutsche Welle 
https://www.youtube.com/watch?v=QGQm_OKRcLI 
 
Gníomhaíocht Ghrúpa 1: Na rudaí a dhéanann páirteach sinn (Cuid 2) (Tugtar 15 nóiméad) 
 
Roinn do rang ina ngrúpaí beaga, iarr orthu an sliocht den alt in Acmhainn 10 a léamh agus éist 
leis na clostaifid. Iarr ar na grúpaí freagra a thabhairt ar na ceisteanna seo a leanas atá freisin 
san acmhainn: 
 

 Cad iad na príomhdhúshláin a gcaithfidh na Rúisigh eitneacha i Laitvia aghaidh a 
thabhairt orthu? 

 Conas a rannchuidigh an stair leis an staid reatha sa tír? 

 Cén fhreagairt a bhí ag Rialtas na Laitvia ar an staid sin? 

 Cad iad na moltaí a dhéanfadh do dhaltaí chun réiteach a fháil ar roinnt de na 
saincheisteanna? 

 
Iarr ar na grúpaí a bhfreagraí a roinnt le linn plé ranga. 
 
 
Gníomhaíocht Ranga 2: Mo theanga, mo chéannacht? (Tugtar 10 nóiméad do na daltaí) 
 
Cé chomh mór a dhéanann an teanga a labhraímid sinn a shainiú mar atáimid? Eagraigh plé ranga ar 
thopaic na héagsúlachta teanga le do dhaltaí agus i dtaobh an bhfuil tábhacht aige ina saol. An 
labhraíonn siad teanga eile sa bhaile seachas an teanga a labhraíonn siad sa seomra ranga? Cé 
chomh héasca nó chomh deacair atá an staid sin dóibh agus an bhfuil aon tionchar aige sin ar a 
dteaghlach nó ar a gcairde? 
 
Mar leathnú amach ar an ngníomhaíocht sin iarr ar do rang teacht ar shraith ceisteanna a 
d’fhéadfaidís a úsáid chun agallamh a dhéanamh le daoine dá dteaghlach féin faoina dtaithí ar 
éagsúlacht teanga. D’fhéadfaí na hagallaimh a thaifeadadh agus a sheinm ar ais sa seomra ranga 
ionas go bhféadfadh na mic léinn comparáid agus codarsnacht a dhéanamh ar na saincheisteanna a 
thagann chun cinn. 
 
Is féidir leat úsáid a bhaint freisin na samplaí stairiúla in Acmhainn 11 chun machnamh ar an ngaol 
idir teanga agus céannacht a dhoimhniú. Déan measúnú ar a gceapann do dhaltaí faoi na samplaí 
stairiúla sna hacmhainní sin – cad a cheapann siad faoin éagsúlacht teanga laistigh dá dtíortha? 
Machnaigh ar an staid laistigh de do chomhthéacs náisiúnta féin. 
 
 
Gníomhaíocht Ranga 3: Pas a fháil sa tástáil: An bhfuil tú páirteach dáiríre? (Tugtar 15 nóiméad do 
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na daltaí) 
 
An bhfuil ‘tástálacha saoránachta’ ag do thír amhail an sampla Laitviach a ndearnamar iniúchadh air i 
nGníomhaíocht Ranga 1? Ba cheart duit a mhíniú do na daltaí cé gur gnách go bhfuil ‘tástálacha 
saoránachta’ dírithe ar inimircigh, gur féidir i gcásanna eile, amhail i Laitvia, feidhm a bheith ag na 
tástálacha sin maidir le daoine a rugadh agus a tógadh laistigh de thír ach a bhfuil cúlraí eitneacha 
agus cultúrtha éagsúla acu. Ardaíonn na tástálacha sin ceisteanna – cé chomh hiomchuí agus atá 
siad? An urramaíonn siad céannachtaí éagsúla daoine? Cad iad na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith 
acu ar chómhaireachtáil i stáit ilnáisiúnta agus ilchultúrtha?  
 
Chun cabhrú le do dhaltaí teacht ar a gconclúidí féin ar na ceisteanna sin, déan ionsamhlú ranga a 
eagrú agus cás rólghlactha de thástáil saoránachta. Beidh ort sampla bunaidh den tástáil sin a aimsiú 
i do thír féin. Lig do na daltaí dul i dtaithí air agus ansin roinn iad i ngrúpaí. Iarr orthu sraitheanna 
éagsúla de phointí díospóireachta a chaithfidh siad a chur i láthair do ghrúpaí eile a ullmhú. Is iad seo 
a leanas na carachtair a bheidh i mbun rólghlactha: 

 An t-oifigeach stáit atá ag labhairt leis na hinimircigh 

 An t-oifigeach stáit atá ag labhairt le pobal mionlaigh na tíre  

 An t-inimirceach atá ag cur a cháis i láthair an stáit 

 An t-ionadaí ó mhionlachh náisiúnta atá ag cur a cháis i láthair an stáit 
 
Ba cheart d’argóintí na ndaltaí aghaidh a thabhairt ar na nithe seo a leanas:  

 Cad atá sa tástáil seo? 

 Cén fáth ba cheart í a dhéanamh?  

 Cén fáth nár cheart í a dhéanamh?  
 
Ag deireadh na gníomhaíochta, déan measúnú ar conas a bhraitheann do dhaltaí ag an bpointe sin 
faoi conas a d’fhéadfadh do thír freastal ar náisiúntachtaí éagsúla?  
 
Samplaí éagsúla 
 
Chun machnamh na ndaltaí maidir leis an ngaol idir saoránacht agus náisiúntacht a dhoimhniú, iarr 
ar na daltaí féachaint ar na samplaí in Acmhainn 12, áit ar fheidhmigh na coincheapa go rianúil 
uaireanta le hais a chéile agus uaireanta eile ina ndeachaigh siad salach ar a chéile. Bain úsáid as na 
mínithe agus na ceisteanna seo a leanas a áirítear freisin san acmhainn:  
 

 Eintiteas fadbhunaithe (1867-1918) ab ea an Impireacht Ostra-Ungárach ina raibh 
mórán náisiúntachtaí éagsúla ar cuireadh náisiúnstáit nua ina hionad go luath san 20ú 
haois. Cad iad na cineálacha den éagsúlacht chultúrtha agus eitneach atá le feiceáil sa 
chárta poist ó Mostar a seoladh thart ar 1900 agus sa chárta poist ó ré an Chéad 
Chogaidh Dhomhanda? 
 

 San Iar-Aontas Sóivéadach, baineadh úsáid as bolscaireacht chun an smaoineamh de 
chónaidhm de na náisiúntachtaí go léir, laistigh de chéannacht Shóivéadach choiteann, 
a chur i dtreis. Taispeánann an póstaer seo saoránaigh óga de chuid an Aontais 
Eorpaigh ó eitneachtaí iomadúla. Cén teachtaireacht atá an póstaer seo ag iarraidh a 
chur in iúl? An dóigh leat gur féidir le réimeas polaitiúil céannacht nua a chruthú do 
stát agus tabhairt ar phobal iomlán cloí leis?  
 

 Réigiún is ea an Alsáis i gcroílár na hEorpa idir an Fhrainc agus an Ghearmáin. Stair 
chorrach a bhí aici a bhí tragóideach go minic mar gheall ar a seasamh straitéiseach idir 
na náisiúin chumhachtacha sin. Mar chríoch, d’athraigh sí náisiúntacht ceithre huaire 
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le 150 bliain anuas. Féach ar an ngearrthóg físe a leanas d’fhear scothaosta ag labhairt 
faoi stair na hAlsáise agus déan machnamh ar an gcaoi ina raibh tionchar ag athruithe i 
ndiaidh a chéile ar shaol na ndaoine agus ar an gcaoi a n-airíonn siad cómhuintearas. 

 
 
Gníomhaíocht Ranga 4: Conas a dhéantar céannacht a úsáid go minic mar ionstraim chun daoine a 
dheighilt agus chun gráin a spreagadh? (Tugtar 15 nóiméad do na daltaí) 
 
Eagraigh plé le do dhaltaí ar thopaic an eisiaimh shóisialta agus cabhraigh leo céimeanna éagsúla an 
phróisis a shainaithint agus a thréithriú ar bhonn céannachta. Cabhraigh leo an próiseas sin a 
shamhlú trí léaráid a tharraingt a léiríonn dul chun cinn líneach agus a thaispeánann na céimeanna 
éagsúla ag tosú ag an leibhéal déine is ísle agus ag dul ar aghaidh go dtí an leibhéal déine is airde:  

 difríochtaí (nó sainaithint an duine eile)  

 scaradh, deighilt (nó aonrú) 

 idirdhealú  

 díothú 
 
I gcás gach céime, iarr ar na daltaí sampla comhaimseartha amháin agus sampla stairiúil amháin a 
fháil. D’fhéadfaidís tarraingt as topaicí a bhfuil staidéar déanta acu orthu agus/nó cásanna a 
chuirtear i láthair thíos. D’fhéadfá sampla amháin a ghlacadh – amhail an díothú a rinne na Naitsithe 
ar na Giúdaigh Eorpacha – agus bearta nithiúla a shainaithint a glacadh do gach ceann de na 
céimeanna (i.e réalta bhuí, geiteonna, díbirt as an tír amach, etc.) 
 
D’fhéadfadh na moltaí seo a leanas a bheith ar áireamh sna cásanna comhaimseartha. cathracha ina 
bhfuil geiteonna, idirdhealú ar na Romaigh i dtíortha áirithe AE, claontacht i gcoinne daoine aeracha 
agus leispiacha, gluaiseachtaí antoisceacha frith-inimirceach, coinbhleachtaí eitneacha leantacha. 
Smaoinigh ar shamplaí den eisiamh sóisialta i do thír féin agus úsáid iad sin i do phlé ranga. 
 
Bain úsáid as Acmhainn 13 le do dhaltaí chun iniúchadh a dhéanamh ar roinnt cásanna stairiúla 
fianaise-bhunaithe de shainithint, de dheighilt, d’idirdhealú agus de dhíothú daoine mar gheall ar a 
gcéannacht. Iarr ar do rang na ceisteanna seo a leanas a bhreithniú i ndáil leis na hacmhainní seo (tá 
na ceisteanna ar fáil freisin san Acmhainn): 
 

 Conas a léiríonn cás Rita Kuhn gur minic a fhorchuirtear céannacht ar dhuine nó ar ghrúpa?  
Cad iad iarmhairtí an cháis sin?  
 

 Cén léamh a thugann cleachtas na ‘Zúnna Daonna’ ar léargas na nEorpach ar phobail 
chóilinithe agus ar an gcaoi a gcaitear leo?  


