
AN NUACHT A 
CHREIDIÚINT 
NÓ GAN Í A 
CHREIDIÚINT?

Tá an modúl seo forbartha ag Parlaimint na hEorpa, ní ag údar
na modúl eile. 



RÉAMHRÁ

IONTAOFA NÓ 
NEAMHIONTAOFA?



RÉAMHRÁ

IONTAOFA NÓ 
NEAMHIONTAOFA?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


RÉAMHRÁ

IONTAOFA NÓ 
NEAMHIONTAOFA?



RÉAMHRÁ

FÍOR NÓ 
BRÉAGACH?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


CLEACHTADH GRÚPA

BHEITH AR AN 
EOLAS FAOI 
CHÚRSAÍ

Cá bhfaigheann tú an 
nuacht? 

(nó cad iad na foinsí faisnéise atá
ar eolas agat?)



CLEACHTADH GRÚPA

AG 
SMAOINEAMH 
FAOINÁR 
bhFOINSÍ
FAISNÉISE

Ar tháinig tú ar aon
nuacht a bhfuil cuma
aisteach uirthi le 
seachtain/mí anuas?



CLEACHTADH GRÚPA

CÉN FÁTH A 
BHFUIL AN 
NUACHT 
AISTEACH?

a. Bréagach amach is amach
b. Easaontaím go hiomlán
c. Áibhéalach nó saofa
d. Rómhaith (nó ródhona) le bheith fíor
e. Tagann an nuacht salach ar gach a bhfuil ar eolas

agam faoin ábhar
f. Tagann an nuacht go ró-éasca leis na mianta nó

na creidimh atá agam
g. Náireach
h. Ábhar grinn
i. Eile



CLEACHTADH GRÚPA

TUAIRIM 
NÓ FÍRIC? 

Tá tuairim bunaithe ar
chreideamh nó ar
dhearcadh. Níl sí
bunaithe ar fhianaise
infhíoraithe. 

Is é is fíric ann rud ar 
féidir é a sheiceáil agus 
fianaise a chur leis. 



CLEACHTADH GRÚPA

CAD IS 
BRÉAGAISNÉIS 
ANN?

• Cad? Faisnéis bhréagach nó mhíthreorach
• Conas? Déantar nó scaiptear d’aon ghnó í
• Cén fáth? Chun airgead a dhéanamh nó chun

bob a bhualadh ar dhaoine



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

CAD É AN FHADBH 
A BHAINEANN 
LEIS AN 
mBRÉAGAISNÉIS?

1. Is é an toradh a bhíonn uirthi…
• nach bhfaigheann tú ach taobh (saofa) amháin den scéal
• go dtagann mothúcháin láidre ionat ar na cúiseanna

míchearta
• go ngníomhaíonn tú ar bhealach difriúil
• go ndéanann tú amadán díot féin os comhair daoine eile

2. Fágann sí go mbíonn sé níos deacra teacht ar an 
bhfaisnéis cheart nuair a theastaíonn sí uait

3. Is féidir léi tionchar diúltach a imirt ar an tsochaí



SAMPLA

IS FÉIDIR LEIS AN 
MBRÉAGAISNÉIS 
FÍORDHOCHAR A 
DHÉANAMH SAN 
FHÍORSHAOL.

Ionsaithe á ndéanamh ar thúir 5G 
de bharr na bréagaisnéise faoi 5G

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


SAMPLA

IS FÉIDIR LEIS AN 
mBRÉAGAISNÉIS
BEATHA DAOINE 
A CHUR I mBAOL.

Faoi mar a tharla de bharr an 
phictiúir mhearscaipthe seo.



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

CÉ hIAD NA 
DAOINE AR FÉIDIR 
BOB A BHUALADH 
ORTHU?

GACH DUINE! Daoine de gach aoisghrúpa, inscne
agus cúlra, beag beann ar an leibhéal oideachais
atá acu.

Bíonn sé níos éasca bob a bhualadh orainn:
• nuair a bhíonn mothúcháin láidre i gceist (grá, eagla, 

dóchas)
• nuair a fhaighimid an teachtaireacht ó dhuine as a bhfuil

iontaoibh againn
• nuair a bhíonn an teachtaireacht ag teacht leis na creidimh

atá againn cheana



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

CÉ BA CHEART AN 
BHRÉAGAISNÉIS A 
CHOMHRAC?

GACH DUINE...
Iriseoirí agus tionchairí
Polaiteoirí
Cuideachtaí meán agus cuideachtaí meán sóisialta
Oideoirí

... TUSA freisin!
• Bí san airdeall agus fíoraigh aon nuacht a bhfuil cuma

aisteach uirthi
• Déan do mhachnamh sula roinneann tú aon nuacht
• Labhair le cairde a bhféadfadh gur bualadh bob orthu



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

“BRÉAGNUACHT” 
CAD ATÁ I gCEIST
LÉI?

MÍFHAISNÉIS

Nasc Bréagach
Inneachar Míthreorach

BRÉAGAISNÉIS
Inneachar Bréagach
Inneachar Pasadóra

Inneachar Mí-
ionramháilte

Inneachar Cumtha

FAISNÉIS 
MHAILÍSEACH

(Roinnt) Sceití
Ciapadh

Fuathchaint

BRÉAGACH CEAPTHA CHUN 
DOCHAR A 

DHÉANAMH



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

FIOS A BHEITH 
AGAT CAD ATÁ 
FÍOR AGUS CAD 
ATÁ BRÉAGACH

An bhfuil dóigheanna ann lena sheiceáil an bhfuil
scéal nuachta fíor nó nach bhfuil?

Roinnt smaointe:
• Léigh an t-alt ar fad – an ionann an t-inneachar agus an cheannlíne?
• Cuardaigh an scéal ar an Idirlíon – an bhfuil foinsí eile ag teacht lena

chéile?
• An eol duit cén cineál foinsí atá iontu?
• Fíoraigh an dáta agus an t-údar
• Seiceáil an bhfuil cuma aisteach ar na pictiúir nó nach bhfuil



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

FÍORSCÉAL 
BRÓNACH FAOI 
PENKA AN BHÓ

Is minic gur treise an 
chaoi a n-insítear scéal, 
seachas na fíricí atá ann

‘Gníomhaithe ag troid chun cosc a 

chur ar bhó inlao a bheith á cur chun

báis as trasnú “go neamhdhleathach” 

isteach go dtí an tAontas Eorpach’

‘Mire an Aontais Eorpaigh: Tá Penka an 

bhó i mbaol phianbhreith an bháis as 

imeacht ar strae taobh amuigh den 

bhloc gan pháipéarachas’

‘An chaoi a dtugann Penka an bhó, ar

ghearr an Bhruiséil pianbhreith an bháis

uirthi as dul ar strae ón mBulgáir go dtí an 

tSeirbia, léiriú ar gach a bhfuil mícheart

leis an Aontas Eorpach’



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

AN 
COMPÁS 
SEICEÁLA FÍRICÍ



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

BEARTA AN 
AONTAIS IN 
AGHAIDH NA 
BRÉAGAISNÉISE

• “EU vs Disinfo” – foireann speisialta a 
dhéileálann le bréagaisnéis thar lear

• Feabhas a chur ar na dóigheanna ar féidir
bréagaisnéis a aithint go mear

• Rabhadh a thabhairt do shaoránaigh faoi na
rioscaí a bhaineann le bréagaisnéis

• Brú a chur ar ghnólachtaí meán sóisialta chun
go ndéanfaidh siad a gcion féin freisin

• Tacaíocht a thabhairt do sheiceálaithe fíricí
agus d’iriseoirí laistigh den Aontas agus
lasmuigh de araon



CUR I LÁTHAIR DEIRIDH

LEAN 
SEICEÁLAITHE 
FÍRICÍ • Déantar liostaí de na heagraíochtaí seiceála

fíricí i gach tír a thabhairt chun dáta trí Poynter 
Institute agus ar Facebook

• Grúpa frith-bhréagaisnéise an Aontais é féin
agus an feachtas “déan do mhachnamh sula
roinneann tú scéal”

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/


Ireland

SpainPortugal

Tá an modúl seo forbartha ag Parlaimint na hEorpa, ní ag údar na modúl eile. © Parlaimint na hEorpa2020. 

TEAGMHÁIL

Aonad an Urlabhraí – Parlaimint na hEorpa
europarl-spox@europarl.europa.eu

AN NUACHT A 
CHREIDIÚINT 
NÓ GAN Í A 
CHREIDIÚINT?


