
An bhfuil aon bharúil agat céard leis a mbaineann na spriocanna seo?  Sna boscaí bána thíos, 
scríobh focal nó dhó a thagann chun cuimhne nuair a fhéachann tú ar lógónna/deilbhíní Sprioc 4.  

Anois, seiceáil do chuid buillí faoi thuairim i gcoinne na bhfreagraí thíos!

Súil níos géire ar Oideachas 
ar Ardchaighdeán  

Is éard atá i gceist le Sprioc Dhomhanda 4: Oideachas 
ar Ardchaighdeán, ná féachaint chuige go gcuirfear 
oideachas maith ar gach duine. Tá 10 gcinn 
d’aidhmeanna nó spriocanna beaga ag gabháil le 
Sprioc 4.  Féach ar na lógónna (nó na deilbhíní) thíos  
le haghaidh gach ceann de na 10 sprioc sin.  



Cén chosúlacht atá idir an freagra agus an méid a scríobh tú ar Bhileog Oibre 1, nuair a 
chonaic tú deilbhíní nó lógónna Sprioc 4 den chéad uair?

Cuspóirí Sprioc 4

Bain triail as an ngníomhaíocht ‘Meaitseáil na Spriocanna’ ar an suíomh 
gréasáin lena fháil amach cé mhéad sprioc is cuimhin leat!

Ba chóir an deis a bheith ag gach buachaill agus cailín dul chuig bunscoil agus meánscoil 
den scoth, agus níor cheart go mbeadh orthu íoc as sin  

Ba chóir go bhfaigheadh gach buachaill agus cailín an cúnamh a theastaíonn uathu i 
naíolanna nó sa bhaile ionas go mbeidh siad réidh le tosú ar scoil

Ba cheart na seansanna céanna a bheith ag fir agus mná ceird a fhoghlaim (tógálaí, pluiméir, 
gruagaire etc.) nó staidéar a dhéanamh san ollscoil, agus níor cheart go mbeadh orthu an 
iomarca airgid a íoc chun dul faoin oiliúint sin nó an staidéar sin a dhéanamh

Ba chóir an scoil agus deiseanna foghlama eile a bheith ina gcúnamh d’fhir agus mná ó 
thaobh poist mhaithe a fháil (dálaí maithe oibre, pá cóir)

Níor chóir aon duine a fhágáil gan deis oideachais

Ba chóir go mbeadh gach duine óg, agus níos mó daoine fásta, in ann léamh agus scríobh

Ba cheart an deis a bheith ag gach duine foghlaim conas a bheith ina shaoránach domhanda 
ionas gur féidir leis nó léi páirt a ghlacadh sa tsochaí agus a chinntiú go dtabharfar aire don 
domhan seo

Ba cheart go mbeadh scoileanna agus áiteanna foghlama eile slán sábháilte agus go gcuirfí 
fáilte roimh gach duine iontu

Na tíortha a bhfuil níos mó airgid agus acmhainní acu, ba cheart dóibh cabhrú le daoine i 
dtíortha a bhfuil níos lú airgid agus acmhainní acu, ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh 
lena gcuid oideachais

Ba chóir oiliúint a chur ar níos mó múinteoirí, agus ba cheart go gcabhródh tíortha saibhre 
le tíortha bochta é sin a dhéanamh
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