
COMHPHÁIRTÍOCHT   
AR SON NA SPRIOCANNA  

IRIS LÁN LE 
SPRAOI DO 
LEANAÍ!

Cúnamh Éireann – clár cúnaimh Rialtas na hÉireann le haghaidh forbairt thar lear

GRADAIM CHÚNAMH ÉIREANN, ÁR NDOMHAN, 2021



www.ourworldirishaidawards.ie

 2COMHPHÁIRTÍOCHT AR SON NA SPRIOCANNA

FÁILTE ISTEACH!
Fáilte chuig iris Ghradaim Chúnamh 
Éireann, ár nDomhan, 2021, atá dírithe 
go hiomlán ar dhaltaí bunscoile! 

Tháinig na Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú 
in 2015 chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar ár 
ndomhan ach na fadhbanna is mó atá againn 
amhail an bhochtaineacht, an t-ocras, an éagóir, 
agus dochar don chomhshaol a réiteach.  

Na 17 Sprioc Dhomhanda um Fhorbairt 
Inbhuanaithe a thugtar ar an bplean seo. 

San iris seo, gheobhaidh tú eolas ar conas a 
bhíonn Cúnamh Éireann, clár cúnaimh Rialtas na 
hÉireann le haghaidh forbairt thar lear, ag obair as 
lámha a chéile leis na Náisiúin Aontaithe, rialtais, 
eagraíochtaí neamhrialtasacha (nó carthanais), 
agus pobail chun na Spriocanna Domhanda a 
bhaint amach, agus chun domhan a chruthú ina 
gcosnaítear an comhshaol agus ina dtugtar aire do 
gach aon duine i ngach aon áit, anois agus feasta.    
Is é seo a leanas téama na nGradam i mbliana: 

COMHPHÁIRTÍOCHT AR SON NA SPRIOCANNA

mar tá ár gcuid féin le déanamh againn ar fad 
chun obair as lámha a chéile leis na Spriocanna 
Domhanda a bhaint amach. Tá sé níos tábhachtaí 
anois ná riamh go mbeadh an domhan ar fad ag 
tarraingt le chéile chun dul i ngleic le COVID-19.

Bain taitneamh as na scéalta agus na 
gníomhaíochtaí san iris seo. Lig dá 
bhfuil ann thú a spreagadh chun 
d’ábhar féin a chruthú don iris! Seol 
chugainn ansin é agus seans go 
roghnófaí saothar leat d’eagrán de 
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, 
na hirisí ar líne le leanaí do leanaí, in 
2021 (tá tuilleadh sonraí ar leathanach 11).

A CHAIRDE 
GO LÉIR!
Colm Brophy is ainm dom, agus is mise Aire 
na hÉireann um Chúnamh Forbartha Thar 
Lear. Is ball den Rialtas mé, agus an jab atá 
agam ná déanamh cinnte go ndéanann Éire a 
dícheall chun cabhrú le daoine bochta agus le 
daoine a bhfuil ocras orthu ar fud an domhain. 
Is trí Chúnamh Éireann a bhímid ag obair.

Beidh tú ag foghlaim faoi Chúnamh Éireann ar 
scoil i mbliana, agus inseoidh do mhúinteoir duit faoi na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt 
Inbhuanaithe. Ainm mór casta atá ann, ach níl sé chomh casta sin i ndáiríre. Nuair a bhíonn tú ag 
obair ar thionscadal ar scoil, uaireanta bíonn tú ag obair le duine eile ón rang nó mar chuid de ghrúpa. 
Comhpháirtíocht a thugtar air sin.

“Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna” an téama atá leis na Gradaim do bhunscoileanna i mbliana, 
agus tá sé bunaithe ar gach duine againn a bheith ag obair as lámha a chéile chun rud maith a bhaint 
amach. Is féidir linn ar fad cabhrú chun an domhan a fheabhsú – mise agus mo chomhghleacaithe sa 
Rialtas, gnóthais, grúpaí pobail, scoileanna, agus gach aon duine againn.

Tá tú féin, do mhúinteoirí, do theaghlach, do chairde agus do phobal ag obair as lámha a chéile cheana 
féin le sé mhí anuas agus muid ag dul i ngleic le paindéim Covid-19. Is eol dúinn go léir na nithe 
tábhachtacha atá le déanamh againn chun muid féin agus gach duine eile a choinneáil slán sábháilte, 
is é sin a bheith ag obair as lámha a chéile, i gcomhpháirtíocht.

Tá go leor scéalta spéisiúla san iris seo faoi conas a bhíonn Éire ag obair i gcomhpháirt le hUganda 
agus le Clár Domhanda Bia na Náisiún Aontaithe chun tacú le dídeanaithe. Tá leanaí ag maireachtáil i 
gcampaí dídeanaithe agus i lonnaíochtaí in Uganda agus ar fud an domhain mhóir, agus tugann siad 
ard-aire a lámha a ní go cúramach, díreach cosúil libhse go léir. Cabhraíonn Cúnamh Éireann leo, 
agus cinntímid go mbíonn a ndóthain gallúnaí agus uisce ghlain ar fáil dóibh chun é sin a dhéanamh.

Cé na rudaí eile is féidir linn a dhéanamh chun cabhrú le daoine eile? Tá mé cinnte go bhfuil neart 
smaointe agus samplaí eile agat maidir le conas is féidir linn cabhrú le daoine eile nach mbíonn 
an t-ádh céanna leo. Seol isteach saothar cruthaitheach d’eagrán mhí Feabhra de Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, iris ar líne a bhíonn á scríobh agus á cur le chéile ag leanaí. Is iontach an 
áis í chun do chuid smaointe a chomhroinnt ar conas is féidir leat féin agus liomsa ár gcuid féin a 
dhéanamh chun an domhan a fheabhsú.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le do mhúinteoir as cabhrú leat eolas a chur ar an obair 
thábhachtach atá ar siúl chun cabhrú le teaghlaigh ar fud an domhain – agus tuigim go maith go 
bhfágfaidh tusa do lorg féin ar an domhan freisin ar bhealach dearfach.

CLÁR NA nÁBHAR
 3  . . . . . . . . . . . .Céard is Cúnamh Éireann ann? 

 4  . . . . . . . . . . . .Luach na comhpháirtíochta 

 5  . . . . . . . . . . . .Na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe

 6-7  . . . . . . . . . .Léargas ar thíortha Chúnamh Éireann

 8-9  . . . . . . . . . .Scéal Mamcy: Gníomhaíochtaí i gcás-staidéar maidir  
  . . . . . . . . . . . . . .le clár in Uganda a dtacaíonn Cúnamh Éireann leis

 10 . . . . . . . . . . . .Bidibidi agus na Spriocanna Domhanda 

 10  . . . . . . . . . . .Oideas le haghaidh Spriocanna Domhanda

 11  . . . . . . . . . . .Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021: céimeanna simplí  
  . . . . . . . . . . . . . .chun  páirt a ghlacadh agus chun do chuid saothair a chur isteach chuig  
  . . . . . . . . . . . . . .Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n-irisí áille nua le leanaí, do leanaí 

 12  . . . . . . . . . . .Ceardlanna Chúnamh Éireann do Dhaltaí Bhunscoile

Colm Brophy, an tAire Stáit um Chúnamh 
Forbartha Thar Lear
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CÉARD IS CÚNAMH ÉIREANN ANN?
Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh Rialtas na hÉireann le haghaidh 
forbairt thar lear, agus téann sé i ngleic leis an ocras agus leis an 
mbochtaineacht ar fud an domhain ar son mhuintir uile na hÉireann. 
Bíonn Cúnamh Éireann ag obair as lámha a chéile le rialtais, 
gníomhaireachtaí idirnáisiúnta (amhail Clár Domhanda Bia na 
Náisiún Aontaithe), eagraíochtaí neamhrialtasacha (nó carthanais), 
agus pobail chun cabhrú le feabhas a chur ar shaol na dteaghlach 
is boichte ar fud an domhain.  Ba iad an Chéinia, Uganda, an Aetóip, 
an Mhaláiv, Siarra Leon, an tSúdáin Theas, an tSiombáib, Poblacht 
Dhaonlathach an Chongó, an Tansáin, agus an Nígir na deich dtír 
ba mhó a fuair maoiniú nó airgead ó Chúnamh Éireann in 2019.   

Tugann Cúnamh Éireann maoiniú d’eagraíochtaí neamhrialtasacha ar 
nós Action Aid, Aidlink, Brighter Communities Worldwide, Children in 
Crossfire, Concern Worldwide, GOAL, Gorta Self Help Africa, HelpAge 
International, Nurture Africa, Plan Ireland, Trócaire, agus go leor leor 
eile, chun aghaidh a thabhairt ar an ocras, ar an mbochtaineacht, 
ar an éagothroime agus ar an athrú aeráide ar fud an domhain. 

Bíonn clár na hÉireann don chomhar um fhorbairt ag obair ar 
bhonn comhpháirtíochta i mbreis is 80 tír chun an comhshaol a 
chosaint, breis bia a fhás, poist a chruthú, agus scoileanna agus 
ospidéil a thógáil ionas go mbeidh pobail bhochta leochaileacha 
in ann feabhas a chur ar a saol, iad féin a chosaint ar COVID-19 
agus ar ghalair thógálacha eile, agus todhchaí níos fearr a 
thógáil dá leanaí. Comhar um fhorbairt a thugtar air sin.

Nuair a bhuaileann tubaistí, cuireann Éire cabhair amhail 
cógais, pubaill, agus bia ar fáil láithreach do dhaoine atá 
ag fulaingt mar gheall ar chogadh, tuilte, creathanna talún, 
hairicíní, agus dúshláin a bhaineann le cúrsaí sláinte amhail 
COVID-19. Cabhraíonn Cúnamh Éireann freisin le leanaí atá 
buailte ag tubaiste chun gur féidir leo leanúint ar aghaidh 
ag dul ar scoil. Cabhair dhaonnúil a thugtar air sin.

BÍMIS BRÓDÚIL – TÁ CLÁR CÚNAIMH NA hÉIREANN RANGAITHE AR 
CHEANN DE NA CLÁIR IS FEARR DÁ BHFUIL ANN!

AR FUD AN DOMHAIN 
INA NDÍDEANAITHE

26 MILLIÚN 
DUINE

faoi chosaint ghníomhaireacht 
dídeanaithe na Náisiún Aontaithe 
(UNHCR) in 26 tír in 2019 

107,800 DÍDEANAÍ   

ina gcónaí i dtíortha atá buailte ar a 
dtír thionscnaimh 

73%  DE TÁ 
DHÍDEANAITHE

7.7 BILLIÚN 
AN LÍON DAOINE AR   
DOMHAN INNIU

FAOI FHÍOR-BHOCTAINEACHT
AGUS IAD BEO AR NÍOS LÚ NÁ
€2.10 IN AGHAIDH AN LAE

700MILLIÚN
DUINE

Bíonn dídeanaithe i mbaol níos 
mó ó COVID-19  mar seans nach 
mbeadh uisce glan ná gallúnach 
acu chun a lámha a ní, agus 
b’fhéidir nach mbeadh fáil acu 
ar chúnamh leighis dá dtiocfadh 
comharthaí sóirt COVID-19 orthu.

Athlonnaíodh 

Is féidir leat grafaic faisnéise (bealach físeach chun faisnéis/sonraí uimhriúla 
a léiriú) de do chuid féin a chruthú agus a chur isteach chugainn agus seans go 
roghnófaí é do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, an iris ar líne le leanaí, do 
leanaí, in 2021!  Tá tuilleadh sonraí le fáil ar leathanach 11.

Foinse: Na Náisiúin Aontaithe agus Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe (UNHCR)

1)   ______________________________________________________________________

2)   ______________________________________________________________________

3)   ______________________________________________________________________

4)   ______________________________________________________________________ 

5)   ______________________________________________________________________

6)   ______________________________________________________________________

7)   ______________________________________________________________________

8)   ______________________________________________________________________

FÉACH AR AN LÉARSCÁIL (THUAS)  
An bhfuil ainmneacha na dtíortha a bhfuil dath BÁNDEARG orthu ar eolas agat?  Is féidir 
leat féachaint san atlas más gá. Tá seacht gcinn de na tíortha sin san Afraic, agus tá an 
ceann eile san Áise. 

Tá na 8 dtír BHÁNDEARGA ar an léarscáil ar chuid de na tíortha ina mbíonn Cúnamh 
Éireann ag obair as lámha a chéile le rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus 
pobail chun tacú le daoine agus chun an comhshaol a chosaint. 

Ar dheis, tá liosta de na hocht dtír BHÁNDEARGA ar an léarscáil, agus tá na litreacha  
ar fad trí chéile.

An féidir leat na litreacha a chur san ord ceart? 

Tá ainm na chéad tíre déanta againn chun cabhrú leat.

AN NIGÉIR
AN tSOMÁIL

AN NAMAIB

SEAD

ANGÓLA

GABON

GÁNA

ARMENIA
TURKEY

AN ÉIGIPT

MONGOLIA

CHINA

AN TÉALAINN

AN INDIA

BULGARIA

ESTONIA

LATVIA

SERBIA
BOSNIA

IRANIRAQ
MOROCCO

SPAIN

AN AILGÉIR

AN LIBIA

FRANCE SWITZ.
AUSTRIA

SLOVENIA

CZECH REP.
SLOVAKIA

HUNGARY

BELGIUM
LUX.

GERMANY
POLAND

BEININ

TÓGA

GEORGIA

MAILÍ AN NIGIR

UKRAINE

AN EIRITRÉ

AN tAIGÉAN
INDIACH

ATLANTIC
OCEAN

MACEDONIA

ROMANIA

MOLDOVA

BELARUS
RUSSIAN FEDERATION

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN TAJIKISTAN

AN
CHAMBÓID

LAOS

MAENMAR
(BURMA)

AN BHÚTÁIN

AN BHANGLAIDÉIS

KYRGYZ
REPUBLIC

AFGHANISTAN

P

SYRIA

AN ARAIB 
SHÁDACH

ÉIMIN

ÓMAN

AEA

AN tSÚDÁIN

CUÁIT

DJIBOUTI

SRÍ LANCA

AN SAHÁRA
THIAR

AN tSEINEAGÁIL

AN GHAIMBIA

GUINE-BISSAU

AN GHUINE

AN LIBÉIR

MADAGASCAR

AN GHUINE MHEÁNCHIORCLACH

BRÚINÉ

AN MHALAEISIA

AN INDINÉIS

TÍOMÓR THOIR

NA hOILEÁIN FHILIPÍNEACHA

NEIPEALAN PHACASTÁIN

AN CHÉINIA

AN ASTRÁIL

AN tSIOMBÁIB

AN AFRAIC THEAS

LEOSÓTA

AN BHOTSUÁIN

AN tSUASLAINN

RUANDA

AN BHURÚIN

POB. DHAON.
AN CHONGÓ

POB.
AN CHONGÓ

.

CAMARÚN

POBLACHT NA
hAFRAICE LÁIR

AN MHÁRATÁIN

BUIRCÍNE
FASÓ

AN CÓSTA
EABHAIR

UgandaaadngU
eA intpóA 
ál nAavMih 
bimócsíaM
sA nTiaánn 
ímteanV
ioeraL narS 
mA aintbSia 
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LUACH NA COMHPHÁIRTÍOCHTA

ARBH EOL 
DUIT... 
Gurb é DOMHAN NÍOS FEARR 
an teideal atá ar straitéis, nó 
plean, na hÉireann don fhorbairt 
idirnáisiúnta a foilsíodh in 2018?

Aithnítear in Domhan Níos Fearr 
gur gá d’Éirinn obair a dhéanamh 
i gcomhar le tíortha eile chun 
fadhbanna domhanda a réiteach le 
domhan atá níos cothroime, níos 
síochánta agus níos inbhuanaithe 
a chruthú. Ciallaíonn sé sin obair 
a dhéanamh as lámha a chéile 
le tíortha eile trí bhallraíocht na 
hÉireann san Aontas Eorpach agus 
sna Náisiúin Aontaithe.

Cé na daoine nó na grúpaí ar gá dóibh 
a bheith ag obair as lámha a chéile 
chun cúram a dhéanamh de na rudaí is 
luachmhaire ar domhan agus chun na 
rudaí sin a chosaint?

Comhpháirtíocht

Cé na rudaí ar tábhachtaí iad, dar leat, ná seoda, ór nó airgead?  
Cé acu díobh seo iad…?

áilleacht na timpeallachta  
thart orainn

ár bpláinéad

foghlaim nó oideachas

am

caidrimh nó comhpháirtíochtaí le 
teaghlach, cairde, agus daoine eile, 
i bhfad is i gcéin

airgead nó saibhreas

sláinte

cultúr (ceol, damhsa, ealaín, scéalta, 
filíocht, drámaíocht srl.)

rud éigin eile (má chuimhníonn tú 
ar rud ar bith eile, scríobh síos é nó 
tarraing pictiúr de sa bhosca beag 
thíos ina bhfuil comhartha ceiste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Dath 
corcra do 

na rudaí nach 
bhfuil chomh 
tábhachtach 

céanna

Dath glas  
do na rudaí  
a chuirfeá  

sa lár

Scríobh litir 
an RUDA IS 

LUACHMHAIRE 
sa mhuileata 

dúghorm ag an 
mbarr.

An dara 
rud is 

luachmhaire 
sna muileataí 

buí

Scríobh 
litir an RUDA 

IS LÚ LUACH sa 
mhuileata gorm 

ag an mbun.

CUIR NA  
9 RUD SEO  

(A-I) in ord de  
réir fiúntais  
nó luacha.

Breac síos 
do smaointe nó 

tarraing pictiúr díobh 
ar sheolta na loinge 

COMHPHÁIRTÍOCHTA

Is féidir an long 

chríochnaithe a ghearradh 
amach ansin agus a chur 

isteach chugainn, agus seans 
go roghnófaí é do Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, an iris 

ar líne le leanaí do leanaí, in 
2021. Tá tuilleadh sonraí  

ar leathanach 11.

Gníomhaí ar son na gceart sibhialta ab ea Martin Luther King (1929-
1968) i Meiriceá sna 1950idí agus sna 1960idí. Bronnadh Duais 
Nobel na Síochána air in 1964. Chreid Martin Luther King go bhfuil 
an ceart ag gach aon duine cóir chothrom agus chomhionann a fháil.

“Is luachmhaire ná seoda, ór nó airgead áilleacht an 
fhíorbhráithreachais agus na fíor-síochána.”

Óráid Martin Luther King agus é ag glacadh le Duais Nobel na 
Síochána, 10 Nollaig 1964.

Dá mbeadh sé fós beo inniu, b’fhéidir go n úsáidfeadh Martin Luther 
King focal amhail ‘comhpháirtíocht’ nó ‘pobal’ in ionad ‘bráithreachas’ 
le déanamh cinnte go dtuigfí gur gach aon duine a bhí i gceist leis, 
beag beann ar chúrsaí inscne. Is é a bhí á rá aige go mbíonn fíor-
chomhpháirtíocht nó fíorphobal daoine ag tacú lena chéile, go mbíonn 
gean acu ar a chéile, agus go dtugann siad aire dá chéile, is cuma 
céard a tharlaíonn. Chreid Martin Luther King gur luachmhaire an 
chomhpháirtíocht nó an caidreamh sin ná seoda, ór nó airgead.

CHOMHPHÁIRTÍOCHTA
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Tarraing pictiúr d’emoji a 
léireoidh conas a mhothaíonn 
tú nuair a thuigeann tú go 
bhfuil plean domhanda 
ann obair le chéile mar 
chomhpháirtithe chun ár 
ndomhan a fheabhsú. 

LUACH NA COMHPHÁIRTÍOCHTA

MEAITSEÁIL  
NA SPRIOCANNA 
DOMHANDA

Meaitseáil gach Sprioc Dhomhanda leis na emoji cearta a sheasann 
don Sprioc sin. Chun cabhrú leat, tá líne curtha isteach againn idir Sprioc 
Dhomhanda 17 (Comhpháirtíochtaí ar son na Spriocanna) agus na emoji 
cearta a chomhfhreagraíonn do Sprioc 17.  

FÉACHAIMIS NÍOS GRINNE ANOIS AR SPRIOC DHOMHANDA 17...
• Baineann Sprioc 17 le tíortha ag obair as lámha a chéile chun na 17 

Sprioc Dhomhanda a bhaint amach.  An féidir leat smaoineamh ar 
roinnt fáthanna ar rud maith é a bheith ag obair le chéile? 

• Cén fáth a bhfuil sé an-tábhachtach ar fad a bheith ag obair as lámha 
a chéile sa chomhrac in aghaidh COVID-19? 

NA SPRIOCANNA DOMHANDA  
UM FHORBAIRT INBHUANAITHE
Tháinig na Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú in 2015 chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar ár ndomhan ach na fadhbanna is mó atá againn amhail an bhochtaineacht 
agus an t-ocras, an éagóir, agus dochar don chomhshaol a réiteach. Na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe a thugtar ar an bplean seo. 

Tá geallta ag 193 tír, Éire ina measc, go n-oibreoidh siad as lámha a chéile chun na 17 Sprioc a bhaint amach faoin mbliain 2030.

DEIREADH 
LE HOCRAS

OIDEACHAS 
DEN SCOTH

UISCE AGUS 
SLÁINTÍOCHT 
ATÁ GLAN

FUINNEAMH 
INACMHAINNE 
AGUS GLAN

TIONSCLAÍOCHT, 
NUÁLAÍOCHT AGUS 
INFREASTRUCHTÚR

DEIREADH LE 
BOCHTANAS

1. Deireadh a chur leis an mbochtaineacht

2. Deireadh a chur leis an ocras

3. A chinntiú gur féidir le gach duine saol sláintiúil a bheith acu

4. A chinntiú go mbíonn deis ag gach duine oideachas maith a bheith acu

5. A chinntiú go bhfaigheann mná agus cailíní na deiseanna céanna le fir agus buachaillí

6. A chinntiú go mbíonn teacht ag gach duine ar uisce glan agus leithris chuí

7. A chinntiú go mbíonn go leor teasa, solais agus cumhachta ag gach duine gan damáiste a dhéanamh  
don timpeallacht

8. Cabhrú le tíortha poist mhaithe a fhorbairt agus a chur ar fáil ar bhealach atá tairbheach do gach duine

9. Scoileanna, ospidéil agus bóithre a thógáil, agus gnólachtaí agus tionscail a chur chun cinn a dhéanann 
saol daoine níos fearr

10. A chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine, agus go gcaitheann tíortha lena chéile go cothrom

11. Pobail atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus sábháilte a dhéanamh de chathracha, áit ar féidir  
le daoine maireachtáil go maith

12. A chinntiú nach gceannaímid an iomarca rudaí ionas nach ndéanfaimid acmhainní tearca an domhain  
a ídiú

13. Gníomhú anois chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide

14. Aire a thabhairt don bheatha atá inár n-aigéin agus inár bhfarraigí

15. Aire a thabhairt d’fhoraois, d’ainmhithe agus don domhan féin

16. Oibriú ar son na síochána agus an cheartais laistigh de thíortha agus eatarthu

17. Oibreoidh na tíortha as lámha a chéile mar chomhpháirtithe chun na Spriocanna Domhanda  
a bhaint amach agus an saol a dhéanamh níos fearr do gach duine

Éagothroime

Gníomh

=
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LÉARGAS AR THÍORTHA 
CHÚNAMH ÉIREANN
Bain úsáid as an bhfaisnéis faoi chuid de na tíortha ina mbíonn Cúnamh Éireann 
ag obair i gcomhpháirtíocht (thíos) chun na ceisteanna a fhreagairt agus chun an 
crosfhocal ag barr leathanach 7 a líonadh isteach. 

Táimid buíoch d’Ambasáid na hÉireann sna hocht dtír as sonraí maidir le daonra, ionchas saoil agus torthaí a chur ar fáil.

AN AETÓIP
Suíomh: Oirthear na hAfraice 

Príomhchathair: Addis Ababa  

Daonra: 112 milliún

Ionchas saoil: 66.2 bliain

In 2019, thacaigh Cúnamh Éireann le clinic tréidliachta 
nua in Tigray, réigiún i dtuaisceart na tíre. Tugann an 
clinic seo aire d’ainmhithe feirme 2,000 teaghlach sa 
réigiún.

Fíric spéisiúil: Is aisteoir Aetópach-
Éireannach í Ruth Negga agus fuair 
sí ainmniúchán do dhuais Oscar. 
I bpríomhchathair na hAetóipe a 
rugadh í, agus is i Luimneach a tógadh 
í ó aois ceithre bliana ar aghaidh.

AN MHALÁIV
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice 

Príomhchathair: Lilongwe 

Daonra: 18.6 milliún

Ionchas saoil: 63.8 bliain

In 2019, le tacaíocht ó Éirinn, tugadh 22,153 sorn 
cócaireachta atá coigilteach ar fhuinneamh agus 
5,993 solas grianchumhachtaithe do theaghlaigh a 
bhí buailte ag tuilte de bharr báisteach throm.

Fíric spéisiúil: Thaistil J.R.R. 
Tolkien (údar The Lord of the 
Rings) thart ar an Maláiv sna 
1930idí, agus is iomaí duine 
a chreideann gur spreag an 
chuairt sin é chun scríobh 
faoin Shire. 

MÓSAIMBÍC
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice 

Príomhchathair: Mapútó  

Daonra: 30 milliún

Ionchas saoil: 60.2 bliain
In 2019, chuaigh Éire i gcomhpháirt leis an gcoiste uisce 
i Magiga, baile beag i gcúige Niassa, chun caoi a chur ar 
an tobar ann. An toradh a bhí air sin ná nach bhfuil ar 
an Uasal Alves João, atá 84 bliana d’aois, ná ar dhaoine 
eile in Magiga dul ar thuras 17 km ar rothar thar shliabh 
chun uisce a bhailiú dá dteaghlach.

Fíric spéisiúil: Ag ócáidí ceiliúrtha 
traidisiúnta, is minic a chaitheann mná ó 
Mhósaimbíc capulana, éadach tiubh lándaite. 
Is féidir capaluna a chaitheamh anuas ar 
sciorta nó ar bhríste, mar scairf nó mar sheál.

SIARRA LEON 
Suíomh: Iarthar na hAfraice   

Príomhchathair: Freetown  

Daonra: 7.8 milliún

Ionchas saoil: 54.3 bliain

In 2020, chuaigh Éire i gcomhpháirt le Rialtas Shiarra 
Leon agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun 
raidiónna a chur ar fáil do leanaí le linn na tréimhse 
dianghlasála mar thoradh ar COVID-19. Ar an gcaoi sin, 
bhí na leanaí ábalta éisteacht leis na ceachtanna a bhí 
á gcraoladh ag na múinteoirí nuair a bhí na scoileanna 
dúnta.

Fíric spéisiúil: Tá oileán ar a dtugtar 
Dublin Island amach ó chósta Shiarra 
Leon. Sliocht sclábhaithe ó réigiún 
Mhuir Chairib ar saoradh iad an pobal a chónaíonn ann.

AN TANSÁIN
Suíomh: Oirthear na hAfraice

Príomhchathair: Dodoma  
(is é Dárasalám an chathair is mó)

Daonra: 58 milliún

Ionchas saoil: 65 bliain

In 2019, chabhraigh Éire le 130,000 feirmeoir sa 
Tansáin teacht ar shíolta níos fearr agus praghas níos 
fearr a fháil ar a gcuid barr.

Fíric spéisiúil: Bhí cónaí ar Roald Dahl, 
an t-údar iomráiteach, sa Tansáin sna 
1930idí. In Going Solo, a dhírbheathaisnéis, 
tugann sé cuntas ar an gcaoi ar éirigh le 
gabhálaí nathracha mamba glas, nathair 
nimhe, a thabhairt amach ó theach cara 
leis i nDárasalám, cathair ar chósta 
oirthearach na Tansáine.

UGANDA
Suíomh: Oirthear na hAfraice 

Príomhchathair: Kampala  

Daonra: 44.4 milliún

Ionchas saoil: 63 bliain

In 2019, d’oibrigh Éire i gcomhpháirt le Rialtas Uganda, 
gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh 
dídeanaithe (UNHCR) agus leis an gClár Domhanda Bia. 
Cuireadh €2 mhilliún ar fáil chun bia a thabhairt do 1.3 
milliún dídeanaí agus iarrthóir tearmainn, agus tugadh 
airgead do leathmhilliún dídeanaí. (Tá tuilleadh faisnéise 
le fáil ar leathanach 8-10.)

Fíric spéisiúil: Tá Uganda ar cheann 
de na tíortha is mó a ghlacann le 
dídeanaithe, agus ní ghlacann ach an 
Tuirc, an Cholóim agus an Phacastáin 
le líon níos airde dídeanaithe.

AN tSAIMBIA
Suíomh: Deisceart na hAfraice  

Príomhchathair: Lusaka

Daonra: 17.8 milliún  

Ionchas saoil: 63.5 bliain

In 2019, chabhraigh Éire le 1,250 cailín agus 156 
buachaill ó theaghlaigh bhochta sa tSaimbia dul ar an 
meánscoil.

Fíric spéisiúil: Tá Eas Victoria sa 
tSaimbia ar cheann de sheacht n-iontas 
nádúrtha an domhain. Is é Mosi-oa-
tunya an t-ainm a thugann muintir na 
háite ar an eas. ‘Toit Thoirniúil’ is brí 
leis mar gheall ar an gceobhrán agus 
an torann atá ann.

VÍTNEAM
Suíomh: Oirdheisceart na hÁise 

Príomhchathair: Hanáí

Daonra: 96.5 milliún 

Ionchas saoil: 75.3 bliain

In 2019, le tacaíocht ó Éirinn, cuireadh oideachas ar 
41,992 duine sa Chambóid, i Maenmar agus i Vítneam 
maidir leis an gcontúirt a bhaineann le mianaigh talún 
neamhphléasctha (is cineál buama é sin a gcuirtear sa 
talamh é, agus pléascann sé nuair a thagann 
daoine nó feithiclí ina chóngar).

Fíric spéisiúil: Taiscéaladh Pluais Son Đoong 
(‘pluais abhainn na sléibhe’) i bPáirc Náisiúnta Phong Nha-
Kĕ Bang, gar do teorainn idir Laos agus Vítneam, den chéad 
uair in 1991. Meastar go bhfuil an phluais seo ar an bpluais 
is mó ar domhan, agus is ann a fhaightear na haolchoinnle 
is airde dá bhfuil ar eolas againn (foirmíocht charraige 
amhail túr atá in aolchoinneal a éiríonn amach as talamh 
aníos i dtreo shíleáil na pluaise).

Cuir 
tic leis na 

Spriocanna Domhanda 
a bhfuil Cúnamh Éireann 

ag cabhrú lena mbaint amach 
sna hocht dtír sin, dar leat.

Seans go gcabhródh sé leat 
breathnú siar ar a bhfuil 

i gceist le gach Sprioc 
Dhomhanda ar 
leathanach 5.

B’fhéidir go bhfeicfeá roinnt focail 

nua ar an leathanach seo. Cuir ceist 

ar thriúr cairde in aice láimhe céard 

is brí leis na focail sin. Fiafraigh den 

mhúinteoir má bhíonn ceisteanna fós 

agat ina dhiaidh sin.
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Is féidir do phróifíl féin a chur le chéile de 
thír ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair, nó 
crosfhocal nó cuardach focal. Is féidir é sin a 
chur isteach chugainn agus seans go roghnófaí 
é do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, an iris 
ar líne le leanaí, do leanaí, in 2021. Tá tuilleadh 
sonraí le fáil ar leathanach 11.

CROSFHOCAL
Tá freagraí an chrosfhocail le fáil ag bun leathanach 11.

Tíortha 
in aice 
láimhe: 

An Tansáin, Ruanda, Poblacht Dhaonlathach 
an Chongó (PDC), an tSúdáin Theas, agus an 
Chéinia

Teangacha 
oifigiúla:

Béarla (Béarla a mhúintear sna scoileanna, 
agus úsáidtear Béarla sna cúirteanna agus 
i gcuid mhór de na meáin freisin) agus 
Ciosvahaílis. Labhraítear an Lugandais agus 
an Lúóis freisin.

Lá saoire 
náisiúnta:

Lá na Saoirse, ceiliúradh ar 
neamhspleáchas ón Ríocht Aontaithe,  
9 Deireadh Fómhair (1962)

Earraí 
easpórtála:

Caife, éisc agus táirgí éisc, tae, cadás, 
bláthanna, táirgí gairneoireachta, ór

Cineálacha 
coitianta 
bia:

Chapatti – arán leathan mar a bhíonn san 
India a fhriochtar in ola

Luwombo – stobhach le feoil, glasraí nó 
iasc a ghalaítear i nduilleoga banana.

Matoke – banana glas, galaítear é ina 
nduilleoga féin agus déantar brúitín de ina 
dhiaidh sin

AN TSÚDÁIN THEAS 

POBLACHT 
DHAONLATHACH 

AN CHONGÓ

RUANDA

AN TANSÁIN

AN CHÉINIA

Torit

Bidibidi

Nimule

Loch 
Albert

Loch 
Kyoga

Loch Victoria

An N
íl Bhán

1 2 3

 4 5

6

7 8

9

10

11 12

13

UGANDA – 
COMHAD FÍRICÍ

LEIDEANNA
Trasna

2.  Tá Eas Victoria ar cheann de sheacht n-iontas _ _ _ _ _ _ _ _  
 an domhain.

5.  44.4 milliún _ _ _ _ _ atá ina gcónaí in Uganda.

7.  Ionchas _ _ _ _ _ 54.3 bliain ar an meán a bhíonn ag daoine  
 i Siarra Leone.

8.  As na hocht dtír atá luaite ar leathanach 6 is é Vítneam an t-aon  
 tír atá san _ _ _ _.

9.  Is é _ _ _ _ _ an t-acrainm (giorrúchán) d’Ard-Choimisiún na Náisiún  
 Aontaithe do Dhídeanaithe, gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le  
 haghaidh dídeanaithe.

10.  Le tacaíocht ó Éirinn bhí 1250 cailín agus 156 buachaill sa  
 tSaimbia ábalta dul ar an _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ throm is cúis le tuilte uaireanta.

13. In _ _ _ _ _ _ _ _ na hAfraice atá an Aetóip, an Tansáin agus Uganda.

Síos

1.  I Mósaimbíc, is minic a chaitheann mná  
 _ _ _ _ _ _ _ _ ag ócáidí ceiliúrtha traidisiúnta.

3.  In 2020, chuaigh Éire i gcomhpháirt le Rialtas Shiarra Leone agus  
 le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun _ _ _ _ _ _ _ _ _ a chur ar  
 fáil do leanaí le gurbh fhéidir leo éisteacht le ceachtanna nuair a  
 bhí na scoileanna dúnta mar thoradh ar COVID-19.

4.  Cén tír a ghlacann leis an gceathrú líon dídeanaithe is mó  
 ar domhan?

6.  In 2019, chabhraigh Éire le 130,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ sa Tansáin  
 teacht ar shíolta níos fearr agus praghas níos fearr a fháil ar a  
 gcuid barr.

12. Thacaigh Éire le clinic tréidliachta i réigiún _ _ _ _ _ _ san Aetóip  
 in 2019.
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Is múinteoir réamhscoile nó 
naíscoile í Mamcy Karina agus tá 
sí 22 bhliain d’aois. Is as Torit i 
réigiún Equatoria Thoir sa tSúdáin 
Theas di.  Tá Mamcy, a tuismitheoirí, 
a beirt deirfiúracha, a cúigear 
deartháireacha, agus a mac óg ina 
gcónaí i lonnaíocht dídeanaithe 
Bidibidi i dtuaisceart Uganda.

SCÉAL MAMCY

Gach mí, cuireann Clár Domhanda Bia na Náisiún Aontaithe, 
le tacaíocht ó Chúnamh Éireann agus ó dheontóirí eile, bia ar 
fáil do 1.2 milliún dídeanaí in Uganda.  Rialtas Uganda agus 
UNHCR (gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh 
dídeanaithe) a dháileann amach an bia sin. Chuir Cúnamh 
Éireann airgead breise ar fáil don Chlár Bia freisin le cabhrú 
chun na dídeanaithe a chosaint ar COVID-19. 

Is daoine iad dídeanaithe a 
raibh orthu imeacht óna dtír 

dhúchais chun éalú ó chogadh, 
éagóir nó díobháil, nó ó 

thubaiste nádúrtha.   

“Tá aighneas mór sa tSúdáin Theas, agus ní bhíonn rudaí éasca” a deir 
Mamcy.  “Ní áit shábháilte í an tSúdáin Theas.”

Is minic a bhíonn ar dhídeanaithe imeacht óna dtír dhúchais nó óna 
dtír thionscnaimh go tapa chun éalú ó chontúirt. Mar sin, baineann 
siad a gceann scríbe amach gan mórán airgid ná bia acu, nó gan 
airgead gan bia ar bith acu fiú.  
Samhlaigh dá mbeadh ort imeacht go tobann ó do bhaile féin chuig tír eile, 
agus go mbeadh ort imeacht gan mhoill agus taisteal de shiúl na gcos. 

Tarraing pictiúr de 8 rud a thabharfá leat ar an aistear.  

Ní hionann na lonnaíochtaí dídeanaithe in Uganda agus na campaí 
dídeanaithe in áiteanna eile. In áit dídeanaithe a scaradh amach ó 
mhuintir na háite in Uganda, gan cead acu dul ag obair ná na campaí 
a fhágáil, bíonn idir dhídeanaithe agus mhuintir na háite ina gcónaí le 
chéile i lonnaíochtaí amhail Bidibidi, agus is féidir leis na dídeanaithe 
ann gluaiseacht thart gan srian agus dul ag obair, cé nach bhfuil mórán 
post ann.

Aisteach go leor, ní raibh Bidibidi ar an bhfód roinnt blianta ó shin. Coill 
mhór a bhí sa limistéar sin roimh 2016, agus ní raibh ach líon an-bheag 
daoine ina gcónaí ann. Is cathair mhór atá ann anois agus breis is 
230,000 dídeanaí ina gcónaí ann. D’éalaigh formhór na ndídeanaithe 
sin ón gcogadh sa tSúdáin Theas. Bíonn teaghlaigh, amhail teaghlach 
Mamcy, ag maireachtáil i mbotháin dóibe nó leathánra phlaistigh agus 
díon tuí nó miotail orthu. Tá margaí, siopaí, ionaid leighis, scoileanna 
agus séipéil ann, ach tá go leor oibre le déanamh i gcónaí chun cathair 
a chruthú in Bidibidi inar féidir le daoine maireachtáil go maith. Mar 
shampla, faoi láthair, tá sé an-tábhachtach ar fad go bhfuil áiseanna 
níocháin lámh, mar aon le huisce glan agus gallúnach, ag na daoine in 
Bidibidi chun gur féidir leo iad féin a chosaint ar COVID-19.

“Tá mé an-sásta anseo in Uganda, tá bia againn, níl aon chogadh ann 
agus níl orainn a bheith ag rith ó áit go háit agus torann gunnaí sa 
chúlra… táimid sábháilte anseo in Uganda. Is féidir linn maireachtáil 
faoi shíocháin.”

Samhlaigh dá mbeadh an chumhacht agat Bidibidi a leagan amach mar 
chathair den scoth, chun go mbainfear amach na 17 Sprioc Dhomhanda 
go léir faoi 2030 ann.  

Tarraing pictiúr de léarscáil ón aer ar chathair eiseamláireach 
Bidibidi.  

Más é seo an chéad uair duit léarscáil ón aer a tharraingt, b’fhéidir 
go gcabhródh sé leat a shamhlú go bhfuil tú i héileacaptar os cionn 
Bidibidi. Ba cheart gur pictiúr simplí den chathair atá ann, faoi mar a 
fheiceann tú thíos fút agus tú ag eitilt os cionn na cathrach. 

Bain úsáid as siombailí (mar shampla pictiúr beag de rothar chun 
raon rothar a léiriú), focail ghiorraithe (mar shampla ‘sc’ do ‘scoil’), 
dathanna daite agus línte chun bóithre iarainn, bóithre, locha, 
aibhneacha srl. a léiriú. Ná déan dearmad ar na háiseanna níocháin 
lámh! Mínigh sa bhosca ‘Eochair’ céard dó a seasann na siombailí, 
focail ghiorraithe, dathanna agus línte atá in úsáid agat.

D’fhág Mamcy a háit dúchais in Torit i Lúnasa 2016, agus theith sí go 
hUganda chun éalú ó chogadh atá ag dul ar aghaidh sa tSúdáin Theas ó 2013.  

Eochair

Anois, samhlaigh go bhfuil tú ar do bhealach.  Tá do mhála róthrom.   
Ní mór duit cuid de na rudaí a fhágáil i do dhiaidh. Cuir líne trí 
na 4 rud a d’fhágfá i do dhiaidh. Abair le cara leat cé na rudaí a 
choinnigh tú, agus cén fáth.

Is daoine,eagraíochtaí nó rialtais 
iad na DEONTÓIRÍ a chuireann 

airgead nó tacaíocht de shaghas eile 
ar fáil chun cabhrú le fadhbanna a 

réiteach agus feabhas a chur ar shaol 
daoine leochaileacha.

Mamcy Karina.  
Grianghraf: WFP/Hugh Rutherford
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Ba bhreá le líon mór dídeanaithe, Mamcy ina 
measc, filleadh abhaile ach tuigeann siad nach 
féidir leo é sin a dhéanamh go dtí go mbeidh sé 
sábháilte.  Uaireanta, fanann dídeanaithe sna 
tíortha ósta amhail Uganda ar feadh blianta 
fada. Tacaítear le daoine eile bogadh chuig 
tíortha amhail Éire chun socrú síos agus saol 
níos fearr a chaitheamh. Oibríonn an Clár 
Domhanda Bia as lámha a chéile le Rialtas 
Uganda chun tacú le Mamcy agus le dídeanaithe 
eile ach cineálacha éagsúla oiliúna a chur ar fáil 
dóibh le gur féidir leo post a aimsiú, a gcuid bia 
féin a cheannach, agus deis a thabhairt dóibh 
saol níos fearr a chaitheamh, beag beann ar  
an áit ina mbeidh cónaí orthu. 

Tá pleananna agus aislingí ag Mamcy:“Ba bhreá liom 
a bheith i m’iriseoir.”  In 2018, ghlac Mamcy páirt 
in oiliúint scéalaíochta trí fhocail, grianghraif agus 
físeáin a bhí á reáchtáil ag an gClár Domhanda Bia 
(WFP).  “A bhuí le WFP Storytellers, tá a fhios agam 
conas físeán a dhéanamh, agus ní dhearna mé é sin 
riamh roimhe sin.  Bhí an-chraic ann, agus anois is eol 
dom conas seasamh i gceart agus físeán a thaifeadadh 
i gceart.  Tá súil agam go bhfeicfidh daoine é agus go 
mbainfidh siad taitneamh as.”

“Is breá liom scéalta a insint le go dtuigeann daoine 
céard atá ag tarlú anseo in Bidibidi agus sa tSúdáin 
Theas toisc gur chuala siad uaimse é – Mamcy 
Karina.  Ba mhaith liom go mbeadh aithne níos fearr 
ag daoine ormsa agus ar an gcaoi a bhfuil mé ag 
maireachtáil.”

Tá scoileanna in Bidibidi agus i lonnaíochtaí eile do dhídeanaithe in Uganda, ach 
bíonn sé an-deacair ar na leanaí a n-aird a dhíriú ar an rang mura mbíonn go leor 
le hithe acu. Mar mhúinteoir, is maith mar a thuigeann Mamcy é sin.

“Bíonn daoine ag argóint sa scoil nuair nach mbíonn go leor bia ann,” a mhíníonn 
sí. “Tosaíonn na leanaí óga ag caoineadh mar bíonn ocras orthu. Ní féidir leo 
éisteacht mar bíonn ocras orthu.” 

Sa naíscoil ina n-oibríonn Mamcy, tugann na tuismitheoirí isteach beagán den 
ghrán buí (arbhar Indiach) a fhaigheann siad ón gClár Domhanda Bia.  Gach lá, 
déanann cócaire na scoile an grán buí sin a mheilt ina phlúr chun cineál leite a 
dhéanamh do na daltaí.

Céard faoi a bhfuil Mamcy agus a triúr deartháireacha – Francis, Emmanuel, 
agus Mario – ag caint agus a lón á ithe acu, dar leat? 

Tá athrú tagtha ar an gcaoi a mbíonn Mamcy agus a 
teaghlach ag ithe mar thoradh ar COVID-19.

“Roimhe seo, ba ghnách linn ár mbia a chomhroinnt 
le cairde linn agus leis an teaghlach, ach ithimid linn 
féin anois mar gheall ar COVID-19.  Faigheann tú do 
chuid bia féin, itheann tú leat féin agus, tar éis dúinn 
ár mbéile a ithe, nímid ár lámha.”  

In ainneoin na ndúshlán sin, tuigeann Mamcy go 
maith gur fearr fanacht in Uganda. “Táimid ag fanacht 
go mbeidh an tSúdáin Theas faoi shíocháin.  Tá an 
bia an-tábhachtach dúinn. Sin an fáth a bhfuilimid ag 
fanacht anseo,” a deir Mamcy.  

Gnáthbhéile in Bidibidi: pónairí, brúitín de ghrán buí agus 
anlann, agus glasraí duilleacha a fhástar go háitiúil. 
Grianghraf: WFP/Petroc Wilton

Mamcy agus triúr dá deartháireacha (Francis – sa chúinne 
íochtair ar chlé; Emmanuel – ag an mbarr ar dheis; agus 
Mario – sa chúinne íochtair ar dheis) ag ithe lóin lena chéile 
sular tháinig COVID-19 ar an bhfód
Grianghraf: WFP/Petroc Wilton

Mamcy ag taifeadadh ar chlár oiliúna WFP 
Storytellers i mí an Mheithimh, 2018. 
Grianghraf: WFP/Hugh Rutherford

Is féidir leat na léarscáileanna 
agus na pictiúir ó leathanach 
8-9 a chur isteach chugainn 
agus seans go roghnófaí iad 
do Gníomhaithe Spriocanna 
Domhanda, an iris ar líne 
le leanaí do leanaí, in 2021. 
Tá tuilleadh sonraí le fáil ar 
leathanach 11.  

Scríobh  
isteach an  

comhrá eatarthu 
sna bolgáin 

chainte.

Cén radharc 
ó Bidibidi atá á 

thaifeadadh ag Mamcy 
lena fón póca, dar leat? 

Tarraing pictiúr den 
radharc sin ar an 

bhfón.
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BIDIBIDI AGUS NA 
SPRIOCANNA DOMHANDA

Cén chaoi ar féidir le gach duine ar fud na háite tarraingt le chéile chun na 
Spriocanna Domhanda a bhaint amach faoi 2030?  

Cé na comhábhair atá ag teastáil le go n-éireoidh leo?  Cé mhéad de gach 
comhábhar atá ag teastáil?  Cén t-ord inar gá na comhábhair a mheascadh?  

Scríobh d’Oideas féin le haghaidh Spriocanna Domhanda ar an gcárta thíos.  
(Leid: bain úsáid as pointí le hurchair don liosta comhábhar, agus déan 
iarracht úsáid a bhaint as abairtí simplí agus an modh ordaitheach nó focail 
ghonta amhail ‘gearr’, ‘tomhais’, ‘measc’, nó ‘corraigh’ chun gníomhartha a 
chur in iúl sna treoracha.) 

Is féidir leat an tOideas críochnaithe le haghaidh Spriocanna Domhanda a chur isteach chugainn agus seans go roghnófaí é do Gníomhaithe  
Spriocanna Domhanda, an iris ar líne le leanaí do leanaí, in 2021.  Tá tuilleadh sonraí le fáil ar leathanach 11.

OIDEAS LE HAGHAIDH  
SPRIOCANNA DOMHANDA 

COMHÁBHAIR: TREORACHA:

OIDEAS LE HAGHAIDH SPRIOCANNA DOMHANDA

DO:

AINM AN CHÓCAIRE: 

AM ULLMHÚCHÁIN:  AM CÓCAIREACHTA:  LÍON DAOINE: 

OIDEACHAS 
DEN SCOTH

FUINNEAMH 
INACMHAINNE 
AGUS GLAN

UISCE AGUS 
SLÁINTÍOCHT 
ATÁ GLAN

TIONSCLAÍOCHT, 
NUÁLAÍOCHT AGUS 
INFREASTRUCHTÚR

DEIREADH LE 
BOCHTANAS

DEIREADH 
LE HOCRAS

Smaoinigh ar ar fhoghlaim tú 
faoi Mamcy agus faoi na daoine 
eile a bhfuil cónaí orthu i 
lonnaíocht dídeanaithe Bidibidi.  

Cuir tic leis na Spriocanna 
Domhanda a bhfuil Cúnamh 
Éireann, i gcomhpháirt leis 
an gClár Domhanda Bia agus 
le Rialtas Uganda, ag cabhrú 
lena mbaint amach, dar leat.   
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Bain inspioráid as téama Ghradaim Chúnamh 
Éireann, ár nDomhan, 2021 (Comhpháirtíocht 
ar son na Spriocanna), obair Chúnamh Éireann, 
agus/nó na Spriocanna Domhanda. 

Cruthaigh saothar cruthaitheach scríofa nó 
ilmheán ina léirítear do chuid foghlama. 

Seol chugainn an saothar sin 
agus seans go roghnófaí saothar 
leat d’eagrán de Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, an iris ar 
líne le leanaí do leanaí in 2021. 

Foilseofar cuid de na hiontrálaithe i gceann 
de thrí eagrán de Gníomhaithe Spriocanna 
Domhanda, na hirisí le leanaí, do leanaí idir 
Feabhra 2021 agus Bealtaine 2021 ar   
www.ourworldirishaidawards.ie.

Ná déan dearmad go bhfuil trí dheis ann go 
bhfoilseofaí saothar leat inár n-iris ar líne agus 
d’obair chrua ar fad a roinnt le do theaghlach 
agus le cairde leat.  Glac cibé am atá ag teastáil 
chun dul i mbun cumadóireachta, agus d’fhéadfá 
roinnt saothair éagsúla a chur isteach mar beidh 
trí eagrán ann!

Mar sin féin, déan cinnte an iontráil a chur 
isteach faoin spriocdháta le go mbeidh seans 
ann go roghnófaí saothar leat d’eagrán mhí 
Feabhra: 

SPRIOCDHÁTA (EAGRÁN 
MHÍ FEABHRA):  
DÉ hAOINE, 4 NOLLAIG 
Nach féidir leat cloí leis an gcéad spriocdháta 
don iris ar líne Gníomhaithe Spriocanna 
Domhanda? Ná bí buartha! Seol isteach do chuid 
saothair ar aon nós. Gheobhaidh tú teastas 
rannpháirtíochta, agus seans go roghnófar 
saothar leat d’eagrán eile ina dhiaidh sin! 

Abair le do mhúinteoir go bhfuil an  
fhaisnéis go léir le fáil ar  
www.ourworldirishaidawards.ie agus cuir  
i gcuimhne dó nó di aistear #ourworldawards 
na scoile a chomhroinnt linn  
@Irish_Aid @ourworldirishaidawards

ANSIN, TÁ SÉ IN AM TOSÚ AMACH…

Tá líon mór deiseanna againn duit chun gur féidir leat a bheith 
rannpháirteach i nGradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, i rith 
na bliana go léir.
Má fhoilsítear saothar leat sna hirisí ar líne, rachaimid i 
dteagmháil leat le cuireadh chun dul níos faide sa tionscadal  
agus pleananna ceachta spraíúla tarraingteacha a thabhairt  
don mhúinteoir!

FREAGRAÍ AN CHROSFHOCAIL (LEATHANACH 7): TRASNA:  2 = NÁDÚRTHA, 5 = DUINE, 7 = SAOIL, 8 = ÁISE, 9 = UNHCR, 10 = MEÁNSCOIL,  
11 = BÁISTEACH, 13 = OIRTHEAR  SÍOS: 1 = CAPALUNA, 3 = RAIDIÓNNA, 4 = UGANDA, 6 = FEIRMEOIR, 12 = TIGRAY

OIDEAS LE HAGHAIDH SPRIOCANNA DOMHANDA

NÓ RUD ÉIGIN EILE… 
FÚT FÉIN ATÁ SÉ!  
LEID: féach ar na hailt agus na gníomhaíochtaí 
éagsúla san iris seo agus in irisí eile, agus cuimhnigh 
gur irisí ar líne atá i gceist – rud a fhágann gur féidir 
saothar de gach cineál formáide a chur isteach: 
físeán, taifeadadh fuaime, nó saothar scríofa.  

CUIR AN MÉID  
ATÁ FOGHLAMTHA 
AGAT I nGNÍOMH 

AGUS SCAIP  
AN FOCAL! 

CÉN CHAOI AR FÉIDIR LIOM PÁIRT A GHLACADH?
Is féidir leat a bheith ag obair leat féin, le cara leat, i ngrúpa 
beag, nó leis an rang go léir chun aon cheann amháin nó níos 
mó díobh seo a leanas a chur isteach: 

fógra 

alt

crosfhocal nó  
cuardach focal  

(mar shampla, an crosfhocal  

ar leathanach 8)

pictiúr
(mar shampla an long 
chomhpháirtíochta ar 
leathanach 5, emoji ar 

leathanach 6, grianghraf de 
Mamcy ar leathanach 9 srl.)

Oideas  
(mar shampla oideas le 
haghaidh na Spriocanna 

Domhanda mar atá ar 
leathanach 10)

grafaic faisnéise 
chun sonraí ó thaighde atá déanta 

agat nó ó shuirbhéanna a rinne 
tú a thaispeáint (mar shampla an 

ghrafaic faisnéise ar leathanach 3)

agallamh

péintéireacht

próifílí  
(mar shampla próifílí 

na dtíortha ina mbíonn 

Cúnamh Éireann ag obair 

ar leathanach 6)

léiriú 

dán 

léarscáil 
(mar shampla léarscáil 

ón aer de Bidibidi ar 
leathanach 8)

póstaer

gearrscéal

amhrán nó rap 

grianghraf

tráth na gceist



CEARDLANNA AGUS ACMHAINNÍ 
BUNSCOILE AR AN OBAIR ATÁ Á 
DÉANAMH AG CÚNAMH ÉIREANN 

Cuimsítear le ceardlanna agus acmhainní Chúnamh Éireann do bhunscoileanna 
gníomhaíochtaí agus cluichí chun iniúchadh a dhéanamh ar na naisc idir ár saol 
féin agus saol na ndaoine in áiteanna eile ar domhan. 

Téann na daltaí i ngleic le scéalta ó gach cearn den domhan agus foghlaimíonn 
siad faoi conas is féidir feabhas a chur ar shaol daoine i ngach áit, anois agus 
feasta, ach a bheith ag obair as lámha a chéile ar son na Spriocanna Domhanda. 

Tá na ceardlanna agus na hacmhainní ábhartha don Oideachas Sóisialta, 
Imshaoil agus Eolaíochta, don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, 
agus do na hEalaíona (go háirithe an Ceol).  Tá siad an-rannpháirtíoch ar fad 
agus an-taitneamhach. 

Tá Ionad Chúnamh Éireann dúnta faoi láthair mar thoradh ar 
phaindéim COVID-19.  Tá súil againn go mbeidh tú in ann cuairt  
a thabhairt ar an Ionad arís i mí Eanáir, ag brath ar an 
gcomhairle sláinte poiblí. 

Go dtí sin, tá ár n-acmhainní agus ár gceardlanna le fáil ar: 

www.irishaid.ie/teaching-and-learning/primary 

Déan teagmháil linn chun áirithint a dhéanamh nó chun fiosrú a dhéanamh:  
IrishAidCentre@dfa.ie 
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Do: Rang 5 agus 6     


