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Naisc Churaclaim

Réimse curaclaim Ábhar Snáithe

Teanga bunscoile English Oral language

Reading

Writing

Gaeilge Teanga ó Bhéal 

Léitheoireacht 

Scríbhneoireacht

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 

(OSIE)

Tíreolaíocht Timpeallachtaí an duine

Stair An pholaitíocht, an choimhlint agus an tsochaí

OSPS Mé féin agus daoine eile

Mé féin agus an domhan mór



Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama 4

1 #IrishAidWorks 2 fhíric agus sleamhnán

Ionchur

Dlúthpháirtíocht na hÉireann ar fud an Domhain: físeán

5-7

2 Obair i gcomhpháirtíocht Ullmhú thráth na gceist – faisnéis ar thír***

Tráth na gceist: obair ghrúpa

Obair i gcomhpháirtíocht: plé gairid ranga agus machnamh 

pearsanta

8-15

3 Gníomhaithe Spriocanna Domhanda Ionchur

Machnamh deireadh ceachta

16-17

Ábhar an cheachta

*** Ag brath ar an rang, d’fhéadfá cóipeanna de shleamhnáin 9-13 (faisnéis 

ar thír) a phriontáil le haghaidh gach grúpa bhig atá rannpháirteach i 

dtráth na gceist.



Céard atá i gceist le 

Cúnamh Éireann agus 

céard a bhíonn ar siúl 

acu a shainaithint

Táimid ag foghlaim chun na rudaí seo a leanas a 
dhéanamh…

Samplaí de Chúnamh Éireann a 

bheith ag obair i gcomhpháirtíocht 

ar fud an domhain a phlé 

Machnamh a dhéanamh ar a 

thábhachtaí atá an 

dlúthpháirtíocht dhomhanda



Gníomhaíocht 1
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Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo
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Gníomhaíocht 2

Tráth na

gCeist



Gníomhaíocht 2
An tSaimbia

Príomhchathair: Lusaka Daonra: 17.8 milliún

Cúnamh Éireann sa tSaimbia:  In 2019, chuaigh Éire i gcomhpháirtíocht le Musika, eagraíocht sa tSaimbia a thacaíonn le 

feirmeoirí beaga amhail Dorothy Munengo chun barra éagsúla a shaothrú.  Ar an gcaoi sin, fiú má theipeann ar bharr 

amháin, beidh cineálacha éagsúla bia mhaith chothaithigh ag teaghlach Dorothy i gcónaí, agus beidh sí ábalta íoc as 

oideachas agus as cúram sláinte a leanaí trí na barra atá fágtha a dhíol.

An Phalaistín

Príomhchathair: Iarúsailéim/Ramallah Daonra: 4.9 milliún

Cúnamh Éireann sa Phalaistín:  Tháinig 25 mac léinn ón bPalaistín go hÉirinn i mí Mheán Fómhair 2019 chun tabhairt faoi 

chúrsaí máistreachta bliana in 11 ollscoil in Éirinn.  Éire a chistigh an clár sin i gcomhpháirtíocht leis an Aireacht Oideachais 

sa Phalaistín.

Sleamhnán 2 de 8 | Obair i gcomhpháirtíocht: ullmhú thráth na gceist



Gníomhaíocht 2

An Aetóip

Príomhchathair: Addis Ababa Daonra: 112 milliún          

Chúnamh Éireann san Aetóip:  In 2019, thacaigh Éire le gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh dídeanaithe 

(UNHCR) chun obair i gcomhar le Rialtas na hAetóipe le bia agus cosaint a chur ar fáil don 735,000 dídeanaí atá ag teitheadh 

ó choimhlint, triomach agus éagóir i dtíortha comharsanachta.

An Tansáin

Príomhchathair: Dodoma Daonra: 58 milliún

Cúnamh Éireann sa Tansáin: In 2019, thacaigh Éire, i gcomhpháirtíocht le Ciste na Tansáine do Mhná, le heagraíochtaí 

neamhrialtasacha áitiúla nó carthanais obair a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhain le cúrsaí inscne, lena n-áirítear 

gníomhaíochtaí chun mná a spreagadh le páirt a ghlacadh sa pholaitíocht.
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Gníomhaíocht 2

Vítneam

Príomhchathair: Hanáí Daonra: 96.5 milliún          

Cúnamh Éireann i Vítneam:  In 2019, chuir Éire cistiú ar fáil d’eagraíochtaí áitiúla i Vítneam amhail an tIonad Cuairteoirí 

do Ghníomhaíocht maidir le Mianaigh chun eolas a thabhairt do dhaoine maidir leis na rioscaí a bhaineann le mianaigh 

talún (cineál buama a gcuirtí faoin talamh é i rith an chogaidh i Vítneam (1955-1975) a phléascann nuair a bhíonn daoine 

nó feithiclí ina chóngar).

An Cholóim

Príomhchathair: Bogotá Daonra: 49.7 milliún

Cúnamh Éireann sa Cholóim:  In 2019, thacaigh Éire le tionscadal tuaithe inar cabhraíodh le mná in Tenjo, baile i réigiún 

Cuaca*, seirbhísí turasóireachta a bhunú le gur féidir leo ioncam a ghnóthú ón turasóireacht.

* ‘Ranna’ a thugtar ar réigiúin sa Cholóim.
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An Libéir

Príomhchathair: Monrovia Daonra: 4.8 milliún          

Cúnamh Éireann sa Libéir: In 2019, chabhraigh Cúnamh Éireann le Oxfam International chun cabhrú le teaghlaigh losáin 

(leithris) níos fearr a thógáil i sráidbhaile gar do Boegessay i gceantar Rivercess.

Gníomhaíocht 2
An Mhaláiv

Príomhchathair: Lilongwe Daonra: 18.6 milliún          

Cúnamh Éireann sa Mhaláiv:  In 2019, díláithríodh 97,500 duine óna n-áit chónaithe i ndeisceart na Maláive mar thoradh ar 

tharluithe adhaimsire, Cioclón Idai ina measc.  Thacaigh Éire, i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasacha 

Éireannacha amhail Concern, Goal agus Trócaire, le 5,500 teaghlach trí airgead tirim, uisce glan, síolta le cur sa 

gheimhreadh, agus soirn atá coigilteach ar fhuinneamh agus grianlampaí a chur ar fáil.

Sleamhnán 5 de 8 | Obair i gcomhpháirtíocht: ullmhú thráth na gceist



Sleamhnán 6 de 8 | Obair i gcomhpháirtíocht: ullmhú thráth na gceist

Gníomhaíocht 2

Uganda

Príomhchathair: Kampala Daonra: 44.4 milliún          

Cúnamh Éireann in Uganda:  Mar fhreagairt ar COVID-19, chuir Cúnamh Éireann, ag obair as lámha a chéile leis an gClár 

Domhanda Bia (gníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe) agus le Rialtas Uganda, leis an airgead a chuirtear ar fáil le 

déanamh cinnte go bhfuil go leor bia ag na dídeanaithe a bhfuil cónaí orthu in Uganda.

Siarra Leon

Príomhchathair: Freetown Daonra: 7.8 milliún          

Cúnamh Éireann i Siarra Leon: Tá Éire ag obair i gcomhpháirtíocht le Women in Crisis, eagraíocht áitiúil i Siarra Leon, chun 

oiliúint a chur ar mhná maidir le réamhchúraimí in aghaidh COVID-19 amhail sláinteachas lámh agus maisc, agus trealamh 

dínite a dháileadh ina bhfuil earraí níocháin bunriachtanacha agus raidiónna le gur féidir le leanaí éisteacht le cláir 

oideachasúla ar an raidió nuair a bhíonn na scoileanna dúnta.  
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Obair i gcomhpháirtíocht: Tráth na gceist

Gníomhaíocht 2

https://forms.gle/7ABUDcCXZC3BSSkh8
https://forms.gle/gt2QCcnmAiemvBkt6
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Céard atá i gceist le Cúnamh Éireann agus céard a 

bhíonn ar siúl acu a shainaithint
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An-mhaith ar fad!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda 

sibh!

Samplaí de Chúnamh Éireann a bheith ag obair 

i gcomhpháirtíocht ar fud an domhain a phlé

Machnamh a dhéanamh ar a thábhachtaí atá an 

dlúthpháirtíocht dhomhanda

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a dhéanamh…

Gníomhaíocht 3


