
  

BILEOG GNÍOMHAÍOCHTAÍ – FOLLÁINE DO DHAOINE  
AGUS DON PHLÁINÉAD

Úsáid an Bhileog Gníomhaíochtaí seo i dteannta Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad, an iris do 
dhaltaí atá le fáil i bhfoirm páipéir agus ar líne ar an láithreán gréasáin ourworldirishaidawards.ie

 

BOSCA GLUAISE
Cúnamh Éireann = clár cúnaimh Rialtas na hÉireann le haghaidh forbairt thar lear.

Rialtas Shiarra Leon = na ceannairí atá roghnaithe ag pobal Shiarra Leon chun cinntí a ghlacadh faoin tír.

Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal (UNFPA) = daoine sna Náisiúin Aontaithe a bhíonn ag 
obair le déanamh cinnte go mbíonn gach duine sláintiúil agus folláin agus go mbíonn na deiseanna céanna ag 
gach duine sa saol. 

Women in Crisis Movement = eagraíocht neamhrialtasach (carthanas) i Siarra Leon a bhíonn ag obair ar son 
comhdheiseanna do chailíní agus do mhná.

Le maoiniú (airgead) ó Chúnamh Éireann, d’oibrigh Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal 
as lámha a chéile le Rialtas Shiarra Leon chun ceachtanna Scileanna Saoil a dhéanamh le craoladh ar an 
raidió. Sna ceachtanna Scileanna Saoil sin, cuimsíodh rudaí mar aire a thabhairt don mheabhairshláinte, 
cairdeas, comhionannas inscne, agus cearta leanaí.

Nuair a dúnadh na scoileanna mar thoradh ar Covid-19, chabhraigh na ceachtanna sin ar an raidió le 
déanamh cinnte go raibh na leanaí i Siarra Leon in ann leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Ba iad múinteoirí a 
thaifead gach ceacht raidió, agus bhain siad úsáid as scéalaíocht agus as amhráin iontu. Bhí glórtha daoine 
óga le cloisteáil freisin le go mbeadh na ceachtanna níos spéisiúla. 

Is ábhar scoile é Scileanna Saoil i Siarra Leon. An ndéanann tusa aon ábhar atá cosúil le Scileanna Saoil?

Ainmnigh rud amháin nó duine amháin a chabhraigh leat leanúint leis an bhfoghlaim nuair a dúnadh an scoil 
mar gheall ar Covid-19.

TACÚ LE HOIDEACHAS CAILÍNÍ I SIARRA LEON I RITH PHAINDÉIM COVID-19: CÁS-STAIDÉAR 
(leathanach 6) 

Scríobh isteach sa Bhosca Gluaise seo aon fhocal nó téarma casta a fheiceann tú sa chás-staidéar ar leathanach 6 den iris 
Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad. Iarr ar thriúr cairde leat céard is brí leis na focail nó leis na téarmaí sin. Fiafraigh 
den mhúinteoir má bhíonn ceisteanna fós agat ina dhiaidh sin. Ansin scríobh míniú leis na focail nó na téarmaí casta.

Freagair na ceisteanna seo tar éis duit cás-staidéar na bliana ar leathanach 6 de Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad, an 
iris do dhaltaí, a léamh.


