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Tháinig na Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú in 
2015 chun na fadhbanna is mó atá againn amhail 
an bhochtaineacht, an t-ocras, an éagóir, agus 
dochar don chomhshaol a réiteach, agus chun 
folláine gach duine agus folláine an phláinéid a 
chinntiú. Na 17 Sprioc Dhomhanda um Fhorbairt 
Inbhuanaithe a thugtar ar an bplean seo.

San iris seo do dhaltaí bunscoile, gheobhaidh 
tú eolas ar Chúnamh Éireann, clár Rialtas na 
hÉireann le haghaidh forbairt thar lear, agus 
ar an obair atá ar siúl ag Cúnamh Éireann in 
éineacht le grúpaí amhail Ciste na Náisiún 
Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal chun na 
Spriocanna Domhanda a bhaint amach.

Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad

…mar faoi mar a fhoghlaimíonn daoine timpeall na 
cruinne conas maireachtáil le COVID-19, tá sé níos 
tábhachtaí ná riamh aire a thabhairt dúinn féin, dá 
chéile, agus dár bpláinéad.

Bain inspioráid as na scéalta 
agus na gníomhaíochtaí 
san iris seo agus cruthaigh 
d’ábhar féin don iris, agus 
seans go roghnófar saothar 
leat d’eagrán de Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, an iris 
ar líne a bhíonn á scríobh ag 
leanaí do leanaí (tá tuilleadh 
sonraí ar an gclúdach ar chúl)

A chairde go léir!
Colm Brophy is ainm dom, agus is 
mise Aire na hÉireann um Chúnamh 
Forbartha Thar Lear agus Diaspóra. 
Is ball den Rialtas mé, agus an 
jab atá agam ná déanamh cinnte 
go ndéanann Éire a dícheall chun 
deireadh a chur leis an ocras agus 
leis an mbochtaineacht ar fud na 
cruinne, chun dul i ngleic leis an athrú 
aeráide, agus chun déanamh cinnte 
go mbíonn fáil chothrom ag gach 
duine ar domhan ar an oideachas, ar 
uisce glan agus ar chúram sláinte, 
faoi mar a bhíonn againn anseo. 
Is trí chlár rialtais ar a dtugtar 
Cúnamh Éireann a bhímid ag obair.

Beidh tú ag foghlaim i mbliana faoi Chúnamh Éireann agus faoi na 
Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe. Tugtar na Spriocanna Domhanda 
orthu freisin uaireanta. Bíonn tíortha ar fud an domhain ag obair 
as lámha a chéile chun na spriocanna sin a bhaint amach.

Is é ‘Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad’ an téama do Dhuaiseanna na bliana 
seo, agus baineann cás-staidéar Chúnamh Éireann leis an obair atá ar siúl ag 
Éirinn le scoileanna i Siarra Leon. Díreach cosúil leatsa, bhí ar dhaltaí i Siarra Leon 
foghlaim ón mbaile nuair a bhí na scoileanna dúnta chun stop a chur le scaipeadh an 
choróinvíris. Foghlaimeoidh tú conas a rinne siad é sin agus conas atá Éire ag obair 
as lámha a chéile le rialtas Shiarra Leon chun cabhrú le scoileanna ar fud na tíre.

Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghlacadh leis na múinteoirí go léir – ní fhéadfaimis an 
tionscadal seo a eagrú gan an obair chrua a bhíonn ar siúl acu agus gan a dtiomantas.

Trí pháirt a ghlacadh i nDuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo 
Againne, 2022, tá súil againn go gcuirfidh tú eolas maith ar an obair atá ar 
siúl ar son mhuintir na hÉireann ar fud na cruinne – tagaimis go léir le chéile 
chun domhan níos fearr agus níos cothroime a chruthú do chách.

CÉARD IS CÚNAMH 
ÉIREANN ANN?

Colm Brophy, an tAire Stáit um Chúnamh 
Forbartha Thar Lear

AN RAIBH A FHIOS 
AGAT… 
Tá straitéis, nó plean, ag Éirinn dá cuid oibre le haghaidh 
forbairt thar lear agus is é Domhan Níos Fearr a thugtar ar 
an straitéis sin. Aithníonn an plean sin go gcaithfidh Éire rud 
éigin a dhéanamh faoi fhadhbanna domhanda agus obair 
a dhéanamh as lámha a chéile le daoine eile ar mhaithe le 
folláine na ndaoine agus an phláinéid.

CLÁR ÁBHAIR

Is é seo a leanas téama Dhuaiseanna Chúnamh 
Éireann: An Domhan Seo Againne i mbliana:

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 
Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal (UNFPA), eagraíochtaí 
neamhrialtasacha (nó carthanais), agus pobail chun cabhrú le feabhas a 
chur ar fholláine daoine agus an phláinéid. Ba iad an Aetóip, Mósaimbíc, an 
Tansáin, Uganda, an Mhaláiv, Siarra Leon, an tSiombáib, an Bruach Thiar 
agus Stráice Gaza, an tSúdáin Theas, agus an Chéinia na deich dtír ba mhó 
a fuair maoiniú (airgead) ó Chúnamh Éireann in 2020.

Tugann Cúnamh Éireann maoiniú d’eagraíochtaí neamhrialtasacha 
amhail Concern, Goal, Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, Misean Cara, 
Trócaire, agus go leor eile nach iad, chun dul i ngleic leis an ocras, leis an 
mbochtaineacht, leis an éagothroime, agus leis an athrú aeráide agus chun 
saothrú ar son fholláine na ndaoine agus an phláinéid.

Oibríonn Cúnamh Éireann i mbreis is 95 tír chun an comhshaol a chosaint, 
breis bia a fhás, poist a chruthú, agus scoileanna agus ospidéil a thógáil le 
go mbeidh daoine ar fud na cruinne 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, agus dúshláin a bhaineann le cúrsaí sláinte. 
Cabhraíonn Cúnamh Éireann freisin le leanaí atá buailte ag COVID-19, 
paindéimí eile agus tubaistí eile chun gur féidir leo leanúint ar aghaidh ag 
dul ar scoil. Cabhair dhaonnúil a thugtar air sin.

BÍMIS BRÓDÚIL – TÁ CLÁR NA HÉIREANN LE HAGHAIDH FORBAIRT THAR  
LEAR RANGAITHE AR CHEANN DE NA CLÁIR IS FEARR DÁ BHFUIL ANN!

 2  . . . . . . .  Tús eolais ar Chúnamh Éireann agus Duaiseanna Chúnamh 
Éireann: An Domhan Seo Againne

 3  . . . . . . . Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad  

 4  . . . . . . . Na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe

 5  . . . . . . . Léargas ar thíortha Chúnamh Éireann

 6-7  . . . . .  Tacú le hoideachas cailíní i Siarra Leon i rith phaindéim 
Covid-19: cás-staidéar

 11  . . . . .  Conas cur isteach: céimeanna simplí chun páirt a ghlacadh 
agus chun do chuid saothair a chur isteach chuig  
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n-irisí áille a 
bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí! 
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Is féidir na gníomhaíochtaí ar an leathanach seo a dhéanamh leis na teimpléid sa Leabhrán Gníomhaíochta a ghabhann leo atá ar fáil ar roinn 
na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Bí cinnte do shaothar críochnaithe a sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans go 
bhfoilseofaí saothar leat in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, iris ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, in 2022! Tá sonraí 
iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

FOLLÁINE DO DHAOINE  
AGUS DON PHLÁINÉAD
Is é Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad téama Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne, 2022, mar 
faoi mar a fhoghlaimímid go léir conas maireachtáil le COVID-19, tá sé níos tábhachtaí ná riamh aire a thabhairt dúinn féin, 
dá chéile, agus dár bpláinéad. Ar leibhéal pearsanta, ciallaíonn folláine a bheith sláintiúil agus sona sásta, agus caidrimh 
dhearfacha a bheith againn le daoine agus le háiteanna i bhfad is i gcéin.

Sa Tibéid a rugadh an Dalaí Láma in 1935. Is fear críonna naofa é, agus tá 
sé ina cheannaire ar mhuintir na Tibéide freisin. Creideann an Dalaí Láma 
go bhfuil dlúthchaidreamh idir folláine na ndaoine agus folláine  
an phláinéid. 

…tá todhchaí an chine daonna ag brath go mór ar an bpláinéad, agus tá 
todhchaí an phláinéid ag brath go mór ar an gcine daonna.*

Deir an Dalaí Láma go bhfuil caidreamh speisialta idir daoine agus an pláinéad

Cuireann an Dalaí Láma síos ar an bpláinéad mar choimeádán (buicéad, mar shampla), agus ar an gcine daonna nó 
daoine mar an t-ábhar sa choimeádán sin. Tá folláine ceann amháin ag brath ar fholláine ceann eile.

Is é an domhan an coimeádán – ár dteach, mar dhea – agus is muidne atá sa choimeádán sin.*

 7.9 BILLIÚN AN LÍON DAOINE AR DOMHAN INNIU. 
Tá sé sin díreach faoi bhun 8 mbilliún duine. Meastar go mbeidh 8.5 billiún duine ar domhan faoi 2030!

Samhlaigh gurb é an domhan atá sa choimeádán (buicéad) seo.

Tarraing líne ar an mbuicéad chun an líon daoine ar domhan inniu a léiriú. Ansin, tarraing líne eile chun  
léiriú a thabhairt ar an líon daoine a mheastar a bheidh ann faoi 2030. Cé mhéad duine eile a bheidh  
ann in 2030?

- 1 bhilliún

- 2 bhilliún

- 3 bhilliún

- 4 bhilliún

- 5 bhilliún

- 6 bhilliún

- 7 mbilliún

- 8 mbilliún

- 9 mbilliún

- 10 mbilliún

Maisigh an buicéad le 
taispeáint go léiríonn 

sé an domhan.

Cé gurb iontach an áit í an domhan ar go leor bealaí, tá go 
leor fadhbanna ann freisin mar shampla an t-ocras, an 
bhochtaineacht, an éagóir, an éagothroime, agus an t-athrú 
aeráide. Téann na fadhbanna sin i gcion ar fholláine an duine 
aonair, ar fholláine daoine agus ar fholláine pobal. Creideann an 
Dalaí Láma go rachaidh sé chun tairbhe daoine agus an phláinéid 
má thugann daoine aire dóibh féin, má bhíonn siad níos láiche le 
daoine eile, agus má chosnaíonn siad an comhshaol.

Cé hiad na daoine nó na 
grúpaí a chaithfidh a bheith 
ag obair as lámha a chéile 

chun aire a thabhairt d’fholláine 
ár bpláinéid agus gach duine agus 

gach rud ann.  

Breac síos do smaointe nó tarraing 
pictiúr díobh ar na brící ar 

bharr (díon) an tobair.

Céard is féidir leat a 
dhéanamh chun aire a 

thabhairt do d’fholláine féin, 
d’fholláine daoine eile agus 

d’fholláine an phláinéid? 

Breac síos do smaointe nó 
tarraing pictiúr díobh ar na 

brící ag bun an tobair.

Dún do shúile ar feadh nóiméid 
agus smaoinigh ar rud éigin nó  
ar dhuine éigin a chabhraíonn 
leat a bheith sona sásta agus 

sláintiúil, agus a mhothú go bhfuil  
ceangal agat leis.

*Sliocht ón gCeathrú Dalaí Láma Dhéag. My Tibet. Thames and Hudson Ltd., Londain, 1990: 79-80.
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DEIREADH LE 
BOCHTANAS

OIDEACHAS 
DEN SCOTH

UISCE AGUS 
SLÁINTÍOCHT 
ATÁ GLAN

DEIREADH 
LE HOCRAS

FUINNEAMH 
INACMHAINNE 
AGUS GLAN

TIONSCLAÍOCHT, 
NUÁLAÍOCHT AGUS 
INFREASTRUCHTÚR

Nuair a bhí scoileanna dúnta mar thoradh ar Covid-19 agus nuair a bhí an tsláinte agus an fholláine i mbaol mór, thacaigh Cúnamh Éireann le comhpháirtithe i Siarra Leon (tír in 

iarthar na hAfraice) le déanamh cinnte go raibh cailíní ó na teaghlaigh is boichte in ann leanúint de                       a fháil agus iad ag foghlaim ón mbaile. 

Bíonn deiseanna saoil níos fearr agat ach                                                                                           a fháil.  I gcás cailíní, tá           an-tábhachtach ar fad ar 

mhaithe le            . Déanta na fírinne, is eol dúinn go gcabhraíonn oideachas den scoth le                                             agus le folláine 

daoine agus an phláinéid!

NA SPRIOCANNA DOMHANDA  
UM FHORBAIRT INBHUANAITHE

Seasann an fáinne sa phictiúr seo do na 
17 Sprioc Dhomhanda go léir. 

Conas a mhothaíonn tú nuair a thuigeann 
tú go bhfuil plean domhanda ann obair  
a dhéanamh ar shon fholláine na ndaoine 
agus an phláinéid? Tarraing emoji  
i bhfáinne na Spriocanna Domhanda  
a léiríonn conas a mhothaíonn tú.

Scríobh an uimhir taobh le téacs gach Sprice Domhanda (ar chlé thíos) ar an lógó ceart don Sprioc sin (ar dheis):
Tá Sprioc 4 (Oideachas den scoth) déanta againn chun cabhrú leat)

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

Is féidir na gníomhaíochtaí ar an leathanach seo a dhéanamh leis na teimpléid sa Leabhrán Gníomhaíochta a ghabhann leo atá ar fáil ar roinn na 
múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Bí cinnte do shaothar críochnaithe a sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans go bhfoilseofaí 
saothar leat in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, iris ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, in 2022! Tá sonraí iontrála le fáil ar 
leathanach 8.

4

Líon na bearnaí sna habairtí seo leis na focail ón Sprioc Dhomhanda 
cheart. Tá an chéad cheann déanta againn chun cabhrú leat.

Eagraíocht mhór cosúil le club atá sna Náisiúin Aontaithe 
agus déanann sé cinntí faoin domhan. Tá Éire ar cheann de 
na 193 tír atá sna Náisiúin Aontaithe. Tháinig na Náisiúin 
Aontaithe ar chomhaontú in 2015 ar phlean chun saothrú 
ar son fholláine na ndaoine agus an phláinéid. Plean atá 
ann a chabhródh le réiteach a aimsiú ar dhúshláin mar 
an bhochtaineacht, an t-ocras, an éagóir, agus dochar 
don chomhshaol faoi 2030. Na 17 Sprioc Dhomhanda um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a thugtar ar an bplean seo.

SPRIOCANNA DOMHANDA – 
LÍON NA BEARNAÍ 

Mar shampla,                    =   éagothroime níos lú.
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CÚNAMH ÉIREANN: LÉARGAS AR THÍORTHA
Tá eolas anseo thíos ar chuid de na tíortha ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair ar mhaithe le folláine daoine agus an phláinéid. Ansin, cuir scrúdú in aghaidh an chloig  
ort féin inár gcluiche nua “Roth Spriocanna Domhanda” atá ar fáil ar i roinn na leanaí ar ár láithreán gréasáin: globalspinner.ourworldirishaidawards.ie/#/game/title

Foinsí:   Sonraí maidir le daonra agus ionchas saoil ó Chiste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal agus ó Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna.  
Táimid buíoch d’Ambasáid na hÉireann sna hocht dtír as sonraí maidir le torthaí a chur ar fáil

AN AETÓIP
Suíomh:  Oirthear na hAfraice   

Príomhchathair:  Addis Ababa   

Daonra: 114.9 milliún

Ionchas saoil:  66.6 bliain

In 2020, thacaigh Éire leis an Eagraíocht Dhomhanda 
Sláinte de chuid na Náisiún Aontaithe agus leis an 
Aireacht Sláinte san Aetóip chun oibrithe sláinte nua  
a sheoladh le cabhrú in ionaid cóireála Covid-19 agus 
in ionaid choraintín.

Fíric: Maireann ócáid thraidisiúnta chaife 
níos mó ná uair an chloig san Aetóip, rud 
a thugann neart ama do dhaoine labhairt 
le daoine muinteartha agus le cairde leo!

AN MHALÁIV
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice   

Príomhchathair:  Lilongwe  

Daonra: 19.1 million

Ionchas saoil:  64.3 bliain

In 2020, le tacaíocht ó Éirinn, tugadh 40,501 sorn 
cócaireachta agus 27,827 solas grianchumhachtaithe 
do theaghlaigh bhochta sa Mhaláiv. 

Fíric: Tá Loch Malawi ar cheann de na lochanna is 
doimhne ar domhan agus maireann na céadta cineál 
éisc fionnuisce ann.

MÓSAIMBÍC
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice   

Príomhchathair:  Mapútó  

Daonra: 31.2 milliún

Ionchas saoil:  60.9 bliain

In 2020, chabhraigh Éire le tástáil Covid-19 a chur ar 
271,947 duine i Mósaimbíc. 

Fíric: Idir an 15ú haois agus an 17ú haois, bhí 
Mósaimbíc ina cuid de Ríocht Matupa – sibhialtacht 
a bhí faoi riail mwene (prionsaí ar ghaiscígh iad) 
agus a thrádáil ór, síoda, earraí 
criadóireachta agus earraí gloine 
le himircigh ón bPortaingéil.

SIARRA LEON  
Suíomh:  Iarthar na hAfraice    

Príomhchathair:  Freetown  

Daonra: 7.9 million

Ionchas saoil:  54.7 bliain

In 2020, thacaigh Éire le comhpháirtithe i Siarra Leon chun 
raidiónna a thabhairt do chailíní ó na teaghlaigh is boichte 
le gurbh fhéidir leo éisteacht le ceachtanna nuair a bhí 
scoileanna dúnta de bharr Covid-19. (Tá 
tuilleadh faisnéise le fáil ar leathanach 6-7)

Fíric: Ag Tearmann Simpeansaithe 
Tacugama lasmuigh de Freetown, tugtar 
aire do shimpeansaithe Iar-Afracacha go 
dtí gur féidir iad a ligean saor amach san 
fhiántas go slán sábháilte.

AN TANSÁIN
Suíomh:  Oirthear na hAfraice   

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

Daonra: 59.7 milliún

Ionchas saoil:  65.5 bliain

In 2020, chabhraigh Éire le hiarrachtaí chun deireadh 
a chur le scaipeadh Covid-19 idir an Tansáin agus 
tíortha comharsanachta trí threalamh cosanta 
pearsanta a thabhairt do na hoibrithe ag deich gcinn de 
thrasbhealaí teorann.

Fíric: Is sa Tansáin atá na 
háiteanna is airde (Sliabh 
Kilimanjaro) agus is ísle (Loch Thangainíce) san Afraic.

UGANDA
Suíomh:  Oirthear na hAfraice   

Príomhchathair:  Kampala  

Daonra: 45.7 milliún

Ionchas saoil:  63.4 bliain

In 2020, thug Éire €1.8 milliún chun cabhrú leis an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte sa chomhrac in aghaidh 
Covid-19 in Uganda.

Fíric: 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: 18.4 million  

Ionchas saoil:  63.9 bliain

In 2020, thacaigh Éire le forbairt córais chun 
teachtaireachtaí téacs a sheoladh chuig na teaghlaigh 
is boichte chun eolas tábhachtach a thabhairt dóibh ar 
bhia sláintiúil. 

Fíric: Is rapálaí, amhránaí agus file í 
Denise Chaila. Rugadh sa tSaimbia í agus 
tá cónaí uirthi i Luimneach anois. Ba í 
a bhuaigh Duais Cheoil Choice RTE as 
Albam na Bliana in 2021, agus labhair sí 
amach go poiblí in aghaidh an chiníochais in Éirinn.

VÍTNEAM
Suíomh:  Oirdheisceart na hÁise   

Príomhchathair:  Hanáí

Daonra: 97.3 milliún   

Ionchas saoil:  75.4 bliain

In 2020, dheisigh Éire 16 scoil a ndearnadh damáiste 
dóibh sna tíofúin (stoirmeacha trópaiceacha le gaoth an-
láidir agus báisteach throm) i Vítneam láir.

Fíric: Déantar ceiliúradh ar Lá Náisiúnta  
na Múinteoirí an 20 Samhain gach 
bliain i Vítneam. Is deis atá ann  
do dhaltaí buíochas a ghabháil lena 
múinteoirí agus an lá a chaitheamh 
i mbun gníomhaíochtaí spraíúla  
ar scoil.

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 an eolas ar na 

Spriocanna Domhanda 
ar leathanach 4.

Féach ar an liosta de na deich dtír ba mhó a fuair maoiniú ó Chúnamh Éireann in 2020 ar leathanach 2. D’fhéadfá próifíl a chruthú le haghaidh 
ceann amháin nó níos mó de na tíortha sin ina bhfuil eolas ar an gcabhair a thugann Cúnamh Éireann ansin, agus an phróifíl chríochnaithe a 
sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans go bhfoilseofaí saothar leat in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, iris ar líne 
a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, in 2022! Tá sonraí iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

https://www.ourworldirishaidawards.ie/
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TACÚ LE HOIDEACHAS 
CAILÍNÍ I SIARRA LEON I 
RITH PHAINDÉIM COVID-19:  
CÁS-STAIDÉAR

Is féidir na gníomhaíochtaí ar an leathanach seo a dhéanamh leis na teimpléid sa Leabhrán Gníomhaíochta a ghabhann leo atá ar fáil ar 
roinn na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Bí cinnte do shaothar críochnaithe a sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans 
go bhfoilseofaí saothar leat in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, iris ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, in 2022! Tá 
sonraí iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

AN GHUINEAN GHUINE

AN LIBÉIR

AN tAIGÉAN ATLANTACH 
THUAIDH

SIARRA LEON

Faoi mar a tharla in Éirinn, dúnadh scoileanna i Siarra Leon in 2020 mar 
thoradh ar Covid-19. Bhí ar scoileanna i Siarra Leon dúnadh ó thús mhí 
Aibreáin go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2020, agus níor osclaíodh arís iad 
go dtí mí Dheireadh Fómhair 2020. 

Bhí Fatmata S. Kamara, 17 mbliana d’aois, ó Thaoiseacht Mombolo, Dúiche 
Kambia, ar dhuine de bheagnach dhá mhilliún leanbh agus duine óg i Siarra 
Leon arbh éigean dóibh fanacht sa bhaile ón scoil. Amhail leanaí agus daoine 
óga ar fud an domhain, chuir Covid-19 isteach ar fhoghlaim Fatmata. 

“Ní raibh aon súil againn leis, agus chuir sé isteach ar ár  
gcuid foghlama.”

Cuireadh isteach ar 1.5 billiún 
leanbh agus duine óg ar fud 
an domhain nuair a dúnadh 
scoileanna agus ollscoileanna 
mar thoradh ar Covid-19. 

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.

Scríobh isteach sa Bhosca Gluaise seo aon fhocal nó téarma casta a 
fheiceann tú sa chás-staidéar seo. 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.

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.

https://www.ourworldirishaidawards.ie/
https://www.ourworldirishaidawards.ie/pupils-magazine/#
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Is féidir na gníomhaíochtaí ar an leathanach seo a dhéanamh leis na teimpléid sa Leabhrán Gníomhaíochta a ghabhann leo atá ar fáil ar roinn 
na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Bí cinnte do shaothar críochnaithe a sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans go 
bhfoilseofaí saothar leat in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, iris ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, in 2022! Tá sonraí 
iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

TREALAMH FOLLÁINE 
Cruthaigh do Threalamh Folláine féin agus cuir ann gach rud a theastaíonn ó leanaí 
ar fud an domhain le bheith sásta, sláintiúil agus nasctha ar bhealach dearfach le 
daoine eile agus lenár bpláinéad.

Déan liosta de na hearraí go léir sa Trealamh Folláine sa spás thíos, agus maisigh 
an mála scoile leis na híocóin agus leis na dathanna de na Spriocanna Domhanda is 
ábhartha, dar leat. Is é atá sa trealamh seo na rudaí go léir atá ag teastáil le haghaidh 
cuspóir ar leith, mar shampla d’fhéadfadh léine na foirne, brístí gearra, stocaí, bróga 
peile agus loirgneáin a bheith i bhfearas peile

EARRAÍ SA TREALAMH FOLLÁINE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Chaill go leor daoine a bpost nó tá níos lú oibre acu mar thoradh ar Covid-19. 
Mar gheall air sin, tá níos lú airgid anois ag go leor teaghlach i Siarra Leon agus 
in áiteanna eile. Measann na Náisiúin Aontaithe go bhfuil thart ar 11 mhilliún 
cailín ar fud an domhain nach bhfillfidh ar an scoile choíche tar éis dhúnadh 
na scoileanna mar thoradh ar Covid-19. An chúis atá leis sin ná nach bhfuil an 
t-airgead ag a dteaghlach chun éide scoile ná leabhair scoile a cheannach nó 
go mbíonn ar na cailíní cabhrú lena dteaghlach trí dhul ag obair chun airgead 
a thuilleamh, trí aire a thabhairt dá ndeartháireacha nó dá ndeirfiúracha, an 
glanadh agus an chócaireacht a dhéanamh, nó trí lámh chúnta a thabhairt le gnó 
nó le feirm an teaghlaigh.

Nuair a osclaíodh scoileanna i Siarra Leon arís i mí Dheireadh Fómhair 2020, 
thuig Cúnamh Éireann, UNFPA agus Women in Crisis Movement go raibh 
sé tábhachtach tacú le teaghlaigh nach raibh an t-airgead acu na leanaí a 
chur ar scoil arís. Le maoiniú ó Chúnamh Éireann, tugadh trealamh do 1,000 
cailín bunscoile agus meánscoile i ndúichí Kambia, Port Loko agus Pujehun 
chun filleadh ar an scoil. Éide scoile, mála droma, cúig leabhar scoile, fearas 

matamaitice, pinn 
luaidhe, pinn, agus 
fillteán plaisteach a 
tugadh dóibh.

Bhí Fatmata thar a bheith 
sásta leis na hearraí sin 
go léir. Bhí sí ar bís le 
filleadh ar an scoil chun 
leanúint ag obair lena 
haislingí a fhíorú: “Ba 
bhreá liom a bheith i mo 
bhanaltra chun cabhrú 
leis an bpobal”.

 
 

Leanaí scoile agus a dtrealamh scoile i dTaoiseacht 
Mambolo, Dúiche Kambia, Siarra Leon  
© UNFPA/2020/John Sesay

Le déanamh cinnte go raibh gach leanbh i 
Siarra Leon in ann éisteacht leis na ceachtanna 
raidió, thacaigh Cúnamh Éireann le UNFPA 
agus le Women in Crisis Movement chun 2,000 
raidió a thabhairt do chailíní ó na teaghlaigh is 
boichte. 
Fuair Fatmata raidió ó UNFPA agus ó Women in 
Crisis Movement. 

“Bhí an clár ar an raidió an-chabhrach nuair 
a bhuail an coróinvíreas agus nuair a dúnadh 
scoileanna. D’éist mé leis an nuacht ar an raidió 
agus chabhraigh sé liom nuair a bhí mé ag 
staidéar. Craoladh an clár gach seachtain, agus 
chuir sé sin i gcuimhne dom gan dearmad a 
dhéanamh ar mo chuid oideachais. Bhreac mé síos 
nótaí nuair a bhí mé ag éisteacht leis an raidió. Na 
hábhair eolaíochta ba mhó a thaitin liom.”

Ball foirne Women in Crisis 
Movement agus ceann de na 
raidiónna a scaipeadh ar chailíní 
i Siarra Leon ina lámh aici. 
© Women in Crisis Movement

Scríobh script gearr le haghaidh clár raidió chun eolas a thabhairt do Fatmata 
agus do leanaí agus do dhaoine óga eile i Siarra Leon ar do chuid foghlama 
sa bhaile nuair a bhí scoileanna dúnta mar thoradh ar Covid-19. Ná déan 
dearmad go mbíonn fuaimeanna an-tábhachtach ar an raidió, mar sin d’fhéadfá 
éifeachtaí fuaime a chur ann trí chur síos ar an bhfuaim a scríobh idir lúibíní. 
Mar shampla (fón ag bualadh sa chúlra) nó (fuaim de dhuine á scaoileadh 
isteach ón seomra feithimh i gceacht ar Zoom).

AR AN 
AER Is é atá 

sa trealamh 
seo na rudaí go léir 

atá ag teastáil le haghaidh 
cuspóir ar leith, mar shampla 
d’fhéadfadh léine na foirne, 
brístí gearra, stocaí, bróga 

peile agus loirgneáin a 
bheith i bhfearas 

peile

https://www.ourworldirishaidawards.ie/
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ANOIS, TÁ SÉ IN AM TOSÚ  
AMACH…A HAON, A DÓ, A TRÍ  

– AR AGHAIDH LIBH!

MÚINTEOIRÍ: 
Tá an t-eolas riachtanach go léir, 
mar aon le ceithre cheacht spraíúla 
tharraingteacha lán le gníomhaíochtaí 
a bhaineann leis an gcuraclam do 
ranganna 3 agus 4 agus do ranganna  
5 agus 6, le fáil ar   
www.ourworldirishaidawards.ie 

Seol ríomhphost chugainn ag 
ourworld@realnation.ie chun cóip 
de na hirisí sin a fháil do gach duine 
sa rang. Ná déan dearmad d’aistear 
#ourworldawards a roinnt le   
@Irish_Aid agus @irishaidawards  
ar Twitter, agus lean muid ar 
Facebook @ourworldawards

Bronnfar deimhniú  
rannpháirtíochta ar 

GACH DUINE 
A CHUIREANN 
SAOTHAR 
ISTEACH.  
Foilseofar cuid de na hiontrálaithe 
i gceann de dhá eagrán de 
Gníomhaithe Spriocanna  
Domhanda, na hirisí a bhíonn á 
scríobh ag leanaí do leanaí, ar  
www.ourworldirishaidawards.ie.   
Foilseofar na hiontrálacha is fearr 
in Bliainiris Gníomhaithe Spriocanna 
Domhanda i mí an Mheithimh 2022. 
Beidh an bhliainiris ar fáil ar líne 
agus mar iatán i nuachtán náisiúnta.

Is irisí ar líne iad Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, mar sin is féidir saothar a chur 
isteach i rogha leathan formáidí – is féidir saothar físe, fuaime, scríofa 
nó ilmheán a chur isteach. Glac cibé am atá ag teastáil chun do shaothar 
a chumadh, agus is féidir roinnt saothair éagsúla a chur isteach más 
maith leat. Ná déan dearmad – bíodh an saothar bainteach le téama na 
nDuaiseanna, le hobair Chúnamh Éireann i dtíortha éagsúla agus/nó leis 
na Spriocanna Domhanda

CONAS SAOTHAR 
A CHUR ISTEACH
Bain inspioráid as téama Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo 
Againne, 2022 (Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad), as obair Chúnamh 
Éireann i dtíortha éagsúla ar fud an domhain, agus/nó as na Spriocanna 
Domhanda, agus smaoinigh ar bhealaí cruthaitheacha chun léiriú a thabhairt 
ar an méid a d’fhoghlaim tú agus/nó gníomhartha a ghlac tú. Seol chugainn an 
saothar sin agus seans go roghnófaí saothar leat d’eagrán de  Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, an iris ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí, 
in 2022.

TÁ SÉ ÉASCA 
PÉASCA! 
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 chruthú agus a chur isteach: 

• fógra
• alt
• crosfhocal nó cuardach focal 
• pictiúr (amhail an Trealamh Folláine ar leathanach 7)
• sonraí ó shuirbhé le heolas/tuairimí daoine ar Chúnamh 

Éireann nó ar na Spriocanna Domhanda a chur in iúl dúinn
• agallamh
• taibhiú (rapcheol, amhrán, dráma)
• póstaer
• grianghraf
• dán
• próifílí na dtíortha ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair (féach 

leathanach 5 chun inspioráid a fháil)
• tráth na gceist
• script nó taifead raidió (cosúil leis an script ar leathanach 6)
• gearrscéal

LEID  
Féach na saothair iontacha a foilsíodh in 
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda anuraidh:  
www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters

Déan cinnte an iontráil a chur isteach faoi na spriocdhátaí:  

SPRIOCDHÁTA 
D’IONTRÁLACHA LUATHA:  
Dé Luain, 7 Feabhra 2022   

SPRIOCDHÁTA 
DEIRIDH:  
Dé hAoine, 8 Aibreán 2022

Beidh deis ag 
iontrálacha a 
fhaightear ó 

scoileanna faoin  
7 Feabhra 2022  
bosca d’ábhair 

ealaíne inbhuanaithe 
a bhuachan

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

NÓ RUD ÉIGIN EILE… FÚT FÉIN ATÁ SÉ!

Cuimsítear le ceardlanna agus le hacmhainní Chúnamh Éireann do bhunscoile gníomhaíochtaí agus cluichí chun tacú 
le daltaí breis eolais a chur ar obair chlár na hÉireann le haghaidh forbairt thar lear agus chun iniúchadh a dhéanamh 
ar na naisc idir ár saol féin agus saol na ndaoine eile in áiteanna eile ar domhan. Cuireann daltaí eolas ar scéalta 
ón domhan go léir agus foghlaimíonn siad conas a chabhraíonn gníomhartha ar son na Spriocanna Domhanda chun 
folláine daoine agus an phláinéid a chur chun cinn ag an am céanna.

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.

Bíonn ceardlanna ar an láthair faoi réir comhairle maidir le sláinte phoiblí. Déan teagmháil linn chun áirithint  
a dhéanamh nó chun fiosrú a dhéanamh: 
IrishAidCentre@dfa.ie  
Tá ceardlanna agus acmhainní ar líne le fáil ar www.irishaid.ie/teaching-and-learning/primary 

www.irishaid.ie

Do: Rang 5 agus 6

Tiomantas na 
hÉireann do 
dhomhan gan 
bhochtaineacht 
gan ocras

https://www.ourworldirishaidawards.ie/
https://twitter.com/Irish_Aid
https://twitter.com/irishaidawards
https://www.facebook.com/ourworldawards
https://www.ourworldirishaidawards.ie/
https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/
https://www.irishaid.ie/teaching-and-learning/primary/

