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Naisc Churaclaim

Réimse curaclaim Ábhar Snáithe

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

Teanga bunscoile Béarla Oral language

Reading

Writing

Gaeilge Teanga ó Bhéal 

Léitheoireacht 

Scríbhneoireacht
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Dlúthpháirtíocht Dhomhanda na hÉireann: físeán Forbairt thar lear: plé 

gairid ranga uile & machnamh aonair
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2 Scéalta faoi dhul chun cinn Ceisteanna agus freagraí le faisnéis ar an tír lena mbaineann | Ag obair 

ar mhaithe le folláine daoine agus an phláinéid: plé gairid ranga uile 

agus machnamh pearsanta
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3 Gníomhaithe Spriocanna Domhanda Smaoineamh ar ár n-iontrálacha le haghaidh Dhuaiseanna Chúnamh 

Éireann: An Domhan Seo Againne, 2022: ionchur
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Machnamh ar an bhfoghlaim Na spriocanna forbartha a sheiceáil 15

I d’am féin… Cluiche “Roth Spriocanna Domhanda” ar líne do dhaltaí ina n-am féin 16

Ábhar an cheachta



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

céard atá i gceist le Cúnamh 
Éireann agus céard a bhíonn ar 

siúl acu a shainaithint

na naisc idir obair Chúnamh 
Éireann ar fud na cruinne agus 

na Spriocanna Domhanda a 
phlé 

machnamh a dhéanamh ar a 
thábhachtaí atá an 

dlúthpháirtíocht dhomhanda



Gníomhaíocht 1

Sleamhnán 1 de 4 | #IrishAidWorks: ionchur



Gníomhaíocht 1

Sleamhnán 2 de 4 | #IrishAidWorks

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo

Cuir isteach aiseolas anseo



Gníomhaíocht 1

Sleamhnán 3 de 4 | #IrishAidWorks: físeán



Gníomhaíocht 1

Sleamhnán 4 de 4 | #IrishAidWorks: torthaí an tsuirbhé
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Gníomhaíocht 2

SCÉALTA FAOI DHUL 
CHUN CINN



Gníomhaíocht 2

An tSaimbia

Suíomh: Deisceart na hAfraice Daonra: 18.4 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn:  Thacaigh Éire le forbairt córais chun teachtaireachtaí téacs a sheoladh chuig teaghlaigh faoi 

mhíbhuntáiste chun eolas tábhachtach a thabhairt dóibh ar bhia sláintiúil.
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Vítneam

Suíomh: Oirdheisceart na hÁise Daonra: 97.3 milliún          

Scéal faoi dhul chun cinn:  In 2020, dheisigh Éire 16 scoil a ndearnadh damáiste dóibh sna tíofúin (stoirmeacha 

trópaiceacha le gaoth an-láidir agus báisteach throm) i Vítneam láir.



Gníomhaíocht 2

An Aetóip

Suíomh: Oirthear na hAfraice Daonra: 114.9 milliún          

Scéal faoi dhul chun cinn: 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.

An Tansáin

Suíomh: Oirthear na hAfraice Daonra: 59.7 milliún
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Scéal faoi dhul chun cinn: 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.



Mósaimbíc

Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice    Daonra: 31.2 

milliún          

Scéal faoi dhul chun cinn: In 2020, chabhraigh Éire le 

tástáil Covid-19 a chur ar 271,947 duine i Mósaimbíc.

Gníomhaíocht 2
An Mhaláiv

Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice Daonra: 19.1 

milliún          
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Scéal faoi dhul chun cinn: In 2020, le tacaíocht ó Éirinn, 
tugadh 40,501 sorn cócaireachta agus 27,827 solas 
grianchumhachtaithe do theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste 
sa Mhaláiv.
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Gníomhaíocht 2

Uganda

Suíomh: Oirthear na hAfraice Daonra: 45.7 milliún          

Siarra Leon

Suíomh: Iarthar na hAfraice Daonra: 7.9 milliún          

Scéal faoi dhul chun cinn: In 2020, thacaigh Éire le Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal 
agus le Women in Crisis Movement, eagraíocht neamhrialtasach áitiúil i Siarra Leon, chun raidiónna a 
thabhairt do chailíní ó theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste le gurbh fhéidir leo éisteacht lena gceachtanna ar 
an raidió nuair a bhí na scoileanna dúnta mar thoradh ar COVID-19. 

Scéal faoi dhul chun cinn: In 2020, thug Éire €1.8 milliún chun cabhrú leis an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte sa chomhrac in aghaidh COVID-19 in Uganda.



Gníomhaíocht 3

Sleamhnán 1 de 1 | GNÍOMHAITHE SPRIOCANNA DOMHANDA

Seo roinnt samplaí iontacha de shaothar na ndaltaí a foilsíodh in eagrán 1 de Gníomhaithe Spriocanna 

Domhanda in 2021.  

Féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/ chun teacht ar shamplaí iontacha eile.

https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/


céard atá i gceist le Cúnamh Éireann agus céard a 

bhíonn ar siúl acu a shainaithint
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na naisc idir obair Chúnamh Éireann ar fud na 

cruinne agus na Spriocanna Domhanda a phlé

machnamh a dhéanamh ar a thábhachtaí atá an 

dlúthpháirtíocht dhomhanda

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a 

dhéanamh…

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!



I d’am féin…


