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smaoineamh faoin gciall atá le 
‘Comhionannas do Chách’

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

féachaint ar na Spriocanna 
Domhanda um Fhorbairt 

Inbhuanaithe

teacht suas le smaointe chun na 
Spriocanna Domhanda a bhaint 

amach 



Céard is brí le ‘comhionannas’?

Tá níos mó i gceist leis an gcomhionannas ná díreach 
caitheamh mar a chéile le gach duine.

Baineann an comhionannas le gach aon duine a chur 
san áireamh agus caitheamh go cóir le gach duine le 
go mbíonn an toradh céanna ann do gach duine.  Mar 
shampla, is féidir tacú go speisialta le daoine atá 
faoi mhíbhuntáiste ar bhealach éigin.

Is ceart agus freagracht de chuid an duine é go 
gcaitear go cothrom linne agus go gcaithimidne go 
cothrom le daoine eile.

Dearbhú Uilechoiteann Chearta an 

Duine

Airteagal 1: Saolaítear gach duine saor agus 

comhionann. Tá gach duine cothrom le 

chéile agus tá na cearta céanna againn ar 

fad. Tá bua na smaointeoireachta againn 

agus aithnímid an ceart ón mícheart, agus 

ba cheart dúinn caitheamh le daoine eile i 

spiorad na cairdiúlachta.

Airteagal 2: Tá gach duine comhionann, gan 

beann ar chúlra, inscne, an áit a bhfuil 

cónaí orainn, na teangacha atá againn, an 

chuma atá orainn, ár gcreideamh nó ár 

dtuairimí, an méid airgid atá againn, nó ár 

gcumais.

Gníomhaíocht 1



Gníomhaíocht 1
Comhionannas do Chách



1. Gheall na tíortha go léir sna Náisiúin 
Aontaithe go mbainfidís amach na 17 
Sprioc Dhomhanda faoin mbliain 2030

2. Ceapadh na Spriocanna Domhanda 
chun a chinntiú go gcuirtear gach 
duine san áireamh agus go gcaitear go 
cóir cothrom le gach duine, agus go 
dtugaimid go léir aire don phláinéad 
seo againne

3. Ní mór do gach duine obair a 
dhéanamh as lámha a chéile le 
déanamh cinnte go mbainfear amach 
na Spriocanna Domhanda

Gníomhaíocht 2



Gníomhaíocht 2
Roghnaigh ceann amháin de na 

ceisteanna seo a leanas.  

Éist leis an bhfíseán chun na freagraí 

a chloisteáil.

1. Cé mhéad uair a luaitear an focal 

neamhionannas? 

2. Céard iad na samplaí den 

neamhionannas a thugtar?  

3. Céard iad na samplaí praiticiúla a 

thugtar chun dul i ngleic leis an 

neamhionannas? 



Gníomhaíocht 3



smaoineamh faoin gciall atá le ‘Comhionannas do 

Chách’

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!

féachaint ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt 

Inbhuanaithe

teacht suas le smaointe chun na Spriocanna 

Domhanda a bhaint amach

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a dhéanamh…



Smaoineamh faoi iontráil ar na Duaiseanna…

Dé Máirt, 31 Nollaig 2030

2030

2023


