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CONAS AN ACMHAINN SEO A ÚSÁID

FIOSRAIGH
• Cad is oideachas ann? An mbaineann tábhacht leis? An 

mbíonn an scolaíocht mar an gcéanna ar fud na cruinne? 
An rud cóir é seo? Cad a chuirfeadh stop le daoine 
scolaíocht a fháil?

SMAOINIGH
• Cad iad na cosúlachtaí nó na difríochtaí atá idir an 

scolaíocht in Éirinn agus an scolaíocht i Siarra Leon?  
Cé a chabhraíonn linn ar an aistear oideachais? Cad a 
tharlódh mura mbeinn in ann freastal ar an scoil?

GNÍOMHAIGH 
• Conas a roinnfidh mé an méid a d’fhoghlaim mé leis an 

duine eile? 

• An féidir liomsa an deis oideachais do chách a fhorbairt?

Ciallaíonn Oideachas Forbartha (OF) go gcabhraíonn an próiseas leis na leanaí tuiscint níos fearr a bheith acu 
maidir leis an domhan idir nasctha. Spreagfaidh an acmhainn OF seo tú le modheolaíocht don fhoghlaim 
ghníomhach a chur i bhfeidhm agus iniúchadh á dhéanamh leis na mic léinn ar an oideachas a bheith mar cheist 
na córa. Bain úsáid as na saincheisteanna thíos mar threoir do na ceachtanna. Féach an leabhrán Cad é an 
tOideachas Forbartha? ag: trocaire.org/education/ globalgoals.

DÉAN NAISC

CUMASÚ

GNÍOMHÚ DEARCADH CÓIR

FOGHLAIM BHEO
CHRUTHAITHEACH

SAMHLAÍOCHT 
A CHOTHÚ

OIDEACHAS
GNÍOMHAIGH FIOSRAIGH 

SMAOINIGH

Tá gníomhaíochtaí san acmhainn thraschuraclaim seo atá oiriúnach don seomra ranga sa bhunscoil. Tugtar cúlra 
do mhúinteoirí maidir le Siarra Leon agus obair ‘Trócaire’ ar leathanaigh 3–4. Tá gníomhaíochtaí do na Sóisir ar 
fáil ar leathanaigh 5–7 agus do na Sinsir ar leathanaigh 8–10. Is féidir tacú leis an acmhainn seo trí úsáid a bhaint 
as na físeáin agus as na grianghraif atá ar fáil ag: trocaire.org/education/globalgoals.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na múinteoirí seo: Miriam O’Sullivan, Mícheál Kilcrann, Seán Ó Donaile, Ivan 
Hennigan, agus lena gcuid mac léinn, a chuir go mór leis an acmhainn seo agus a chaith a gcuid ama á  thriail.

Tá breis acmhainní a bhaineann le Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 ar fáil ag:  
catholicschools.ie/primaryschoolsresourcescsw2018/

Tíreolaíocht
Aimsigh Siarra Leon 
ar an léarscáil agus 
foghlaim faoi shaol 
Kumba ansin.

Teanga & Litearthacht
Foghlaim mar gheall ar shaol 
Kumba trí na grianghraif a phlé. 
Léigh an litir ó Kumba agus scríobh 
ar ais chuici. 

Corpoideachas
Akra, cluiche clóis ó 
Siarra Leon a imirt.

Stair
Scrúdaigh stair na scoile 
agus stair an oideachais in 
Éirinn.

OSPS/Forbairt Phearsanta
Déan an saoránacht a fhorbairt trí chultúr Siarra 
Leon a scrúdú. Scrúdaigh ceist an oideachais 
ar bhonn na córa agus na cothroime.

Na hEalaíona (Ceol, Drámaíocht, 
Amharc-Ealaín) 
Scaip scéal Kumba trí chur isteach 
ar dhuais Romero.

Oideachas Reiligiúnach
I rith an Charghais scrúdaigh an 
saol teaghlaigh ar fud na cruinne. 
Foghlaim maidir le Cruinniú 
Domhanda na dTeaghlach.

NAISC CHURACLAIM
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EOLAS DO MHÚINTEOIRÍ
MAR GHEALL AR ‘TRÓCAIRE’
Is é Trócaire áis oifigiúil fhorbartha na hEaglaise Caitlicí in Éirinn. Bítear ag comhoibriú le heagrais 
chomhpháirteacha áitiúla i mbreis agus scór tíortha eile ag cur cabhair dhaonnúil agus tacaíocht 
fhadtéarmach forbartha ar fáil don phobal. Chomh maith leis an obair thar lear, bíonn Trócaire ag obair in 
Éirinn le heolas a thabhairt don phobal maidir le bunábhar na bochtaineachta agus na héagóra, agus ag 
cabhrú leo dul i ngníomh le domhan cóir inbhuanaithe a chruthú do chách.

MAR GHEALL AR SIARRA LEON
Tá Siarra Leon in iarthar na hAfraice.

Is é 7.1 milliún an daonra, agus é chomh 
mór le Poblacht na hÉireann. Is í Freetown 
an phríomhchathair. Baineann aeráid 
thrópaiceach le Siarra Leon agus tá acmhainní 
mianracha go leor ann. Bhain coimirceas na Breataine leis tráth, 
ach is daonlathas bunreachtúil anois é. Is é an Béarla an teanga 
oifigiúil, ach labhraítear teangacha eile chomh maith, Krio an ceann is 
fairsinge acu. D’eascair an teanga seo ó chaint na sclábhaithe scaoilte a chuir 
fúthu i Freetown san ochtú chéad déag. Tá ainm in airde ar Siarra Leon as an 
chaoinfhulaingt reiligiúnach idir Moslamaigh agus Críostaithe. Cuireadh go leor 
dúshláin roimh an bpobal i Siarra Leon, bhí cogadh cathartha ann, briseadh amach 
marfach Ebola (2014–16), agus sleamhnaithe láibe i 2017.

OIDEACHAS ARDCHAIGHDEÁIN

Sa bhliain 2016, shocraigh cinnirí an domhain ar 
sheacht sprioc déag don fhorbairt inbhuanaithe a 
fhógairt ag cruinniú mullaigh na Náisiún Aontaithe. 
Baineann na spriocanna domhanda leis an uile 
thír, agus caithfidh Éire na spriocanna sin a bhaint 
amach. Ghealladar go ndéanfadh na rialtais, na 
hinstitiúidí, na saoránaigh ar fud an domhain gach 
iarracht go ceann cúig bliana dhéag, le go gcuirfí 
deireadh le bochtaineacht, go dtroidfí in aghaidh 
an neamhionannais, go rachfaí i ngleic leis an athrú 
aeráide, agus go ndéanfaí deimhin de nach bhfágfaí 
duine ar bith as an áireamh. 

Dar le Sprioc 4 ba 
cheart go mbeadh 
ardchaighdeán 
oideachais 
ionchuimsitheach ar 
fáil do chách,  agus 
beartas um fhoghlaim 
ar feadh an tsaoil. Tá 
an-dul chun cinn déanta 
le déanaí ó thaobh 
rochtain ar oideachas 
forleathan. Tá na rátaí cláraithe ar scoil ardaithe go 
maith, ó thaobh chailíní agus mhná ach go háirithe. 
Cuirtear baic roimh aicmí áirithe nuair a lorgaítear 
rochtain ar oideachas den scoth. Téann níos lú ná 
leath de na mic léinn bunscoile i Siarra Leon ar 
aghaidh go dtí an iar-bhunscoil.

SPRIOCANNA DOMHANDA
don fhorbairt inbhuanaithe

OIDEACHAS 
ARDCHAIGHDEÁIN 
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EOLAS DO MHÚINTEOIRÍ
CUIR AITHNE AR KUMBA ALICE KORORA
Tá cónaí ar Kumba i gcathair Freetown i Siarra Leon. Cailín seacht mbliana d’aois í, 
tarlóidh a comóradh lae breithe i rith an Charghais. Cónaíonn sí le pobal a mhaireann 
i ndlúthlonnaíocht ar imeall na cathrach, áit ina mbíonn tithe sealadacha stáin suite i 
measc na dtithe móra bríce. Is gruagaire í máthair Kumba agus is tógálaí an t-athair. 
Tá cónaí orthu i dteach maith le seomra suite ann, cistin agus seomraí leapa, 
agus leithreas amuigh. Bhíodh Kumba ag freastal ar an scoil chomh maith lena 
beirt dheirfiúr Sia Fanta (15) agus Fatu (5), agus a deartháir Saha (13). Ar an 14 
Lúnasa 2017 tharla sleamhnú uafásach talún, de bharr na dtuilte báistí. Scriosadh 
an ceantar i gceann cheithre nóiméad, teach Kumba agus an scoil chomh maith. 
Maraíodh cúig chéad duine ar a laghad, agus d’imigh daoine eile gan tásc ná 
tuairisc orthu. Tógfaidh teaghlach Kumba teach sealadach dóibh féin ar thalamh a 
bhronn an eaglais áitiúil orthu. 

Tacaíonn Trócaire le teaghlach Kumba trí bheith ag comhoibriú le  heagras áitiúil ar a dtugtar CARL (ionad a 
chuidíonn leis an riail dlí agus  leis an fhreagracht). Is eagras neamhspleách neamhbhrabúis é CARL, agus 
cuireann siad an tsochaí chóir chun cinn ar mhaithe le cách i Siarra Leon. Cuireann siad maingíní scoile ar fáil do 
na páistí agus tugann deontais do na teaghlaigh a bhí ag fulaingt ón sleamhnú talún, le cabhrú leo dul i mbun 
oibre arís. Cuireann siad tacaíocht lóistín ar fáil i gcomhar leis an eaglais. Cuireann a leithéidí saol seasmhach ar 
fáil do mhuintir Kumba agus dá leithéidí, agus cuirtear ar chumas na bpáistí leanúint leis an oideachas. 

I gcomhar le Coimisiún Síochána agus Cirt Freetown, tá Trócaire ag tacú le hoibrithe síceasóisialta a thugann 
sólás do na páistí a d’fhulaing an tráma de bharr an tsleamhnaithe láibe. Bíonn deacrachtaí ag cuid acu dul a 
chodladh agus bítear ag gol de bharr  an spléachadh siar. Bíonn cluichí ar nós ‘Guíonna’ á imirt leis na páistí; 
beirtear ar chloch agus déantar guí. Cabhraíonn sé leis na leanaí socrú síos agus tugann fócas dóibh, agus 
dóchas as an todhchaí.

Creideann Trócaire gur tábhachtach an rud é go 
dtuigfeadh oidí an tionchar a bhí ag an sleamhnú láibe 
ar an bpobal, ach ní luaitear sna hacmhainní gur chaill 
Kumba an teach teaghlaigh. Dírítear ar scrios na scoile 
agus ar an gcailliúint oideachais a bhain leis. Déantar 
iniúchadh ar ghnáthshaol Kumba agus a deirfiúr Fatu, 
agus ar na himeachtaí a bhíonn ar siúl ag beirt shona 
a mhaireann i dteaghlach agus i bpobal a mbíonn an 
teacht aniar iontu.

Bíonn amhras ar Finda, máthair Kumba, ar eagla 
nach gcuirfear oideachas ar an chlann de bharr an 
tsleamhnaithe láibe. Níor cuireadh oideachas uirthi 
féin, agus creideann sí go láidir go gcaithfidh na páistí an 
scolaíocht a chríochnú. Chaill Kumba scolaíocht bhliana i 
2013 de bharr na géarchéime Ebola, agus níor mhaith le Finda go gcaillfeadh sí lá amháin scoile eile. Tá Kumba 
agus na siblíní ag freastal ar scoil shealadach a bhaineann leis an áras na leanaí lena mbíonn siad ag cónaí, ach ní 
leanfaidh an córas seo. Fulaingíonn cuid mhaith mac léinn ó thráma an tsleamhnaithe láibe, agus ní éasca an rud 
dóibh freastal ar an scoil.

Muintir Korora, Freetown, Siarra Leon.
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GNÍOMHAÍOCHT 1: AIMSIGH SIARRA LEON 
Déan ciorcal páistí le cruinneog nó léarscáil sa lár. Abair leo go mbeifear ag foghlaim maidir le 
cailín darbh ainm Kumba a chónaíonn san Afraic, i dtír a dtugtar Siarra Leon uirthi. Déan an Eoraip 
agus Éire a aimsiú ar an léarscáil, agus ansin faigh Siarra Leon. Cuir réalta óir ar gach ceann den 
dá thír. Ceangail lena chéile iad le ribín. Lig do na daltaí tuairimí a nochtadh agus plé a dhéanamh maidir 
le háiteanna thar lear ar chuala siad fúthu, ar thug siad cuairteanna orthu, b’fhéidir go bhfuil aithne acu ar 
dhuine a thagann ó thír iasachta. Nuair a labhraíonn páiste faoi thír áirithe, aimsigh ar an léarscáil é.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHÓISEARACH

1

2GNÍOMHAÍOCHT 2: CUAIRT AR SIARRA LEON
Abair leis na daltaí ligean orthu go bhfuiltear 
chun cuairt a thabhairt ar Siarra Leon. D’iarr an 
mhuintir thall orainn cuid rudaí a thabhairt linn 
ar an gcuairt a léireodh an saol in Éirinn dóibh. 
Cad a thabharfaidís leo? Cén sórt bia, éadaí, 
airgid, cluichí le himirt, leabhar scoile a bhíonn in 
úsáid againn? Déan rogha mar rang ar na nithe is 
oiriúnaí leis an saol in Éirinn a léiriú. Cén fáth leis 
an rogha? An aontaímid lena chéile nó an bhfuil 
an dara smaoineamh ag aon duine? An roghnódh 
daoine eile in Éirinn na nithe  céanna (daoine níos 
sine, daoine ó cheantair eile sa tír) ? Cén fáth? 
Cad iad na rudaí a bheadh ag muintir Siarra Leon 
a dhéanfadh cur síos ar an saol a chaitheann 
siadsan? 
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GNÍOMHAÍOCHT 3: CUIR AITHNE AR KUMBA AGUS FATU
Mínigh do na daltaí go bhfuiltear chun aithne a chur ar bheirt dheirfiúr ó Siarra Leon: Kumba, atá 
seacht mbliana d’aois, agus Fatu, atá cúig bliana d’aois. Tá ceithre ghrianghraf leis an acmhainn 
seo. Tá pictiúr ar thaobh amháin agus eolas, ceisteanna le plé agus gníomhaíochtaí ar chúl. 
Cabhróidh na cártaí leis na daltaí in Éirinn tuiscint a bheith acu maidir le saol Kumba agus Fatu. 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHÓISEARACH

CÁRTA 1
Fatu, Kumba agus 
a muintir

CÁRTA 2
Imríonn Fatu  
agus Kumba 
Akra

CÁRTA 3
Fatu agus 
Kumba leis na 
cairde ar scoil

Tar éis daoibh iniúchadh a dhéanamh ar na cártaí, breathnaigh ar an bhfíseán gearr faoi Fatu agus Kumba ag: 
trocaire.org/ education/globalgoals/primary.

AM CIORCAIL: GNÍOMHAÍOCHT
Cuir na daltaí ina suí i gciorcal agus na cártaí istigh sa lár. Don chéad turas, iarr ar na daltaí, duine i ndiaidh 
a chéile a rá: ‘Táimse ar nós Kumba toisc go …’ Don dara bhabhta, iarr ar na daltaí a rá: ‘Táimse éagsúil ó 
Kumba toisc nach …’

CÚLRA DO NA HOIDEACHASÓIRÍ  
Cabhraigh leis na daltaí glacadh go réidh leis an éagsúlacht

Má dhéantar frith-chlaontacht a chleachtadh ó 
thaobh an ionannais agus na héagsúlachta, spreagfar 
na daoine fásta a bhíonn ag obair le leanaí le 
breathnú go géar ar an dearcadh a bhíonn acu féin 
ó thaobh na héagsúlachta de. Is céim riachtanach 
é seo ionas go gcruthófaí timpeallacht oiriúnach 
foghlama a dhéanfadh ceiliúradh ar an éagsúlacht, 
agus a ghníomhaíonn in aghaidh an neamhionannais 
agus in aghaidh leithcheala. Tá leabhrán ar fáil ón 
Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige (Diversity, Equality & 
Inclusion Charter and Guidelines for Early 
Childhood Care and Education) a dhéanann 
plé ar na cúrsaí seo, a thugann cur síos ar 
an modh oibre in aghaidh leithcheala agus 
a thugann comhairle oiriúnach: 

Má thugtar deiseanna do pháistí labhairt go 
hoscailte faoi chosúlachtaí agus éagsúlachtaí 
ar bhealach neamhfhoirmiúil, breathnófar ar an 
éagsúlacht ar bhealach nádúrtha. Is riachtanach an 
rud é go nglacfadh na daoine fásta le fiosracht na 
leanaí ar bhealach a thacóidh le forbairt dhearcadh na 
leanaí maidir leis an ionannas, an cuimsiú sóisialta, 
an éagsúlacht.

Is fearr a bheith macánta agus cruinn nuair a bhíonn 
duine ag déileáil le ceisteanna na leanaí maidir leis 

an éagsúlacht. Bí cinnte faoi gur eolas cruinn atá 
in oiriúint d’aois na bpáistí atá á thabhairt, agus 
mura mbíonn freagra agat, abair é sin leo, agus go 
dtiocfaidh tú ar ais chucu nuair a bhíonn an freagra 
agat.

3

CÁRTA 4
Baineann Fatu 
agus  Kumba 
sult as an nádúr

DIversIty, EqualIty  
AND InclusIon Charter  

and 
GuIdelInes for  

Early ChIldhood Care  
AND EducatIon

DEPARTMENT OF CHILDREN AND YOUTH AFFAIRS 2016
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHÓISEARACH

GNÍOMHAÍOCHT 4: OIDEACHAS ARDCHAIGHDEÁIN

Nuair a cuireadh ceist ar Kumba an raibh rud ar bith speisialta ina seilbh aici sa scoil shealadach, tharraing sí 
leabhar Béarla ón mála scoile. Bhronn áras na leanaí an leabhar agus mála scoile uirthi, toisc gur chaill sí a 
cuid féin sa sleamhnú láibe. Iarr ar na daltaí rud speisialta atá ar scoil acu a ainmniú.

Taispeáin an pictiúr de scoil shealadach Kumba do na páistí ar an gclár bán (ar fáil sa ghailearaí grianghraif ag: 
trocaire.org/education/globalgoals/primary). Abair leo gur scriosadh an scoil sa sleamhnú láibe, agus go bhfuil 
sí ag freastal ar an gceann sealadach dá bharr san. An bhfuil cosúlachtaí agus éagsúlachtaí ann idir an scoil 
seo agus bhur scoil féin? 

Déan plé faoi, agus scríobh amach liosta de na fachtóirí ar fad a bhíonn i gceist maidir le scolaíocht na mac 
léinn. Beidh rudaí ar nós foirgneamh na scoile, múinteoirí, duine fásta a thabharfadh ar scoil iad, leabhair 
agus bus scoile i gceist. Déan imlíne mhór den seomra ranga a tharraingt, cuir ar taispeáint é, agus iarr ar na 
daltaí rud amháin a chur leis an bpictiúr. 

I bpéirí, déan plé faoi na rudaí a bheadh riachtanach, nó nach mbeadh aon ghá leo, mar shampla; an féidir 
foghlaim gan clár bán idirghníomhach, gan ríomhaire, gan iPad? Céard faoi na binsí, an foirgneamh, na 
múinteoirí? 

4

5
GNÍOMHAÍOCHT 5: AN SCOIL LEIS NA BLIANTA
Déan plé faoin mbealach ina d’athraigh an scolaíocht in Éirinn le blianta anuas. D’fhéadfaí mar 
obair thinteáin, a iarraidh ar na daltaí na tuismitheoirí agus na seantuismitheoirí a cheistiú maidir 
leis an saghas scolaíochta a cuireadh orthu féin. Ar tháinig athruithe ar chúrsaí? Déan stair na scoile 
sin agaibhse a chíoradh. Cén tuar a dhéanfadh sibh ar chúrsaí scoile sa todhchaí?  .

AN RAIBH A FHIOS AGAT?
Leanann an t-oideachas éigeantach i Siarra Leon ó aois 6 go 14. Cuirtear tús leis an mbliain acadúil 
i mí Mheán Fómhair agus deireadh leis i mí Iúil. Bíonn an bhunscolaíocht agus an iar-bhunscolaíocht saor 
in aisce, ach níor fhreastail 44.2 % de dhaoine thar aos a trí ar an scoil riamh. Níor fhreastail ach 60 % de 
mhuintir fhireann na tíre ar an scoil ag staid ar bith ina saol, agus 50.9 % de na mná. Is féidir le 59.4 % de na 
fir i Siarra Leon léamh agus scríobh, agus 43.9 % de na mná. (Daonáireamh 2015)

Kumba (7), Siarra Leon. Kumba sa seomra ranga sealadach.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHINSEARACH

GNÍOMHAÍOCHT 1: SIARRA LEON
Cuir na mic léinn ag obair i bpéirí. Tabhair fótachóip de léarscáil bhán Siarra Leon atá istigh leis an 
acmhainn seo do gach aon bheirt. Spreag na daltaí le taighde a dhéanamh ar thíreolaíocht Siarra 
Leon ag baint úsáide as an idirlíon nó as an léarscáil. Déan scrúdú ar thionscal na mianadóireachta 
sa tír. Déan plé maidir le píosaí eolais ar leith a aimsíonn siad, agus a mbeadh suim ag daoine eile iontu.

1

2

Tá an ghníomhaíocht seo curtha in oiriúint ó MH Harrow (1997), Challenging Racism, Valuing Difference: Primary Activities Book agus DICE (2008), Global 
Dimensions: A Guide to Good Practice in Development Education and Intercultural Education for Teacher Educators, l. 58.

GNÍOMHAÍOCHT 2: IS É A HAINM É
Ainm iomlán Kumba ná Kumba Alice Koroma. Baineann brí ar leith le gach aon cheann de na 
hainmneacha. Ciallaíonn Kumba ‘an dara chailín’ i dtraidisiún na treibhe Kissi. Baineann a hathair 
agus a máthair leis an treibh sin, is cine eitneach i Siarra Leon iad na Kissi. Alice is ainm d’aintín 
Kumba ar thaobh a hathair, agus thug sé an t-ainm sin uirthi dá bharr. Is é Koroma sloinne an athar. Tugtar 
an t-ainm seo ar Kumba agus ar na siblíní, cé gur choimeád an mháthair a sloinne féin, Karama. Déan plé 
faoi ainmneacha na mac léinn sa rang sin agaibhse. An mbaineann brí ar leith le haon cheann acu? An 
bhfuil traidisiúin in Éirinn maidir le hainmneacha a thabhairt do dhaoine? Tugtar an dara hainm i ndiaidh 
duine eile sa teaghlach uaireanta. An bhfuil páistí ó thíortha thar lear i do rang féin, agus an mbaineann 
traidisiúin éagsúla leis na tíortha sin? An bhfuil an rang ag ullmhú don Chóineartú i mbliana? Cén fáth go 
roghnaítear ainm breise don Chóineartú? An bhfuil brí ar leith le hainm ar bith a roghnaíodh? Iarr ar na páistí 
a n-ainmneacha féin a scríobh ar leathanach ollmhór agus é a mhaisiú le siombailí a mhíneoidh brí an ainm.

GNÍOMHAÍOCHT 3: CUIR AITHNE AR KUMBA
Tá ceithre ghrianghraf leis an acmhainn seo. Tá pictiúr ar thaobh amháin agus eolas, ceisteanna le 
plé agus gníomhaíochtaí ar chúl. Bain úsáid astu le haithne a chur ar shaol Kumba.

CÁRTA 1
Fatu, Kumba agus 
a muintir

CÁRTA 2
Imríonn Fatu 
agus Kumba 
Akra

CÁRTA 3
Fatu agus 
Kumba leis na 
cairde ar scoil

CÁRTA 4
Baineann Fatu 
agus  Kumba 
sult as an nádúr 

3
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GNÍOMHAÍOCHT 4: CLUICHÍ
Cuir ceist ar na mic léinn a rá cad é an cluiche is ansa leo, agus cén fáth gur breá leo é a imirt. Is 
breá le Kumba an cluiche Akra. Cuir ceist ar na daltaí ar imríodar an cluiche sin riamh. Murar imir, 
cad iad na tuairimí atá acu faoin saghas cluiche a bheadh ann? Taispeáin an grianghraf de Kumba 
agus Fatu agus an cluiche á imirt dóibh, agus déan a thuilleadh thuairimí a lorg. Léigh amach na treoracha, 
nó cuir i gcló iad agus taispeáin ar an gclár bán iad. Bain triail as an gcluiche a imirt trí na treoracha a leanúint.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHINSEARACH

4

Treoracha

• Imrítear Akra i mbeirteanna.

• Glacann duine amháin an tosaíocht agus 
caithfidh an duine eile aithris a dhéanamh. 

• Preabann an cinnire san aer agus tagann anuas 
le cos amháin sínte amach. Caithfidh an duine 
eile preabadh ag an am céanna agus teacht 
anuas leis an gcos chéanna sínte amach, más 
féidir.

• Má bhíonn an chos cheart sínte amach ag an 
bpáirtí dhá uair as a chéile, déantar an cinnire 
den duine sin.

• Nuair a dhéantar aithris leis an chos cheart 
faightear deich bpointe. Beireann céad pointe 
an bua. 

• Bíonn an bheirt ag bualadh bos i rith an 
chluiche. 

Breathnaigh ar an bhfíseán le Kumba agus a deirfiúr Fatu agus an cluiche á imirt acu. Bí á imirt sibh féin i 

bpéirí. An bhfuil aon chluiche mhaith eile atá ar eolas ag na daltaí? Dá mbeadh Kumba ag teacht go dtí an 

seomra ranga, conas a mhúinfí an cluiche nua di? Scríobh síos treoracha an chluiche sin. Cruthaigh leabhar 

sa seomra ranga a bheadh lán de chluichí clóis. Tabhair cuireadh do rang níos óige ceacht corpoideachais a 

roinnt libh agus múin cuid de na cluichí sin dóibh, Akra ina measc.

Kumba (7) agus Fatu (5), Siarra Leon.
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GNÍOMHAÍOCHT 6: TACAÍOCHTAÍ NÓ BAIC OIDEACHAIS
Déan fótachóipeanna den chluiche cláir atá istigh leis an acmhainn seo agus tabhair do na daltaí 
iad. Déan an cluiche cláir a imirt, agus bíodh na tacaíochtaí nó na baic a bhaineann le deiseanna 
oideachais Kumba á phlá acu. An bhfuil cosúlachtaí nó difríochtaí ann idir thaithí oideachais Kumba 
agus taithí na ndaltaí?

GNÍOMHAÍOCHTAÍ DON SEOMRA RANGA: 
BUNSCOIL SHINSEARACH

GNÍOMHAÍOCHT 5: OIDEACHAS ARDCHAIGHDEÁIN
Nuair a cuireadh ceist ar Kumba 
an raibh rud ar bith speisialta ina 
seilbh aici sa scoil shealadach, 
tharraing sí leabhar Béarla ón 
mála scoile. Bhronn áras na 
leanaí an leabhar agus mála 
scoile uirthi, toisc gur chaill sí a 
cuid féin sa sleamhnú láibe. Iarr 
ar na daltaí rud speisialta atá ar 
scoil acu a ainmniú.

Taispeáin an pictiúr de scoil shealadach Kumba do na páistí ar an gclár bán. An bhfuil cosúlachtaí agus 
éagsúlachtaí ann idir scoil shealadach Kumba agus bhur scoil féin? 

Déan plé faoi, agus scríobh amach liosta de na fachtóirí ar fad a bhíonn i gceist maidir le scolaíocht na mac 
léinn. Beidh rudaí ar nós foirgneamh na scoile, múinteoirí, duine fásta a thabharfadh ar scoil iad, leabhair 
agus bus scoile i gceist. I bpéirí, déan plé faoi na rudaí a bheadh riachtanach, nó nach mbeadh aon ghá leo, 
mar shampla; an féidir foghlaim gan clár bán idirghníomhach, gan ríomhaire, gan iPad? Céard faoi na binsí, an 
foirgneamh, na múinteoirí? Cad a tharlódh dá gcaillfí go leor scolaíochta de bharr tinnis?

 

GNÍOMHAÍOCHT 7: AISTIR ÉAGSÚLA OIDEACHAIS
Déan fótachóip den scéalchlár, Fís Rugi, atá ar chúl an chluiche cláir, agus tabhair ceann an duine 
do na mic léinn. Cónaíonn Rugi faoin tuath i Siarra Leon. Sháraigh sí go leor baic a cuireadh roimpi 
le hoideachas a fháil di féin, ach tá sí ag freastal go sona ar an scoil faoi láthair. Léigh an méid atá le 
rá aici, leis na mic léinn. An bhfuil cosúlachtaí agus éagsúlachtaí ann idir aistear oideachais Rugi agus aistear 
Kumba? Spreag na daltaí leis an teimpléad a líonadh maidir leis an aistear oideachais a bhí acu féin. 

GNÍOMHAÍOCHT 8: AN SCOIL LEIS NA BLIANTA
Déan plé faoin mbealach inar tháinig athrú ar an scolaíocht in Éirinn le blianta anuas. D’fhéadfaí 
mar obair bhaile, a iarraidh ar na daltaí na tuismitheoirí agus na seantuismitheoirí a cheistiú maidir 
leis an saghas scolaíochta a cuireadh orthu féin. Ar tháinig athruithe ar chúrsaí? Déan stair na scoile 
sin agaibhse a chíoradh. Cén tuar a dhéanfadh sibh ar chúrsaí scoile sa todhchaí?  

7

6

GNÍOMHAÍOCHT 9: LÉAMH AGUS SCRÍOBH LITREACHA 
Léigh an litir ó Kumba leis na daltaí. Déan plé faoi. Iarr ar gach dalta freagra a scríobh chuig 
Kumba, a chuireann síos ar an saol anseo agus an saol ar scoil. Bíodh ceisteanna sa fhreagairt 
le cur ar Kumba más maith libh breis eolais a fháil faoin saol a chaitheann sí. 

8

9
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CUIR ISTEACH CHUIG TRÓCAIRE AR DHUAIS ROMERO  

AN SCOIL UILE AG DUL I NGNÍOMH 

Bhíodh Oscar Beannaithe Romero mar ardeaspag in El 
Salvador. Ba mhinic é ag caint ar an raidió maidir leis an 
easpa cirt sa tír. Tá beochan a léiríonn a leithéid ar fáil ag: 
trocaire.org/education/globalgoals/romeroaward. Chomh 
maith le hOscar Romero, bheadh sé ar acmhainn ag 
na mic léinn agaibhse bealaí éifeachtacha cumarsáide 
a úsáid le haird a tharraingt ar cheisteanna domhanda 
na córa a bhaineann le hobair Trócaire. D’fhéadfaí 
podchraoladh a chruthú, físeán a chur le chéile, na meáin 
shóisialta a úsáid, nuachtlitir a chumadh nó bealach 

éifeachtach cumarsáide eile a chruthú. Bronnfar teastas rannpháirtíochta orthu san a gcuireann isteach chuig 
Trócaire ar an duais. Bronnfar duaiseanna ar na scoileanna ó thaobh na hiontrálacha is spreagúla agus is nuálaí. Is 
féidir iontrálacha indibhidiúla, ón rang, nó ón scoil ar fad a chur isteach. Ba bhreá linn dá dtiocfadh an t-aos óg ar 
aghaidh agus tionscnaíocht a léiriú maidir le hathruithe a chur i bhfeidhm ar mhaithe le cách! Is é an dáta deiridh 
a ghlacfar le hiontrálacha ná 27 Aibreán 2018. Tuilleadh sonraí, cuir téacs chuig: romeroaward@trocaire.org.

Seo múrphictiúr a chríochnaigh mic léinn agus 
múinteoirí scoileanna Bhaile an Mhiolbhardaigh 
agus Réalt na Mara, Na Sceirí, Co. Átha Cliath.  
Is meán éifeachtach cumarsáide a leithéid. Tá 
an pictiúr le sonrú ar bhalla leis an ollmhargadh 
áitiúil. Tugann sé eolas faoi cheist an athraithe 
aeráide do phobal Na Sceirí.

Tiomsú Airgid ar son Trócaire 
D’fhéadfaí na daltaí a spreagadh le bheith gníomhach 
i rith an Charghais agus airgead a thiomsú ar mhaithe 
le Trócaire. Is eachtra spraíúil spreagúil é a leithéid 
a dhéanamh, agus cabhraíonn sé leis na daoine óga 
forbairt a dhéanamh ar an tuiscint agus ar na scileanna 
a bhaineann le bheith mar shaoránaigh ghníomhacha 
freagracha. Nuair a bhíonn airgead á thiomsú, bíonn 
deis ann ceist an chirt sóisialta a ardú, chomh maith 
leis an airgead a bhíonn de dhíth ar Trócaire nuair 
a bhíonn siad ag cuidiú leis na daoine sa domhan 
forbraíochta éalú ón fhíorbhochtaineacht. Tá iliomad 
bealaí ann ina bhféadfaí airgead a thiomsú ar scoil. 
Ina measc tá: Bosca Trócaire, Am Tae do Trócaire, 
Rothaíocht Fhíorúil, Lá an Laoich, Tráth na gCeist, Siúlóid Urraithe.

Le smaointe eile a fháil féach: trocaire.org/fundraise nó cuir téacs chuig: schoolsfundraising@trocaire.org.

D’eagraigh scoil CBS Shráid na Blarnan Corcaigh, 
Tóraíocht na nUibheacha Cásca le hairgead a 
chruinniú ar mhaithe le Trócaire.



AG IMEACHT ÓN MBAILE: 
SCÉALTA BRIGIT AGUS SAMI
Seo beochan atá dírithe ar na 
ranganna sinsearacha a insíonn an 
scéal a bhaineann le beirt ó dhá 
thír éagsúla ar domhan, agus iad 
ag iarraidh an cinneadh deacair a 
dhéanamh maidir leis an mbaile a 
fhágáil. Tugann an fhísghrafaic ‘Ag 
Imeacht ón mBaile’ atá ag gabháil 
leis, fíorais, staitisticí, mínithe agus 
moltaí do mhúinteoirí.

IS É TRÓCAIRE GNÍOMHAIREACHT FHORBARTHA 
THAR LEAR NA HEAGLAISE CAITLICÍ IN ÉIRINN

Bí linn ar
  Facebook:  facebook.com/trocaireireland  

  bí i dteagmháil linn

  Twitter:  twitter.com/trocaire 
  ag giolcaireacht i gcónaí

  YouTube:  youtube.com/trocaire 
  tacaíonn sibh leis na daoine seo

  Flickr:  flickr.com/trocaire 
  tá an gailearaí grianghraf ag  
  dul i méid

Acmhainní breise ar fáil ag: trocaire.org/education 

Féach: trocaire.org/education

Curtha ar fáil ag an Fhoireann Oideachas Forbartha, Trócaire 2018.

Údair: Lydia McCarthy agus Elisha Kelly

TAG: E11

Bí i dteagmháil linn
MAIGH NUAD
Maigh Nuad

Co. Chill Dara

01 629 3333

Ríomhphost chuig Mary 
Boyce ag:  

     mary.boyce@trocaire.org

BAILE ÁTHA CLIATH
12 Sráid na hArdeaglaise

Baile Átha Cliath 1

01 874 3875

dublincentre@trocaire.org

CORCAIGH
9 Sráid an Chócaigh

Corcaigh

021 427 5622

corkcentre@trocaire.org

BÉAL FEIRSTE
50 Sráid an Rí

Béal Feirste BT1 6AD

028 90 808 030

infoni@trocaire.org

  Vimeo:  vimeo.com/trocaire 
  breathnaigh ar na físeáin

  Snapchat:  trocaireireland 
  lean na scéalta is déanaí

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline 
  breathnaigh ar ár gcuid físeán  
  agus grianghraf

AN IMIRCE MAR CHEIST NA CÓRA

dídeanaí ar domhan

Is páistí iad 51% 
de na dídeanaithe

Aithníonn Trócaire go buíoch an tacaíocht a thugann Cúnamh Éireann 
dúinn agus a chuireann ar ár gcumas imeachtaí  Oideachas Forbartha 
a chur ar fáil in Éirinn. Tá an fhreagracht ar na húdair as an ábhar, as na 
bealaí oibre agus as na gníomhaíochtaí a léirítear san acmhainn seo, 
agus ní gá go mbeidís ag réiteach le polasaithe Cúnamh Éireann.
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