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DIA DUIT!
Tá an iris seo go speisialta do na leanaí agus tá súil againn go 
mbainfidh tú taitneamh aisti!

Gheobhaidh tú eolas agus smaointe atá úsáideach sna leathanaigh 
seo a leanas chun cuidiú leat le do thionscadal Ghradaim Chúnamh 
Éireann, Ár nDomhan.

Is é seo a leanas téama na nGradam i mbliana: 

DO DHAOINE AGUS DON DOMHAN

Ón mbliain 2000, tá tíortha ar fud an domhain, Éire ina measc, 
tar éis a bheith ag obair go han-dian chun deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht agus an timpeallacht a chosaint, trí na Náisiúin 
Aontaithe. 

Bhí torthaí ann atá go fíormhaith; ón mbliain 2000, laghdaíodh líon 
na ndaoine atá fíorbhocht faoina leath, agus tá líon na leanaí a 
bhfuil oideachas á fháil acu beagnach méadaithe faoi dhó. ACH, tá 
fós an-chuid fadhbanna inár ndomhan.

San iris seo, is féidir leat a fháil amach conas is féidir le 
Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt 
Inbhuanaithe cosaint a thabhairt don domhan agus todhchaí níos 
fearr a chruthú do mhuintir uile an domhain. Féadfaidh tú léamh 
freisin maidir leis an gcaoi a bhfuil Éire, trí Chúnamh Éireann, 
rannpháirteach leis na Spriocanna Domhanda a bhaint amach trí 
chuidiú le leanaí agus lena dteaghlaigh deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht in os cionn 80 tír. 

Bain sult as na hailt, scéalta, pictiúir agus puzail san iris seo agus 
smaointe den scoth a fháil le haghaidh tionscadal do na Gradaim 
Chúnamh Éireann, Ár nDomhan 2017!

CLÁR NA nÁBHAR
 3   .  .  .  .  .  . Cad is Cúnamh Éireann ann? - Eolas agus gníomhaíochtaí

 4   .  .  .  .  .  . Gréasán Nasc - Gníomhaíochtaí maidir lenár ndomhan idirspleách

 5   .  .  .  .  .  . Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe - 

    .  .  .  .  .  . Eolas agus gníomhaíocht chomhoiriúnach

 6   .  .  .  .  .  . Tíortha Comhpháirtíochta Chúnamh Éireann - Crosfhocal

 7   .  .  .  .  .  . Páirc Náisiúnta Gorongosa - Cás-staidéar agus gníomhaíochtaí faoi chlár a 

   .  .  .  .  .  .  . fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann

 11   .  .  .  .  .  . Gradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan - Conas a bheith rannpháirteach

 12   .  .  .  .  .  . Ceardlanna Chúnamh Éireann do dhaltaí bunscoile

Is é Cúnamh Éireann a sholáthair an iris seo do leanaí bunscoile do na Gradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan 2017 . 
Is é Real Nation a eagraíonn na Gradaim thar ceann Chúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála .
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CAD IS CÚNAMH ÉIREANN ANN?
Is é is Cúnamh Éireann clár cúnaimh na hÉireann 
chun an bhochtaineacht sa domhan a chomhrac 
thar ceann mhuintir uile na hÉireann.

Tá 8 dTÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA ag Cúnamh 
Éireann: An Aetóip, An Mhaláiv, Mósaimbíc, Siarra 
Leon, An Tansáin, Uganda agus an tSaimbia san 
Afraic, agus Vítneam san Áise, agus oibríonn sé 
leis na tíortha seo chun cabhrú le na teaghlaigh 
is boichte le feabhas a chur ar a saol.

Tugann Cúnamh Éireann maoiniú d’eagraíochtaí 
cúnaimh ar nós Trócaire, Misinéirí Míochaine Mhuire, 
Cúnamh Chríostaí, Oxfam, Concern, Gorta-Féinchabhrú 
na hAfraice, UNICEF agus líon mór d’eagraíochtaí 
eile, chun an t-ocras agus an bhochtaineacht a 
chomhrac in os cionn 80 tír ar fud an domhain. 

Oibríonn Cúnamh Éireann le rialtais agus le 
heagraíochtaí cúnaimh chun an timpeallacht 
a chosaint, níos mó bia a fhás, poist a chruthú, 
scoileanna agus ospidéil a thógáil etc. ionas gur 
féidir le pobail bhochta feabhas a chur ar a saol 
agus gur féidir todhchaí níos fearr a bheith ann 
dá leanaí. Tugtar cúnamh forbraíochta air seo. 

Nuair a bhíonn tubaistí ann, cuireann Éire cabhair 
ar nós cógais leighis, pubaill agus soláthairtí bia 
ar fáil láithreach chuig daoine atá ag fulaingt 
mar gheall ar chogadh, tuilte, creathanna talún, 
hairicíní etc. Tugtar cúnamh daonnúil air seo.

IS CEANNAIRE DOMHANDA Í ÉIRE LEIS 
AN mBOCHTAINEACHT A CHOMHRAC! 

Bí bródúil – is é clár Chúnamh 
Éireann na hÉireann ceann de 
na cinn is fearr ar domhan!

Tá Éire ag obair go dian le tíortha eile chun  
iarracht a bhaint as Spriocanna Domhanda na  
Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe a  
bhaint amach (féach leathanach 5) le domhan níos 
fearr agus le todhchaí níos fearr a chruthú do gach  
duine i ngach áit.

7.5 BILLIÚN 
LÍON NA nDAOINE ATÁ SA 
DOMHAN SA LÁ ATÁ INNIU ANN

babaí agus leanbh óga bás gach bliain
mar thoradh ar an mbochtaineacht

Faigheann

LEANBH SUAS LEATH
DÉANANN

DE MHUINTIR AN DOMHAIN

ATÁ FÍORBHOCHT
leanbh ar domhan nach bhfuil aon oideachas acu

#

6 MILLIÚN

57 MILLIÚN

NACH BHFUIL ACU ACH ÓN LÁMH GO 
DTÍ AN BÉAL AG MAIREACHTÁIL AR 
NÍOS LÚ NÁ €2 IN AGHAIDH AN LAE

836 MILLIÚN
DUINE

TÁ

TÁ
418
MILLIÚN

Is é

AN NIGÉIR
AN tSOMÁIL

AN NAMAIB

SEAD

ANGÓLA

GABON

GÁNA

ARMENIA
TURKEY

AN ÉIGIPT

MONGOLIA

CHINA

AN TÉALAINN

AN INDIA

BULGARIA

ESTONIA

LATVIA

SERBIA
BOSNIA

IRANIRAQ
MOROCCO

SPAIN

AN AILGÉIR

AN LIBIA

FRANCE SWITZ.
AUSTRIA

SLOVENIA

CZECH REP.
SLOVAKIA

HUNGARY

BELGIUM
LUX.

GERMANY
POLAND

BEININ

TÓGA

GEORGIA

MAILÍ AN NIGIR

UKRAINE

AN EIRITRÉ

AN tAIGÉAN
INDIACH

ATLANTIC
OCEAN

MACEDONIA

ROMANIA

MOLDOVA

BELARUS
RUSSIAN FEDERATION

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN TAJIKISTAN

AN
CHAMBÓID

LAOS

MAENMAR
(BURMA)

AN BHÚTÁIN

AN BHANGLAIDÉIS

KYRGYZ
REPUBLIC

AFGHANISTAN

ISRAEL JORDAN

PALESTINE

SYRIA

AN ARAIB 
SHÁDACH

ÉIMIN

ÓMAN

AEA

AN tSÚDÁIN

CUÁIT

DJIBOUTI

SRÍ LANCA

AN SAHÁRA
THIAR

AN tSEINEAGÁIL

AN GHAIMBIA

GUINE-BISSAU

AN GHUINE

AN LIBÉIR

MADAGASCAR

AN GHUINE MHEÁNCHIORCLACH

BRÚINÉ

AN MHALAEISIA

AN INDINÉIS

TÍOMÓR THOIR

NA hOILEÁIN FHILIPÍNEACHA

NEIPEALAN PHACASTÁIN

AN CHÉINIA

AN ASTRÁIL

AN tSIOMBÁIB

AN AFRAIC THEAS

LEOSÓTA

AN BHOTSUÁIN

AN tSUASLAINN

RUANDA

AN BHURÚIN

POB. DHAON.
AN CHONGÓ

POB.
AN CHONGÓ

.

CAMARÚN

POBLACHT NA
hAFRAICE LÁIR

AN MHÁRATÁIN

BUIRCÍNE
FASÓ

AN CÓSTA
EABHAIR

AN AETÓIP

AN TANSÁIN

AN MHALÁIV
AN tSAIMBIA

MÓSAIMBÍC

VÍTNEAM

SIARRA LEON

FÉACH AR AN LÉARSCÁIL THUAS. 
AN BHFEICEANN TÚ NA 8 DTÍR 
CHOMHPHÁIRTÍOCHTA ATÁ AG 
ÉIRINN?
Tá dath BÁNDEARG ar na tíortha seo ar an léarscáil: tá 7 gcinn de na 
tíortha comhpháirtíochta san Afraic agus tá tír amháin san Áise. 

Is iad seo a leanas liosta na 8 dtír ach cuireadh uimhreacha isteach 
in ionad na litreacha. Bain úsáid as an eochair (thíos) leis an gcód a 
scaoileadh agus ainm gach tír chomhpháirtíochta a oibriú amach.

a=26 b=25 c=24 d=23 e=22 f=21 g=20 h=19 i=18 j=17 k=16 l=15 m=14

n=13 o=12 p=11 q=10 r=9 s=8 t=7 u=6 v=5 w=4 x=3 y=2 z=1

1. 26-13  7-8-26-18-14-25-18-26  1)  __________________________________

2. 6-20-26-13-23-26  2)  __________________________________

3. 26-13  7-26-13-8-26-18-13  3)  __________________________________

4. 8-18-26-9-9-26  15-22-12-13 4)  __________________________________

5. 14-12-8-26-18-14-25-18-24 5)  __________________________________

6. 26-13  14-19-26-15-26-18-5 6)  __________________________________

7. 26-13  26-22-7-12-18-11 7)  __________________________________

8. 5-18-7-13-22-26-14 8)  __________________________________
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GRÉASÁN NASC 

BAIN ÚSÁID AS GRÉASÁN DAMHÁN ALLA CHUN SCRÍOBH NÓ CHUN TARRAINGT FAOI DO NAISC LEIS AN DOMHAN

Níor fhigh an cine daonna gréasán an tsaoil.
Níl ionann achsnáithe  
amháin istigh ann.
Cibé rud a dhéanaimid leis an  
ngréasándéanaimid é dúinn féin.
Tá ceangal idir gach rud
Tá nasc idir gach rud.

Leis an Taoiseach Seattle (c. 1786-1866) den Treibh Suquamish  
(Stát Washington, na Stáit Aontaithe) a luaitear an sliocht

Tá an domhan ar nós gréasán damhán alla; tá sé idirnasctha, 
an-láidir agus solúbtha, ach má dhéantar damáiste do 
shnáithe amháin, cuirtear isteach ar gach rud . 

Inár ngnáthshaol táimid ceangailte le daoine agus áiteanna, in 
aice láimhe agus i bhfad i gcéin, agus braithimid orthu . 

Smaoinigh ar na daoine agus na háiteanna a mbíonn tú ag brath 
orthu i do ghnáthshaol – cé a thugann aire duit, a chinntíonn gur 
féidir leat fás aníos agus tú láidir, sláintiúil agus le hoideachas 
maith? Cárb as a dtagann an bia a itheann tú? Cé a scríobhann 
an ceol a n-éisteann tú leis, nó na leabhair a léann tú? Cé a 
dhéanann na héadaí a chaitheann tú? Cé a thóg na bóithre ina 
bhfuil tú i do chónaí, agus an scoil a bhfreastalaíonn tú uirthi etc .?
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DEIREADH LE 
BOCHTANAS

NEAMHIONANNAIS
LAGHDAITHE

CATHRACHA AGUS
POBAIL INBHUANAITHE

IDIÚ AGUS
TÁIRGEADH
FREAGRACH

GNÍOMHÚ AR SON 
NA HAERÁIDE

AN SAOL
FAOIN UISCE

SÍOCHÁIN AGUS CÓIR
INSTITIÚIDÍ LÁIDRE

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ AR
SON NA SPRIOCANNA

DEIREADH
LE HOCRAS

DEA-SHLÁINTE AGUS
DEA-FHOLLÁINE

OIDEACHAS
DEN SCOTH

COMHIONANNAS
INSCNE

UISCE AGUS 
SLÁINTÍOCHT 

ATÁ GLAN

FUINNEAMH 
INACMHAINNE 

AGUS GLAN

OBAIR FHÓNTA AGUS
FÁS SA GHEILLEAGAR

TIONSCLAÍOCHT, 
NUÁLAÍOCHT AGUS 
INFREASTRUCHTÚR

SCRÍOBH NA HUIMHREACHA DEN TÉACS DE GACH SPRIOC DOMHANDA AR AN 
LÓGÓ CEART DON SPRIOC SIN:

FÉACHAIMIS NÍOS GÉIRE AR ROINNT DE NA SPRIOCANNA DOMHANDA
In 2016, thuairiscigh na Náisiúin Aontaithe roinnt torthaí maithe a baineadh 
amach do Sprioc Domhanda 14 agus Sprioc Domhanda 15 . Tá méadú tagtha 

ar chéatadán na limistéar talún agus uisce atá faoi chosaint ar domhan, agus 

ciallaíonn sé seo gur féidir aire níos fearr (caomhnú) a thabhairt d’éagsúlacht 

na n-ainmhithe, plandaí agus den saol san fharraige (bithéagsúlacht) . Tá sé seo 

fíorthábhachtach toisc go bhfuil a fhios againn go bhfuil ionchur gníomhach ag 

an duine ó thaobh laghdú na stoc éisc ar fud an domhain, agus go bhfuil níos 

mó ná 23,000 speiceas de phlandaí, fungais (muisiriúin) agus ainmhithe ag fáil 

bháis (i mbaol a ndíothaithe) .

• An féidir leat smaoineamh ar naisc ar bith idir Sprioc 3 agus Sprioc 15?

• Ainmnigh rud amháin a dhéanann tú chun cuidiú le Sprioc 15 a bhaint 
amach.

• Is é atá i gceist le Sprioc 17 tíortha ag obair i gcomhar lena chéile chun na 
spriocanna eile a bhaint amach ionas go mbeidh an domhan ina áit níos 
fearr. An féidir leat smaoineamh ar roinnt cúiseanna ar smaoineamh maith 
é a bheith ag obair i gcomhar lena chéile?

1. Deireadh a chur leis an mbochtaineacht 

2. Deireadh a chur leis an ocras 

3. A chinntiú gur féidir le saol sláintiúil a bheith ag gach duine 

4. A chinntiú go bhfaigheann gach duine oideachas maith 

5. A chinntiú go bhfaigheann mná agus cailíní na deiseanna 
céanna agus a fhaigheann fir agus buachaillí 

6. A chinntiú gur féidir le gach duine teacht ar uisce glan agus 
leithris chearta 

7. A chinntiú go bhfuil go leor teasa, solais agus cumhachta ag 
gach duine gan dochar a dhéanamh don timpeallacht 

8. Cuidiú le tíortha poist mhaithe a fhorbairt agus a chur ar fáil 
ar bhealach ina mbaineann gach duine tairbhe astu 

9. Scoileanna, ospidéil agus bóithre a thógáil, agus gnólachtaí agus 
tionscail a chruthaíonn saol níos fearr do dhaoine a chur chun cinn 

10. A chinntiú go gcaitear le gach duine go cothrom, agus go 
gcaitheann tíortha lena chéile go cothrom 

11. Cathracha a dhéanamh neamhdhíobhálach ó thaobh na 
timpeallachta de agus a bheith mar phobail shábháilte, inar 
féidir saol maith a bheith ag daoine 

12. A chinntiú nach gceannaímid an iomarca rudaí ionas nach 
ndéanfaimid acmhainní an domhain atá gann a ídiú 

13. Gníomhú anois le dul in éadan athrú aeráide 

14. Aire a thabhairt don saol inár n-aigéin agus inár bhfarraigí 

15. Aire a thabhairt do na foraoisí, ainmhithe agus don domhan é féin 

16. Oibriú ar son na síochána agus an cheartais laistigh de tíortha 
agus eatarthu 

17. Oibreoidh tíortha i gcomhar lena chéile mar chomhpháirtithe 
chun na Spriocanna Domhanda a bhaint amach agus domhan 
níos fearr a chruthú do gach duine le maireachtáil ann

NA SPRIOCANNA DOMHANDA UM 
FHORBAIRT INBHUANAITHE 
In 2015, chomhaontaigh na Náisiúin Aontaithe sraith de 17 Sprioc Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe chun déileáil leis na fadhbanna níos 
tromchúisí atá i ndán don domhan, ar nós an bhochtaineacht, an éagóir agus an damáiste atá á dhéanamh don timpeallacht. 

Is é an aidhm atá ag na Spriocanna Domhanda saol níos fearr a dhéanamh do gach duine anois agus sa todhchaí. Tá gealltanas tugtha ag 193 tír, Éire 
ina measc, le hobair go fíordhlúth le chéile chun na Spriocanna a bhaint amach faoin mbliain 2030. Cén aois a bheidh tú in 2030? 
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NA HOCHT DTÍR 
CHOMHPHÁIRTÍOCHTA DE 
CHUID CHÚNAMH ÉIREANN 
Aimsigh na hocht dtír chomhpháirtíochta de chuid Chúnamh Éireann ar an léarscáil ar leathanach 3 .  
Bain úsáid as an eolas faoi na tíortha comhpháirtíochta leis an gcrosfhocal a chríochnú .

AN AETÓIP
Suíomh: An Afraic Thoir   

Príomhchathair: Addis Ababa   

Daonra: 96 milliún duine

Ionchas saoil: 64 bliana d’aois 

Oibríonn Cúnamh Éireann i gcomhar le Rialtas 
na hAetóipe le bia nó airgead a chur ar fáil do na 
teaghlaigh atá fíorbhocht – in 2015 chuidíodh le 
cúig mhilliún duine an t-ocras a sheachaint.

Fíric spraíúil: Is as an Aetóip do 
roinnt de na reathaithe is tapúla 
ar domhan!

AN MHALÁIV
Suíomh: An Afraic Thoir Theas

Príomhchathair: Lilongwe

Daonra: 17 mhilliún duine

Ionchas saoil: 63 bliana d’aois

Thug Cúnamh Éireann soirn chócaireachta a 
shábhálann fuinneamh do níos mó na 300,000 
teaghlach mar chuid d’iarracht Rialtas na Maláive 
chun dul in éadan athrú aeráide.

Fíric spraíúil: Tá Loch na Maláive 
600 ciliméadar ar fhad agus tá an 
líon is mó speiceas éisc ann ná in 
aon loch eile ar domhan!

MÓSAIMBÍC
Suíomh: An Áise Thoir Theas

Príomhchathair: Maputo   

Daonra: 26 mhilliún duine

Ionchas saoil: 55 bliana d’aois

Oibríonn Cúnamh Éireann i gcomhar leis an 
Aireacht Sláinte i Mósaimbíc chun tacú le mná a 
mbeirtear páistí dóibh; tá sé seo tar éis laghdú 
mór a dhéanamh ar líon na máithreacha a 
fhaigheann bás ag tabhairt leanaí ar an saol.

SIARRA LEON 
Suíomh: An Afraic Thiar    

Príomhchathair: Freetown   

Daonra: 6 mhilliún duine

Ionchas saoil: 51 bliana d’aois

Thug Cúnamh Éireann tacaíocht don Rialtas 
le beagnach gach leanbh óg agus babaí a 
imdhíonadh ionas nach bhfaigheann siad galair 
agus míchumais. 

Fíric spraíúil: Is breá le muintir 
Shiarra Leon rís agus itheann 
siad í le beagnach gach béile!

AN TANSÁIN
Suíomh: An Afraic Thoir   

Príomhchathair: Dodoma 
(an chathair is mó Dar es Salaam) 

Daonra: 51 mhilliún duine 

Ionchas saoil: 65 bliana d’aois

Tá Cúnamh Éireann ag tacú leis an Aireacht 
Sláinte sa Tansáin; tá líon na leanaí faoi bhun 5 
bliana d’aois ag fáil bháis mar gheall ar an ocras 
agus galais tar éis titim ó 14% go dtí 6% le deich 
mbliana anuas.

Fíric spraíúil: Is é Mt 
Kilimanjaro sa Tansáin an 
sliabh is airde san Afraic!

UGANDA
Suíomh: An Afraic Thoir   

Príomhchathair: Kampala   

Daonra: 39 mhilliún duine

Ionchas saoil: 58 bliana d’aois 

Tá méadú tagtha ar líon na ndaltaí atá i 
mbunscoileanna ó 2.5 milliún go dtí 8.5 milliún le 
10 mbliana anuas le cuidiú ó Chúnamh Éireann.

Fíric spraíúil: Is é Uganda 
an áit ina bhfuil an goraille 
sléibhe atá i mbaol!

AN TSAIMBIA
Suíomh: Deisceart na hAfraice   

Príomhchathair: Lusaka

Daonra: 15 mhilliún duine    

Ionchas saoil: 60 bliana d’aois 

Tá Cúnamh Éireann tar éis cuidiú le Rialtas na 
Saimbia le líon na dteaghlach bochta atá ag 
maireachtáil ar bhéile amháin in aghaidh an lae a 
laghdú ina leath.

Fíric spraíúil: Is iad Easanna 
Victoria sa Saimbia ceann amháin 
de sheacht n-iontas nádúrtha an 
domhain!

VÍTNEAM
Suíomh: An Áise Thoir Theas

Príomhchathair: Hanoi

Daonra: 92 mhilliún duine   

Ionchas saoil: 76 bliana d’aois

Tá Cúnamh Éireann ag obair i gcomhpháirtíocht le 
Rialtas Vítneam chun cuidiú leis na pobail iargúlta 
faoin tuath le sláinte agus oideachas níos fearr a 
fháil.

Fíric spraíúil: I gcultúr Vítneam tá 
sé tábhachtach aire a thabhairt don 
teaghlach agus don phobal agus 
maireachtáil go síochánta le chéile!8

Fíric spraíúil: Is é Páirc Náisiúnta 
Gorongosa ceann de na tearmainn 
is saibhre ar domhan ó thaobh an 
fhiadhúlra de! Léigh tuilleadh faoi 
Gorongosa ar leathanaigh 7-9.



www.ourworldirishaidawards.ie

 7DO DHAOINE AGUS DON DOMHAN

Trasna

2.  Cén tír san Áise Thoir  
 Theas ina bhfuil Hanoi  
 mar an phríomchathair?

4.  Is iad Easanna Victoria  
 ceann amháin de 7   
 n-iontas - - - - - - - - an domhain.

6.  I Mósaimbíc is é c - - - - c- - - - bliana   
 d’aois an t-ionchas saoil meánach do   
 mhuintir Mhósaimbíc.

8.  Tá Cúnamh Éireann tar éis cabhrú le troid  
 in éadan athrú aeráide in  A - M - - - - - - .

Thíos

1.  Deirtear go bhfuil daoine ag fulaingt mar  
 gheall ar - - - - - - - - mura mbíonn go leor  
 acu le hithe.

3.  Is breá le muintir Shiarra Leon - - - agus  
 bíonn sí acu ag beagnach gach béile.

5.  Le cuidiú ó Chúnamh Éireann, tá líon na  
 ndaltaí i mbunscoileanna in - - - - - - tar  
 éis méadú ó 2.5 milliún go 8.5 milliún le  
 deich mbliana anuas.

7. In 2015, bhí cúig mhilliún de mhuintir na  
 Aetóipe a bhí fíorbhocht in ann an t-ocras  
 a sheachaint toisc go bhfuair siad - - -  
 agus airgead.

CROSFHOCAL
1

3

5

4

8

7

6

2

PÁIRC NÁISIÚNTA GORONGOSA

SEOID
DOMHANDA

CÚNAMH 
ÉIREANN AGUS 
GORONGOSA

Is é Páirc Náisiúnta Gorgongosa i Mósaimbíc 
ceann amháin de na háiteanna is “bithéagsúla” 
ar domhan – is bealach eolaíoch é sin lena rá go 
bhfuil réimse dochreidte de chréatúir éagsúla ag 
maireachtáil ann, agus tá cuid díobh nach bhfuil 
in aon áit eile ach in Gorgongosa. Go dtí seo, 
aimsíodh 398 speiceas éin, 123 mamach (daoine 
san áireamh!), 34 reiptíl (nathracha, laghairteanna, 
crogaill agus turtair) agus 43 amfaibiach (ar nós 
froganna nó buafa) ann.

Ach 40 bliain ó shin, bhí an Pháirc faoi bhagairt 
nuair a bhí coimhlint chathartha i Mósaimbíc a 
chríochnaigh in 1992. Mharaigh na saighdiúirí 
ocracha an-chuid de na hainmhithe móra sa 
Pháirc, go háirithe na heilifint, dá gcuid feola 
agus eabhair. Ina dhiaidh sin, bhí fiagaithe 
neamhdhleathacha nó póitseálaithe a mharaigh 
níos mó ainmhithe – agus ba bheag nach raibh 
na heilifint, na buabhaill Rinne, dobhareacha, 
leoin, toirc na bhfaithní, agus antalóip glanta 
amach. Mar thoradh air seo imríodh tionchar 
ar an timpeallacht agus ar na daoine a bhí ag 
maireachtáil timpeall Gorgongosa. Mar shampla, 
gan tréadaí séabraí ann leis an bhféar agus toir a 
ithe, tharla falscaithe níos minice.

In 2008, bhunaigh Rialtas Mhósaimbíc agus Greg 
C. Carr, daonchara Meiriceánach, Tionscadal 
Athchóirithe Gorgongosa chun an fiadhúlra agus 
an tírdhreach a athbhunú agus a chaomhnú (a 
chosaint), ionas go mbeadh Gorgongosa ar ais mar 
a bhíodh sí ar dtús.

Tá sláinte fhiadhúlra agus thírdhreach na Páirce 
ceangailte go díreach le folláine an 200,000 duine 
atá ina gcónaí timpeall na Páirce. Tá dúshláin 
mhóra rompu, agus níl dóthain talún ann le bia a 
fhás, agus tá go leor fadhbanna sláinte ann agus 
níl mórán dochtúirí ná clinicí ann, agus tá leibhéil 
ísle oideachais ann. Tá na pobail seo buailte le 
coimhlintí agus le triomaigh freisin. 

In 2014, thosaigh Cúnamh Éireann ag tabhairt 
maoinithe do Thionscadal Athchóirithe Gorgongosa 
ar an teorainn thuaidh den Pháirc. Leis an maoiniú 
seo cuirtear comhairle, síolta, leasacháin, uirlisí 
agus teacht ar mhargaí lena n-earraí a dhíol, ar fáil 
dóibh. Baintear úsáid as freisin ionas go mbeidh 
teaghlaigh áitiúla in ann teacht ar uisce glan agus 
córais uiscithe a chruthú do ghairdíní glasraí i 
scoileanna. 

Tá sé deacair an Pháirc a athchóiriú agus an obair 
fhorbartha a dhéanamh leis na pobail áitiúla. 
Ach tá difríocht mhór á déanamh cheana féin, 
agus leis an gcomhpháirtíocht leanúnach leis na 
daoine áitiúla, Rialtas Mhósaimbíc, Tionscadal 
Athchóirithe Gorgongosa agus maoinitheoirí ar 
nós Cúnamh Éireann, is féidir an obair seo a chur 
chun cinn agus is féidir leis na daoine agus an 
fiadhúlra araon tairbhe a bhaint aisti.

Tá Mósaimbíc ina tír chomhpháirtíochta de chuid 
Chúnamh Éireann ó 1996

Grianghraf le caoinchead Pháirc Náisiúnta Gorgongosa

AN TANSÁIN

AN tSAIMBIA

AN tSIOMBÁIB

AN AFRAIC
THEAS

AN MHALÁIV

AN tSUASLAINN

POB.
CHONGÓ

M
Ó

SAIM
BÍC

AN tAIGÉAN
INDIACH

Feirmeoirí ón teorainn thuaidh den Pháirc ag foghlaim 
faoi bhealaí éagsúla leis an méid is fearr agus is féidir 
leo a bhaint as a gcuid talún. Grianghraf le caoinchead 
Pháirc Náisiúnta Gorgongosa

DAONCHARA:

duine a bhaineann úsáid as a
 

c(h)uid air
gid féin le hobair 

mhaith a mhaoiniú.

Cén fáth nach n-iarrann tú ar do mhúinteoir tráth na gceist tír chompháirtíochta de 
chuid Chúnamh Éireann ag baint úsáide as na hacmhainní plean ceachta atá sa chuid 
faoi mhúinteoirí ar láithreán gréasáin Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan? 
www.ourworldirishaidawards.ie
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BUAILIMIS LE TONGA TORCIDA
Dia Duit, Tonga Torcida is ainm dom agus rugadh agus 
tógadh mé ar chnoic Gorgongosa. Le dul chuig an 
meánscoil, bhí orm bogadh chuig Villa Gorongosa agus 
a bheith i mo chónaí le cara den teaghlach. 

In 2006, nuair a bhí mé 15 bliana déag d’aois, thuirling 
héileacaptar gar don áit a raibh mé ag imirt peile agus 
tháinig daoine amach as. Bhí Béarla áirithe ar 
eolas agam agus dá bhrí sin bheannaigh 
mé na cuairteoirí. D’iarr fear darbh ainm 
Greg orm an grúpa a threorú chuig 
easanna Murombodzi. B’shin an lá a 
thuar Greg Carr, bunaitheoir Thionscadal 
Athchóirithe Gorgongosa go mbeinn i mo 
threoraí i bPáirc Náisiúnta Gorongosa!

Ina dhiaidh sin, thug mé féin cuairt ar an 
bPáirc agus thosaigh mé ag obair ann le linn 
laethanta saoire an tsamhraidh. Tugadh leabhair 
agus déshúiligh dom, agus rinne mé staidéar ar na flora 
(plandaí) áitiúla agus ar na fauna (ainmhithe). In 2011, 
casadh an bitheolaí iomráiteach an tOllamh E.O. Wilson 
orm, agus in 2012 bhí mé ag obair mar a chúntóir le linn 
an dara cuairt a thug sé ar Gorgongosa. 

Tá céim ar bun agam anois i mBainistíocht an 
Fhiadhúlra sa Tansáin. Táim fós ag obair in Gorgongosa 
le linn mo chuid laethanta saoire. Táim mar bhall den 
fhoireann Tionscadail Leon. Is é atá i gceist leis an obair 
seo ná monatóireacht agus rianú a dhéanamh ar na 
leoin nua sa Pháirc agus iad a aithint. 

An raibh a fhios agat go bhfuil patrún de spotaí 
ribí ar leith ag gach leon ar gach taobh 

den aghaidh? Díreach ar nós méarlorg 
duine níl aon phatrúin spotaí ribí mar 
an gcéanna, agus ní athraíonn siad i 
gcaitheamh ama! 

Táim an-bhródúil as a bhfuil ar siúl ag 
Tionscadal Athchóirithe Gorgongosa, i 

gcomhpháirtíocht le rialtas Mhósaimbíc, 
don phobal áitiúil. Reáchtálaimid cláir oideachais 
phobail chun cuidiú le feirmeoirí níos mó a bhaint 
amach ar an gcuid talún. Spreagaimid daoine freisin 
gan na foraoisí báistí a ghearradh anuas toisc go 
mbíonn drochthionchar aige seo ar fhiadhúlra agus 
pobail na Páirce.

BITHEOLAÍ:
eolaí a dhéanann staidéar ar shaol daoine agus ainmhithe.

Thug tréidlianna Gorgongosa aire do Tripod, leon baineann 
a chaill a cos i ngaiste, agus tá cuairteoirí a thagann chuig 
an bPáirc an-tógtha léi. Grianghraf le caoinchead Pháirc 
Náisiúnta Gorgorngosa

Leanaí ag glacadh páirte i gclár oideachais timpeallachta 
Gorgongosa. Grianghraf le caoinchead Pháirc Náisiúnta 
Gorgorngosa

Tonga Torcida. Grianghraf le caoinchead Pháirc Náisiúnta 
Gorgorngosa

CÁRT POIST CHUIG TONGA SAMHLAIGH GUR FÉIDIR LEAT  
CÁRTA POIST A CHUR CHUIG TONGA
D’fhéadfá…

• A insint do Tonga cad a cheap tú faoina scéal. 

• Ceist a chur air faoina shaol agus faoin obair a 
dhéanann sé in Gorgongosa. 

• Cur síos a dhéanamh ar rud éigin a thaitníonn leat 
faoin dúlra timpeall an tí nó na scoile agat. 

• Rud amháin a scríobh a dhéanann tú féin agus 
leanaí eile in Éirinn chun an timpeallacht a chosaint. 

Ná déan dearmad faoin rud a dúirt Tonga maidir leis 
na patrúin ar leith ar aghaidh gach leoin? Bí spreagtha 
faoi na patrúin a fheiceann tú sa dúlra, ar nós na patrúin 
ar sciatháin féileacáin, an t-adhmad i gcrann nó na 
féitheacha ar dhuilleog, leis an stampa ar do chárta poist 
a dhearadh, agus ansin dathaigh isteach na himlínte de 
na hainmhithe atá le fáil i bPáirc Náisiúnta Gorgongosa.

Tonga Torcida
F/ch Real Nation
Cúirt Fumbally
Lána Fumbally
Baile Átha Cliath 8

Tugaimid leanaí as na scoileanna áitiúla chuig an 
bPáirc. Táimid ag iarraidh go gcoinneoidh siad an 
chaoi ina ndéanann siad iontas den dúlra, go mbeidh 
meas acu ar an bhfiadhúlra, agus go mbeidh siad 
ag iarraidh é a chosaint, ionas go mbeidh Páirc 
Gorgongosa ann do na glúine amach romhainn, ní 
hamháin do mhuintir Mhósaimbíc ach don chuid eile 
den domhan.
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ATHFHORAOISIÚIN 
GORONGOSA

De réir mar a bhí na saighdiúirí ag troid sna 
ceantair mhórthimpeall, bhog na teaghlaigh a bhí ag 
feirmeoireacht suas chuig na sléibhte le bheith sábháilte 
agus glanadh amach tuairim agus aon trian de na crainn 
le go mbeadh ceapacha beaga acu d’arbhair agus do 
phrátaí. Is crainn speisialta iad na crainn ar Shliabh 
Gorgongosa toisc go bhfuil siad mar chuid d’fhoraois 
bháistí mhór. Tá an foraois lán le créatúir den scoth, 
agus ta cuid díobh nach bhfuil ar fáil in aon áit eile ar 
domhan! Ach, is crainn speisialta iad na crainn ar chúis 
eile atá an-tábhachtach: ligeann siad don ithir fúthu an 
bháisteach uile a choimeád a thiteann le linn an tséasúir 
fhliuch. 

Ansin scaoiltear an t-uisce seo go mall i rith na bliana, 
agus coinníonn sé na haibhneacha agus na lochanna 
sa ghleann ag rith, agus coinníonn sé éiceachóras 
uile Gorgongosa sláintiúil. Tá fíorthábhacht leis an 
athfhoraoisiú toisc go mbeadh an saol i bhfad níos 
deacra do gach duine agus gach rud sa séasúr tirim 
mura mbeadh na crainn sin ann.

Mar chuid d’athfhoraoisíú na Páirce, oibríonn maoir 
na Páirce go dlúth leis na pobail atá ina gcónaí gar do 
Shliabh Gorgongosa, leis na síológa crainn beaga a 
cothú. Bíonn daoine áitiúla ag canadh agus iad ag siúl 
suas an sliabh leis na síológa a chur, agus ina gcuid 
amhrán deir siad leis an sliabh agus leis na haibhneacha 
gan a bheith ag gol, go bhfuil cuidiú ag teacht.

ATHFHORAOISIÚ:
Síológa crainn a chur i dtalamh inar gearradh anuas crainn le 

déanaí.

IS É SPIORAD CRAINN AN SCÁTH
Is é spiorad crainn an scáth.
Is é sprorad féir an drúcht.
Tá gach rud úsáideach.
Labhraíonn gach rud. 
Rinneadh an dán seo a aistriú ón Chi-Gorongozi, an teanga a 
labhraítea in Gorgongosa, as Béarla agus as Portaingéilis.

Smaoinigh ar cad is brí leis an dán. An féidir leat do chuid focal 
féin a úsáid chun míniú a thabhairt ar cad is brí leis an dán seo?

Cén fáth nach mbaineann tú úsáid as an spás seo agus 
bain triail as an dán a aistriú isteach chuig teanga eile? 

…nó 

Cum do dhán féin faoin tábhacht a bhaineann leis an 
dúlra nó leis na naisc idir daoine agus an domhan.

…ansin déan do dhán a léiriú trí úsáid a bhaint as a lán dathanna!

DÍFHORAOISIÚ:

Crainn a bhaint d’adhmad le 

haghaidh tinte nó an talamh a ghlanadh le 

feirmeoireacht a dhéanamh nó le haghaidh 

tithe nó le húsáid i gcúrs
aí gnó.

Rinneadh damáiste ollmhór ar na foraoisí báistí sléibhe ar Shliabh Gorgongosa 
i rith na coimhlinte cathartha i Mósamibíc a bhí ar siúl ar feadh 16 bliana . 

Grianghraf le caoinchead Pháirc Náisiúnta Gorgorngosa
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GORONGOSA 
AGUS NA 
SPRIOCANNA 
DOMHANDA
Smaoinigh faoin gcaomhnú agus athchóiriú atá ag tarlú i bPáirc Náisiúnta 
Gorongosa; obair fhorbartha leis na pobail áitiúla a fhaigheann tacaíocht ó 
Chúnamh Éireann; an Tionscadal Leon; an bealach ina bhfuil Maoir na Páirce 
agus na daoine ag obair i gcomhar lena chéile leis na crainn dhúchasacha a 
athchur ar Shliabh Gorongosa etc.

Cé acu ceann den 17 Sprioc Domhanda de chuid na Náisiún Aontaithe atá tú in 
ann a cheangal lena bhfuil a fhios agat faoi Gorongosa (féach leathanach 5)?

Samhlaigh gur duilleoga ar chrann iad lógónna na Spriocanna Domhanda. 

Tarraing lógónna na Spriocanna Domhanda atá ceangailte le Tionscadal Athchóirithe 
Gorongosa, dar leat, agus ansin dathaigh isteach na duilleoga atá fágtha gan aon 
rud orthu. 

CÉIMEANNA 
DO DHAOINE 
AGUS DON 
DOMHAN
Mar is eol duit, tá gealltanas tugtha ag 193 tír, Éire ina measc, le hobair go 
fíordhlúth le chéile chun Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach faoin mbliain 2030. 

Samhlaigh conas a bheidh an domhan sa bhliain 2030 má bhaintear amach gach 
ceann den 17 Sprioc Domhanda! 

Tarraing an chuma a bheidh ar ár ndomhan in 2030, dar leat, má bhaintear 
amach na Spriocanna Domhanda – duit féin, do do chairde agus do theaghlaigh, 
agus do dhaoine eile in Éirinn agus in áiteanna eile timpeall an domhain.

Nuair atá ár ndomhan in 2030 tarraingthe agat, 
smaoinigh ar na céimeanna is féidir leat a 
ghlacadh le bheith rannpháirteach agus 
leis na Spriocanna Domhanda a bhaint 
amach. 

Scríobh do chuid smaointe 
sna clocha cora go dtí ár 
ndomhan in 2030.
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GRADAIM 
CHÚNAMH 
ÉIREANN
ÁR NDOMHAN 
2017
Ar mhaith leat tuilleadh fhoghlaim faoi na Spriocanna Domhanda 
agus conas atá Éire, trí obair Chúnamh Éireann, ag cuidiú le feabhas 
a chur ar shaol na leanaí agus a dteaghlach i roinnt de na tíortha is 
boichte ar domhan?

Faigh amach conas páirt a ghlacadh i nGradaim Chúnamh Éireann, 
Ár nDomhan. Is é an téama do 2017: Do Dhaoine agus Don Domhan.

SCRÍOBH É
Scríobh gearrscéal nó dán; cuir dialann nó blag nó 

nuachtán nó iris le chéile.

DÉAN É A THAIFEADADH
Déan scannán; déan dráma as scéal; déan taifeadadh 

fuaime de scéal nó agallamh.

CUIR I BPICTIÚIR É
Glac grianghraif; cruthaigh dialann grianghraf; bain úsáid as 
grianghraif le codarsnachtaí a thaispeáint, le féidearthachtaí a 
thaispeáint, lena thaispeáint cad is féidir a dhéanamh.

TARRAING, PÉINTEÁIL NÓ 
CRUTHAIGH É
Dear póstaer; péinteáil fríos balla nó colláis; tóg 
mionsamhail; cum cluiche boird; cruthaigh léarscáil nó 
leabhar tionscadail.

CUIR CEISTEANNA
Eagraigh agallamh; déan vox pop i do scoil nó i d’ionad 
siopadóireachta áitiúil, cuir suirbhé i gcrích maidir lena 
bhfuil a fhios ag daoine, nó maidir le cad a cheapann 
daoine faoi cheist na bochtaineachta; eagraigh tráth na 
gceist i do scoil.

CAN É
Scríobh amháin, cum rap; cuir focail nua ar amhráin a 
bhfuil tóir air.

An tAire Stáit Joe McHugh, láithreoir teilifíse Nick Sheridan, agus Buaiteoir 
Náisiúnta Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan, Scoil Náisiúnta Chill Chóiche, 
An Sciobairín, Co. Chorcaí

An tAire Stáit Joe McHugh, láithreoir teilifíse Nick Sheridan, agus an Scoil Nua is 
Fearr de chuid Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan 2016, Scoil Shinsearach 
Chaitríona do Chailíní, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7

AN SPRIOCDHÁTA 
NÁ 24 MÁRTA 2017
AR AGHAIDH LEAT... 
Labhair le do mhúinteoir faoi chur isteach sna Gradaim Chúnamh 
Éireann, Ár nDomhan... 
Pléigh roinnt smaointe tionscadail!

Is féidir le do mhúinteoir tuilleadh a fháil amach trí chuairt a 

thabhairt ar www.ourworldirishaidawards.ie

FREAGRAÍ AR AN GCROSFHOCAL (LEATHANACH 7): TRASNA: 2. VÍTNEAM; 4. NÁDÚRTHA; 6. CAOGA A CÚIG; 8. AN MHALÁIV. THÍOS: 1. MÍCHOTHÚ; 3. RÍS; 5. UGANDA; 7. BIA.

D’fhéadfadh tú féin agus do rang nó do ghrúpa plaic 
Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan, a fháil do do 
scoil ag ócáidí speisialta ar fud na tíre. Nó d’fhéadfá fiú a 
bheith rannpháirteach inár mBabhta Ceannais Spreagúil de 
Shearmanas na nGradam Náisiúnta i mBaile Átha Cliath, ina 
bhfaighidh daltaí trófaithe le haghaidh a scoileanna agus a 
fháil amach cén scoil a fhaigheann príomhthrófaí Ghradaim 
Chúnamh Éireann, Ár nDomhan.



CEARDLANNA SAMHRAIDH 
BUNSCOILEANNA FAOIN MBIA AGUS 
FEIRMEOIREACHT SAN AFRAIC
TABHAIR DO RANG CHUIG IONAD CHÚNAMH ÉIREANN,
3 SRÁID CHLUAIN MEALA, BAILE ÁTHA CLIATH 2

Tá na ceardlanna saor in aisce agus tá na nithe 
seo a leanas san áireamh iontu: 

Gníomhaíochtaí, cluichí agus ceol chun breathnú ar na naisc atá 
ann idir ár saol agus saol daoine eile in áiteanna eile ar domhan.

Foghlaimíonn daltaí conas is féidir linn cuidiú le feabhas a chur ar 
saol daoine i dtíortha bochta má thugaimid cosaint don timpeallacht.

Tá na ceardlanna oiriúnach don OSCE, OSSP agus ceol. 
Bíonn rannpháirtíocht mhór i gceist leo agus tá siad deartha 
leis an méid taitnimh agus is féidir a bhaint astu.

Glacann na ceardlanna 90 nóiméad, agus tosaíonn siad ar 
10.00 agus 12.00 gach lá ó Dé Luain go dtí Dé hAoine. Ní 
mór go mbeadh 2 mhúinteoir in éineacht le ranganna ina 
bhfuil 30 i gceist. Is gá áirithintí a dhéanamh roimh ré.

Le háirithintí nó le fiosruithe a dhéanamh téigh i dteagmháil le: 
Ana Maria Barbu - 01 408 2832 nó AnaMaria.Barbu@dfa.ie
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Do: Rang a cúig agus rang a sé    Cathain: Bealtaine Agus Meitheamh 2017


