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San áireamh sa phacáiste seo tá an méid 
seo a leanas
Áirítear bileog eolais leis an bpacáiste seo ina bhfuil 
tuilleadh faisnéise faoi Chiste Iontaobhais Éigeandála 
an Aontais Eorpaigh don Afraic, beochan físeáin, bileog 
eolais ina bhfuil na príomh‑shainmhínithe, mar aon le 
trí chás‑staidéar ó Bhuircíne Fasó, ón tSúdáin Theas 
agus ón Libia.

Fad táscach an cheachta
2:00 uair an chloig

Ábhair riachtanacha 
A computer, tablet, smartboard or phone to watch the 
video and search for additional material.

Cuspóirí teagaisc
Úsáid an bhileog theagaisc seo chun bun‑choincheapa 
a mhúineadh do dhaltaí faoi iarrachtaí an Aontais 
Eorpaigh, UNHCR agus UNICEF chun cuidiú le daoine ar 
cuireadh iallach orthu teitheadh.

Is é an cuspóir an scéal coiteann maidir leis an 
easáitiú éigeantais a athrú trí pheirspictíochtaí 
nua a thabhairt do dhaltaí lenar féidir cuidiú leo 
machnamh a dhéanamh ar bhreisluach an chúnaimh a 
sholáthraítear do thíortha comhpháirtíochta.

Leis an scéalaíocht, táimid ag féachaint le droichead 
a thógáil idir cultúir agus plé a spreagadh lena 
gcuideofar le daltaí castacht na dtéamaí sin a 
thuiscint, comhrac in aghaidh steiréitíopaí agus an 
dlúthpháirtíocht a chur chun cinn.

Cuspóir
Tuiscint a fháil ar an mbealach a chuidíonn an 
tAontas, UNHCR agus UNICEF le daoine atá 
easáitithe go héigeantach. 

Ábhair: 
Cumhdaítear roinnt ábhar leis an bpacáiste 
oideachais seo, Béarla, Tíreolaíocht agus Staidéar 
Sóisialta san áireamh. Áirítear na hábhair seo a 
leanas leis na topaicí ach níl siad teoranta dóibh 
seo amháin: An tAontas Eorpach, na Náisiúin 
Aontaithe, Cearta an Duine agus Cearta an Linbh, 
an Imirce, Easáitiú Inmheánach agus Dídeanaithe, 
Cabhair Dhaonnúil agus Forbairt, Oideachas, Cothú, 
Coimhlint agus Fiontraíocht.

Oireann an ceacht seo do dhaltaí idir 12 bhliain 
d’aois agus 18 mbliana d’aois. Le haghaidh na 
ndaltaí atá níos óige, b’fhéidir go mbeadh ort 
dul trí roinnt príomhchoincheap agus trí roinnt 
príomhshainmhínithe..
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An plean a mholtar le 
haghaidh an cheachta
1. Measúnú ar eolas na ndaltaí roimh ré

Cuir ceist ar na daltaí faoina bhfuil ar eolas acu faoi 
na heagraíochtaí agus faoi na príomhthéarmaí seo a 
leanas
• Easáitiú éigeantais
• Dídeanaithe
• Daoine atá Easáitithe ina dtír féin
• An Imirce
• Coimhlint
• Na Náisiúin Aontaithe
• UNHCR
• UNICEF
• An tAontas Eorpach

2. Beochan

Féach ar  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I‑204043 in éineacht le do chuid daltaí.

Céard a d’fhoghlaim siad? 

Is féidir leis na daltaí a bheith ag obair ina 
mbeirteanna, ina ngrúpaí nó ina n‑aonar de réir mar is 
cuí dar leat, agus na freagraí a scríobh más gá.

Iarr ar na daltaí na freagraí ar na ceisteanna seo a 
leanas a aimsiú: 

1) Ainmnigh trí bhealach ar cuidíodh leis na 
dídeanaithe san fhíseán; 

2) Cé na heagraíochtaí a raibh baint acu leis an 
gcuidiú a sholáthar agus céard a rinne siad?

Freagra

Soláthraíonn an tAontas Eorpach cistiú d’eagraíochtaí 
idirnáisiúnta amhail UNHCR agus UNICEF chun cláir 
a dhéanamh lena gcuidítear le dídeanaithe fanacht 
sábháilte agus a oiread agus is féidir den ghnáthshaol 
a chaitheamh. Ciallaíonn sé sin rudaí amhail leanaí a 
bheith in ann dul ar scoil, nó oiliúint nó deis fostaíochta 
a bheith á fáil ag daoine fásta.

arr ar na daltaí/ar na grúpaí a gcuid freagraí a chur i 
láthair an ranga. Má bhíonn cuid de na freagraí iontach 
difriúil le freagraí eile, d’fhéadfadh sé a bheith spéisiúil 
a iarraidh ar na daltaí tuilleadh a insint faoin mbealach 
ar ar tháinig an dalta/grúpa ar an bhfreagra
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Fiosraigh agus plé a thuilleadh

Chun dul níos doimhne sa scéal agus daltaí ag plé 
agus ag déanamh machnaimh air, lig don rang é a phlé 
agus na ceisteanna thíos á n‑úsáid. Is féidir leat do 
chuid ceisteanna féin a chur leo freisin. Is féidir leis na 
daltaí leanúint den obair go haonarach nó ina ngrúpaí 
de réir mar is cuí dar leat.

BILEOG THEAGAISC 
CÉARD A DHÉANANN AN TAONTAS EORPACH, 
UNHCR AGUS UNICEF CHUN CUIDIÚ LE 
DÍDEÁNAITHE AGUS LE POBAIL EASÁITITHE EILE?

 p Ar fud an domhain, tá an tAontas ag cuidiú le daoine a raibh orthu teitheadh óna mbaile. Cén fáth a bhfuil an 
tAontas in ann cuidiú leo? Conas atá tusa agus do theaghlach in bhur gcuid den chabhair sin?

 p An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach go bhfaighidh dídeanaithe tacaíocht nuair a thagann siad chuig tír eile? 
Cén fáth a bhfuil nó nach bhfuil sé sin tábhachtach?

 p Conas is féidir le pobail áitiúla tacú le dídeanaithe? An bhfuil aithne agat ar aon dídeanaí? Má tá, conas a thacaigh 
tú/conas a d’fhéadfá tacú leis an duine?

 p Samhlaigh go gcuirfí iallach ortsa imeacht as do thír. Cá háit a rachfá? Céard a thabharfá leat? (Cuir san áireamh 
nach féidir leat a thógáil ach an méid is féidir leat a iompar.) Cén cineál tacaíochta a bheadh de dhíth ort agus an 
áit nua bainte amach agat? Céard is mó a d’aireofá uait faoin mbaile?
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3. Foghlaim faoi Chiste Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic (EUTF)

Oscail an bhileog eolais ag   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Déan tráth na gceist fíor nó bréagach thíos. Déan 
cinnte go n‑aontaíonn na daltaí faoi fhreagra sula 
seiceálfaidh tú an freagra ceart.

Seiceáil a gcuid eolais leis an tráth na gceist fíor nó 
bréagach seo. 

1) Cuireann UNICEF agus UNHCR tionscadail a 
fhaigheann cistiú ón Aontas chun feidhme ar an 
láthair

2) Tá rialtais na hAfraice ag cistiú EUTF

3) Tá tionscadail EUTF ar fud mhór‑roinn na hAfraice 
ar fad  

4) Le tionscadail EUTF, dírítear ar na daoine is 
soghonta, amhail dídeanaithe 

Freagraí: 1: fíor / 2: bréagach / 3: bréagach / 4: fíor
© EUTF
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4. Téimis chuig Buircíne Fasó, chuig an 
tSúdáin Theas agus chuig an Libia

Roinn na daltaí ina dtrí ghrúpa.

Tugtar ceann de na cás‑staidéir do gach grúpa (an 
tSaiheil agus Loch Shead, an tSúdáin Theas agus 
Tuaisceart na hAfraice). Ar mhaithe leis na léitheoirí, ba 
cheart cóip den chás‑staidéar ar a bhfuil an grúpa ag 
obair a bheith ag gach dalta.

Iarr ar na grúpaí a bheith ag obair ar na ceisteanna ag 
deireadh na gcás‑staidéar.

Nuair a chríochnóidh an grúpa na ceisteanna ag 
deireadh na gcás‑staidéar, iarr orthu an cheist seo 
a leanas a phlé: “Samhlaigh go n‑oibríonn tusa don 
Aontas agus go mbeidh ort smaoineamh ar bhealaí 
chun tacú le daoine a raibh orthu teitheadh óna 
mbaile. Cén cineál tacaíochta dá dtabharfá tús áite?”

Cuirfidh gach grúpa a gcás‑staidéar i láthair na ndaltaí 
eile sa rang, cás‑staidéar ina mbeidh an méid a 
d’fhoghlaim siad de bharr an cheachta agus na rudaí 
dá dtabharfaidís tús áite do dhaoine atá ar aistear.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

