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BILEOG OIBRE MEÁNSCOILE: 
SCÉAL BAKHITA

Úsáid an bhileog theagaisc seo chun eispéiris daoine 
easáitithe a mhúineadh do dhaltaí.

Oireann an ceacht seo do dhaltaí atá 12 bhliain d’aois 
agus os a chionn agus is féidir é a úsáid in aon ábhar 
dá bhféadfadh sé a bheith ábhartha.

Cuspóirí foghlama

1) Chun tuiscint a fháil ar an gcúis a dteitheann leanaí 
agus a dteaghlaigh óna mbaile mar aon leis na 
dúshláin a d’fhéadfadh a bheith rompu, cuir i gcás, 
leanúint ar aghaidh leis an oideachas agus rochtain 
ar bhia.

2) Chun tuiscint a fháil ar na grúpaí a bhfuil cabhair 
á soláthar do leanaí agus ar an mbealach a bhfuil 
siad á dhéanamh sin.

Fad
20-30 nóiméad.

Ábhair riachtanacha:

Priontaí de scéal Bakhita cóip amháin le haghaidh gach 
dalta

Smeach-chairt nó clár dubh ar a bhféadfar smaointe, 
eochairfhocail agus príomhthéamaí a scríobh le linn 
don rang a bheith i mbun plé.

Ríomhaire lena ngabhann teilgeoir/bord cliste ag a 
bhfuil nasc idirlín chun féachaint ar fhíseáin agus 
ar ábhair eile ar líne atá nasctha leis an bpacáiste 
oideachais.

Tabhair faoi deara gur féidir leat an cás‑staidéar seo a 
úsáid le haghaidh seisiún ranga nó i ngrúpa níos lú.
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TREORACHA
1) Priontáil scéal Bakhita agus an fhaisnéis faoin tSúdáin 

Theas agus déan cinnte go mbeidh cóip amháin ag 
gach duine sa rang/sa ghrúpa.

2) Iarr ar na daltaí scéal Bakhita a léamh mar aon leis 
an bhfaisnéis faoin gcás sa tSúdáin Theas. Is féidir leo 
nótaí a ghlacadh más mian leo.

3) Lig don rang/ghrúpa na ceisteanna ag bun an 
chás‑staidéir seo a phlé. Moltar freagraí ar na 
ceisteanna sa doiciméad seo agus naisc agus físeáin 
ar féidir féachaint orthu.

4) Iarr ar an ngrúpa an méid seo a leanas a phlé: 
Samhlaigh go bhfuil tú ag obair don Aontas agus 
go mbeidh ort smaoineamh ar bhealaí chun tacú le 
daoine a theith ón mbaile. Cén cineál tacaíochta dá 
dtabharfá tús áite?

5) Cuir léarscáil nó cruinneog os comhair na ndaltaí/an 
ghrúpa. Faigh amach cén áit arb as do Bakhita agus 
iarr ar na daltaí an tSúdáin Theas a aimsiú ar an 
léarscáil. 

6) Iarr ar dhuine amháin nó ar an ngrúpa an cás‑staidéar 
a chur i láthair na ndaoine eile sa rang, chomh maith 
le céard a d’fhoghlaim sé dá bharr agus na nithe dá 
dtugann sé tús áite maidir le daoine atá ar aistear.
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“Nuair nach raibh aon bhéile ar fáil ar scoil, ní raibh ag 
éirí go maith liom. Bhí mé sa tríochadú háit sa rang. 
Anois go bhfuil bia ann, táim sa deichiú háit, sa naoú 
háit nó níos fearr fós” a deir Bakhita Immanuel. 

Tá sí 16 bliana d’aois agus tá sí ina cónaí i gcúlchlós 
ardeaglaise in Wau, sa tSúdáin Theas in éineacht lena 
teaghlach. Nuair a thosaigh an choimhlint an athuair 
in 2016, bhí ar an teaghlach ar fad teitheadh. Tá 
an teaghlach anois ina chónaí i dteach de shaghas 
éigin atá déanta de leatháin iarainn agus de tharpóil, 
de throméadach uiscedhíonach, ar chnámharlach 
adhmaid. 

Dúisíonn sí gach maidin ina leaba - fráma adhmaid ar 
a bhfuil téada plaisteacha fite mar thocht. Uaireanta, 
sula siúlann sí chuig Bunscoil Chailíní A Wau, téann 
Bahkita chuig an gcistin, atá lonnaithe lasmuigh den 
teach, chun tae a dhéanamh agus mandazi a ithe, 
píosa beag aráin atá cosúil le taoschnó, ach gan an 
poll sa lár. Uaireanta ar maidin, ní bhíonn aon tae 

ná mandazi ann toisc go bhfuil siad thar acmhainn 
an teaghlaigh. D’fhág siad gach rud nuair a theith 
siad, agus is deacair dóibh greim a choinneáil faoin 
bhfiacail.

Is í an tSúdáin Theas an tír is nua ar domhan agus 
fuair sí a neamhspleáchas in 2011. Díreach 2 bhliain 
dá éis sin, thosaigh cogadh cathartha a d’fhág gur 
easáitíodh breis is 4 mhilliún duine. Theith a leathchuid 
chuig tíortha comharsanacha, agus easáitíodh an 
chuid eile laistigh den tSúdáin Theas - díreach cosúil 
le teaghlach Bakhita. In 2018, shínigh na páirtithe 
sa choimhlint comhaontú síochána lenar osclaíodh 
slí i dtreo athrú polaitíochta agus síocháin bhuan. 
Tá mórán daoine ann nár fhill abhaile fós áfach, 
agus tá 2.2 milliún duine de mhuintir na Súdáine 
Theas ina ndídeanaithe sa tSúdáin, san Aetóip, i 
bPoblacht Uganda, i bPoblacht na Céinia agus i 
bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (DRC). Tá 1.6 
milliún duine eile fós easáitithe laistigh den tSúdáin 
Theas. De dheasca na coimhlinte, tá an tríú cuid de 
na scoileanna sa tSúdáin Theas neamh-inúsáidte. Tá 
siad damáistithe, scriosta, á n-úsáid mar bheairicí nó á 
n-úsáid mar fhoscadh. Tá 2.8 milliún leanbh ann nach 
bhfuil ar scoil, rud is ionann le breis is 70 faoin gcéad 
de na leanaí in aois scoile.

“Nuair nach mbíonn aon bhia ann, bíonn 
tuirse ar an duine agus nuair a théann sé 
isteach ar scoil, ní bhíonn aon spéis aige 
san fhoghlaim, bíonn fonn air imeacht as an 
seomra ranga nó braitheann sé gur cheart 
don mhúinteoir imeacht as an seomra ranga 
agus ligean dó gan aon rud a dhéanamh.”

Tá Bakhita i rang a hocht sa bhunscoil, rud a 
chiallaíonn go bhfuil sí sa bhliain dheireanach 
sula n-aistreoidh sí chuig an leibhéal sinsearach. 
Roghnaíodh mar ombudsman na ndaltaí í, teideal as 
a bhfuil sí bródúil agus rud atá ina léiriú ar na torthaí 
maithe a fuair sí ar scoil. 
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Tá an tAontas Eorpach (AE), i gcomhpháirtíocht le 
UNICEF, ag tacú leis an scoil le téacsleabhair, leabhair 
nótaí, pinn agus málaí droma. Tacaítear le múinteoirí 
freisin le hábhair teagaisc agus le hoiliúint. Dá ainneoin 
sin, nuair a thuig an tAontas agus UNICEF nár leor sin 
toisc nárbh fhéidir leis na leanaí a n-aird a dhíriú ar an 
obair sa rang toisc go raibh ocras orthu, chuaigh siad 
i gcomhpháirtíocht leis an gClár Domhanda Bia (WFP) 
chun clár béilí scoile a thionscnamh agus faigheann na 
daltaí béile te le haghaidh an lóin gach lá.

“Pónairí agus sorgam, gráin ghránaigh, is ea lón an 
lae inniu” a deir Rosetta Joseph Anthony. Duine de na 

cócairí atá inti a ullmhaíonn lóin laethúla le haghaidh 
na leanaí. “Ar dtús, bíonn orainn na pónairí a ghlanadh, 
ansin, déanaimid iad a chócaráil os cionn na tine ar 
feadh tamaill sula gcuirfimid an sorgam, an salann 
agus an ola isteach. Fágaimid ar suanbhruith é go dtí 
go mbeidh sé réidh.”

“Tugann sé fuinneamh dom chun m’aird a dhíriú ar an 
obair sa seomra ranga. Nuair a bhíonn an múinteoir 
ag múineadh, tuigim a threoracha agus is féidir liom a 
fheiceáil go bhfuil ag éirí níos fearr liom anois,” a deir 
Bakhita.

Bakhita agus í ag ithe bia ar scoil le duine dá comhscoláirí. 
Grianghraf: UNICEF an tSúdáin Theas / Gonzalez Farran

Bakhita agus a máthair ag ullmhú bia lasmuigh dá mbaile sealadach 
in Wau.  Grianghraf: UNICEF an tSúdáin Theas / Gonzalez Farran

Pónairí agus sorgam á n-ullmhú ag Rosetta i bpotaí móra os cionn 
tine oscailte. Grianghraf: UNICEF an tSúdáin Theas / Gonzalez Farran
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Chun go mbeidh na béilí scoile níos ilghnéithí agus 
go bhfoghlaimeoidh na leanaí faoina thábhachtaí 
atá cothú ceart, tugadh an gharraíodóireacht isteach 
sa tráthchlár leis an gclár sin freisin. Tá a garraí 
féin ag an scoil mar a bhfásann na daltaí glasraí. Ní 
hamháin go mbeidh an t-ocra (glasra), na trátaí agus 
na hubhthorthaí ina lón ar deireadh, ach is féidir leis 
na daltaí a gcuid scileanna a thógáil ar ais abhaile 
chun feabhas a chur ar chúrsaí ó thaobh bia de dá 
dteaghlach.

“Tá uaim a bheith i mo dhochtúir chun gur féidir liom 
cabhrú le mo dheartháireacha agus mo dheirfiúracha 
atá níos óige ná mé agus atá fós ag fás suas,” a deir 
Bakhita mar fhocal scoir.
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Faoin tSúdáin Theas: 

Tar éis blianta fada cogaidh, agus daoine ag troid ar 
son neamhspleáchas ón tSúdáin, fuair an tSúdáin 
Theas a neamhspleáchas an 9 Iúil 2011. 

Fágann sé sin gurb í an tSúdáin Theas an tír is nua ar 
domhan. Tá an tSúdáin Theas ollmhór, beagnach ar 
chomhéid leis an bhFrainc, ach níl de dhaonra ann ach 
12 mhilliún duine. 

Is é Juba ainm na príomhchathrach agus is é an baile 
is mó é, ach cónaíonn breis is 80 faoin gcéad den 
daonra i réigiúin tuaithe. 

Tá daonra na Súdáine Theas óg. Tá 70 faoin gcéad den 
daonra 30 bliain d’aois nó níos óige. Tá 54 faoin gcéad 
níos óige ná 18. 

Tír thalamhiata atá inti, rud a chiallaíonn nach ann 
d’aon chósta ach is iomaí abhainn atá ann, abhainn 
cháiliúil na Níle san áireamh. Is iomaí treibh sa tSúdáin 

Theas agus labhraítear breis is 60 teanga dhifriúil sa 
tír. Díreach 2 bhliain tar éis don tír a neamhspleáchas a 
fháil, thosaigh cogadh cathartha agus bhí ar 4 mhilliún 
duine teitheadh óna mbaile. 

Tá cónaí ar chuid díobh mar dhídeanaithe i dtíortha 
comharsanacha; tá cónaí ar chuid eile i mbaile 
sealadach sa tSúdáin Theas - díreach cosúil le Bakhita. 

Tá ardleibhéil bhochtaineachta sa tSúdáin Theas agus 
tá fíor-neamhshlándáil an tsoláthair bia ina dúshlán sa 
tír mar aon le heaspa rochtana ar bhunseirbhísí amhail 
uisce glan, cúram sláinte agus oideachas - d’ainneoin 
saibhreas acmhainní nádúrtha amhail ola agus mianraí 
sa tír agus ithir thorthúil freisin

. 
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CEISTEANNA:
1) Céard a tharlaíonn nuair nach dtéann leanaí ar scoil 

agus nuair nach mbíonn rochtain ar an oideachas 
acu? 

2) Céard a dhéanann leanaí in áit dul ar scoil? 

3) I limistéar coimhlinte, samhlaigh cé na fáthanna a 
d’fhéadfadh a bheith ag leanaí gan dul ar scoil.

4) Céard é an nasc idir cothú ceart agus oideachas?

5) Céard a cheapann tú faoin tacaíocht atá á soláthar 
ag an Aontas Eorpach agus ag UNICEF do leanaí 
agus do theaghlaigh faoin tionscadal seo? An bhfuil 
smaointe eile agat faoi bhealaí is féidir tacú le 
leanaí i limistéir choimhlinte?

Ábhar breise:
• Físeán de scéal Bakhita   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Físeán de chailín eile as limistéar coimhlinte ar 
cuireadh isteach ar a hoideachas (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Tuilleadh eolais faoi obair an Aontais sa tSúdáin 
Theas (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/
horn-africa/south-sudan_en)

• Tuilleadh faisnéise faoi leanaí sa tSúdáin Theas: 
www.unicef.org/southsudan

• Tuilleadh faisnéise faoi dhaoine easáitithe sa 
tSúdáin Theas agus timpeall na tíre: https://www.
unhcr.org/south-sudan.html
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1) Céard a tharlaíonn nuair nach dtéann leanaí 
ar scoil agus nuair nach mbíonn rochtain ar 
an oideachas acu? Freagraí féideartha: easpa 
deiseanna fostaíochta sa todhchaí, níos soghonta 
i leith an fhoréigin (ógánaigh dhíomhaoine), fáil 
níos éasca ag grúpaí antoisceacha nó foréigneacha 
ar leanaí san áireamh, d’fhéadfaí iallach a chur 
ar leanaí oibriú nó pósadh in aois linbh dóibh, i 
mbaol níos mó ón bhforéigean inscne-bhunaithe, 
laghdú ar leibhéil sláinte agus folláine (gan cumas 
léitheoireachta nó scríbhneoireachta, easpa eolais 
faoi chearta), easpa líonra sóisialta (cairde)

2) Céard a dhéanann leanaí in áit dul ar scoil? 
Freagraí féideartha: obair tí, díomhaointeas, baint le 
drugaí, baint le dronga, saothar leanaí.

3) I limistéar coimhlinte, samhlaigh cé na 
fáthanna a d’fhéadfadh a bheith ag leanaí 
gan dul ar scoil. Freagraí féideartha: acmhainn 
airgeadais, deacair an scoil a shroicheadh 
mar gheall ar throdaíocht, gan spreagadh ó 

thuismitheoirí, gá le tacaíocht do thuismitheoirí 
sa bhaile (obair tí nó obair thalmhaíochta, mar 
shampla), coinnítear cailíní ar ais ón scoil mar 
gheall ar chleachtais chultúrtha; cuirtear iallach ar 
leanaí a bheith i ngrúpaí armtha.

4) Céard é an nasc idir cothú ceart agus 
oideachas? Freagra féideartha: cumas aird a dhíriú 
ar obair scoile, feabhas ar an gcumas sin, gan an 
oiread d’ábhair imní

5) Céard a cheapann tú faoin tacaíocht atá 
á soláthar ag an Aontas Eorpach agus ag 
UNICEF do leanaí agus do theaghlaigh faoin 
tionscadal seo? An bhfuil smaointe eile agat 
faoi bhealaí is féidir tacú le leanaí i limistéir 
choimhlinte? Freagra féideartha: Is féidir tacú le 
leanaí i limistéir choimhlinte le, i measc rudaí eile, 
cláir oideachais, uisce agus sláintíochta, cothú, cláir 
lena gcuirtear cuimsiú dídeanaithe, cailíní agus 
mionlach chun cinn.
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