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”

EDUCATION DOES
NOT TRANSFORM
THE WORLD.
EDUCATION
CHANGES PEOPLE.
PEOPLE CHANGE
THE WORLD.
- Paulo Freire -

Tá sé de sprioc ag an Ionad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá Laidineach
(IDML) cultúr, dlúthpháirtíocht agus oideachas forbartha a úsáid chun nasc a
chothú idir Meiriceá Laidineach agus Éire. Mar chuid den obair a dhéanann
muid faoin oideachas forbartha, tá muid tar éis an acmhainn seo a chruthú le
go mbeidh múinteoirí Spáinnise in ann cúrsaí forbartha i Meiriceá Laidineach
a phlé ina gcuid ranganna agus cuidiú le daltaí naisc a dhéanamh idir fírinne a
saol féin agus fírinne an tsaoil i Meiriceá Laidineach.
Creideann IDML go gcothaíonn an t-oideachas gníomh agus nach féidir linn
éagóracha an tsaoil a leigheas muna bhfuil eolas againn ar na bunchúiseanna
atá taobh thiar dóibh.
Creideann IDML freisin go gcothaíonn an t-oideachas forbartha
dlúthpháirtíocht dhomhanda agus go spreagann sé daoine lena gcearta,
freagrachtaí agus cumas mar shaoránaigh dhomhanda a éileamh le go
mbeidh siad in ann domhan níos cothroime agus níos córa a chruthú. Is mian
linn go mbeidh an acmhainn seo ina huirlis chun na hábhair seo a phlé mar
chuid den churaclam Spáinnise.
Is acmhainn í America Latina: vida y lengua leis an Spáinnis a mhúineadh i
meánscoileanna, ach go háirithe sa 5ú bliain. Tá sé de sprioc ag an acmhainn
seo cúrsaí forbartha i Meiriceá Laidineach a chur ar shúile daltaí Spáinnise le
go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar fhírinne an tsaoil i dtíortha ina labhraítear
an teanga seo.
Tugtar gníomhaíochtaí éagsúla ar féidir a úsáid as a stuaim féin nó mar
chuid de cheardlann. Baintear úsáid as modhanna éagsúla le béim a chur ar
fhorbairt na scileanna teanga éagsúla: labhairt, éisteacht, scríobh agus léamh.

AN CHAOI LEIS AN
ACMHAINN SEO A ÚSÁID
San acmhainn seo, gheobhaidh tú cúig rannóg. Is féidir iad a úsáid ina
n-aonair nó mar aon aonad amháin. Is féidir gníomhaíocht amháin a roghnú
ó gach rannóg nó díriú ar dhá nó trí thopaic agus iad a chíoradh ar bhealach
níos mine. I gcuid de na rannóga tá físeáin bhreise a d’fhéadfadh a bheith
úsáideach chun comhrá a spreagadh faoi na hábhair seo.
Is féidir teacht ar an ábhar breise atá ann le tacú leis an acmhainn seo ar
shuíomh idirlín IDML, www.lasc.ie. Gheobhaidh tú leaganacha de na hábhair
atá furasta a phriontáil, chomh maith le híomhánna ar féidir a phriontáil nó a
theilgean ar scáileán.
Ag deireadh gach seisiúin, molann muid an Uirlis Féinmheasúnaithe a úsáid le
go mbeidh daltaí in ann machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama.
Cé gur cruthaíodh an acmhainn seo le húsáid leis an tSraith Shinsearach,
d’fhéadfaí leas a bhaint as leis an tSraith Shóisearach freisin. Le gach
gníomhaíocht, is féidir na naisc leis an gcuraclam Sóisearach agus Sinsearach
mar aon a fheiceáil.
Le gach gníomhaíocht, tá rannóg againn faoi Naisc agus Ag dul i mbun
Gnímh, inar féidir le daltaí na naisc le hÉirinn a fheiceáil, agus smaointe a fháil
faoi fheachtais d’fhéadfaidís tacú leo.
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1

BUNEOLAS FAOI
MHEIRICEÁ LAIDINEACH

Baile seantán i São Paulo, an Bhrasaíl,
taobh le ceantar Morumbi, atá i bhfad
níos saibhre.

SPRIOC:
Daltaí a chur ar an eolas faoi Mheiriceá Laidineach agus na príomhdhúshlán atá
roimh mhuintir na háite. Éagsúlacht an réigiúin a chur in iúl, chomh maith lena
shaibhreas agus a thábhacht don domhan.

EOCHAIRFHOCAIL:
• DIVERSIDAD • PUEBLOS INDÍGENAS • BIODIVERSIDAD • IDIOMAS • DESIGUALDAD

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht le tosú

ÍOMHÁNNA
DE MHEIRICEÁ
LAIDINEACH
SPRIOC
Le daltaí a spreagadh chun roinnt
íomhánna de Mheiriceá Laidineach
a shamhlú agus chun labhairt faoi
ghnéithe éagsúla den réigiún.
ÁBHAIR
(ar fáil le híoslódáil ó
http://lasc.ie/resources/for-teachers/
introduction-to-latin-america/imagesof-latin-america/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1: Cumas
Cumarsáide, nasctha le TF 1.9, 1.10,
1.15
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Cultúrtha, 2, 3

MODHEOLAÍOCHT
Taispeáin pictiúir faoi Mheiriceá Laidineach agus iarr ar na daltaí ceann
amháin a léiríonn an íomhá atá acu de Mheiriceá Laidineach a roghnú.
Muna bhfuil a dhath ar eolas acu faoi Mheiriceá Laidineach, iarr orthu
íomhá a bhfuil spéis acu ann a roghnú.
Nuair atá pictiúr acu ar fad, iarr orthu é a thaispeáint don chuid eile den
ghrúpa agus a mhíniú céard faoina bhfuil an pictiúr agus cén fáth ar
roghnaigh siad é.
Bunaithe ar a gcuid freagraí, is féidir leat a scríobh suas ar an gclár cé na
íomhánna atá ag na daltaí de Mheiriceá Laidineach (mar shampla pobail
dhúchais, dathanna geala, ceol...).
NÓTA: Má tá an grúpa rómhór, is féidir leis na daltaí na pictiúir
a phlé i mbeirteanna.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar na pictiúir. Is féidir labhairt faoi
céard atá sa bpictiúr (En la foto hay…), cá bhfuil rudaí (El niño está al
lado de un rio…).
• Má tá cuma Spáinnise níos laige ag dalta(í), d’fhéadfá iarradh orthu
focal amháin sa Spáinnis a rá faoina bhfuil sa bpictiúr (niño, casa, río,
colores...).
• Is féidir na focail a scríobh ar an gclár sa Spáinnis nó i nGaeilge.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Bunaithe ar na pictiúir atá feicthe acu, iarr ar na páistí na híomhánna atá
cosúil lena saol féin, cosúil le hÉirinn agus leis an Eoraip a thaispeáint.
Cén cineál pictiúir a d’fhéadfadh muid a úsáid leis an saol in Éirinn
a léiriú?

Gníomhaíocht 1
MODHEOLAÍOCHT
Roinn an rang i ngrúpaí de thriúr nó ceathrar agus tabhair léarscáil
lom de Mheiriceá Laidineach dóibh. Iarr orthu ainmneacha na dtíortha
a líonadh isteach ar an léarscáil, agus, má tá siad ar eolas acu, na
príomhchathracha. Beidh an bua ag an bhfoireann leis an méid is mó
freagraí cearta.
Pléigh coincheap Mheiriceá Laidinigh leis na daltaí. Léirigh an difríocht
sa Spáinnis idir Latinoamericanos, Americanos y Estadounidenses.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Iarr ar na daltaí ainmneacha na dtíortha sa Spáinnis a thabhairt.
D’fhéadfaidís na príomhchathracha a ainmniú freisin (La capital de Perú
es Lima).
• Iarr ar na daltaí smaoineamh ar cheann de na tíortha agus a rá cá
bhfuil sé ar an léarscáil (sa Spáinnis). Mar shampla: Mexico está al Norte
de Guatemala y al sur de los Estados Unidos; o Brasil es el país más
grande de Sudamérica.
• Is féidir na náisiúntachtaí ó na tíortha éagsúla a chleachtadh anseo.
NAISC LE HÉIRINN AGUS GNÍOMHAÍOCHT
Iarr ar na daltaí an rud céanna a dhéanamh le tíortha na hEorpa, a
bpríomhchathracha agus náisiúntachtaí.

CÉARD IS
MEIRICEÁ
LAIDINEACH
ANN?
SPRIOC
Meiriceá Laidineach agus na tíortha atá
ann a aithint ar an léarscáil.
ÁBHAIR
Léarscáil lom de Mheiriceá Laidineach
agus léarscáil eile leis na tíortha agus
príomhchathracha scríofa air (http://lasc.
ie/resources/for-teachers/introductionto-latin-america/ what-is-latin-america/).
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 3: Eolas
soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, nasctha le TF 3.1, 3.2, 3.5
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Chultúrtha, 3
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MODHEOLAÍOCHT
Iarrtar ar dhaltaí labhairt i mbeirteanna faoi fhocal ar feadh nóiméid,
agus ansin abairt a chumadh sa Spáinnis leis an bhfocal sin ann. Nuair
atá an t-am istigh, bogann siad ar aghaidh agus déanann siad an rud
céanna le focal eile. Nuair atá seo déanta leis na focail ar fad, roinntear
iad leis an ngrúpa agus pléitear an bhaint atá acu le Meiriceá Laidineach.
• CARNAVAL • SAMBA • CHOCOLATE • AZTECAS
• MACHU PICHU • CHE GUEVARA • ATATAS • MAIZ • TANGO
• PUEBLOS INDIGENAS • CONQUISTA • DERECHOS HUMANOS
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• D’fhéadfaí an ceacht seo uile a dhéanamh trí mheán na Spáinnise.
Ba chóir do na daltaí an Spáinnis amháin a úsáid chun na focail a
shainmhíniú. Nó d’fhéadfaidís an focal a rá sa Spáinnis agus ansin é
a mhíniú sa nGaeilge. Muna féidir leo sainmhíniú iomlán a thabhairt,
d’fhéadfaidís focal a rá faoi. Mar shampla: Samba – baile.
• Bealach eile leis an ngníomhaíocht seo a dhéanamh ná iarr ar na daltaí
roimh ré focal a aimsiú a bhaineann le Meiriceá Laidineach agus na
focail a aimsíonn siad a úsáid seachas na cinn a thugtar anseo. Beidh
orthu sainmhíniú a thabhairt roimh ré, sa Spáinnis más féidir (is píosa
oibre é seo a d’fhéadfaí a dhéanamh sa rang roimhe seo nó mar obair
bhaile).

Gníomhaíocht 2

FÍBÍNÍ FOCAL
SPRIOC
Daltaí a spreagadh le labhairt faoi
stór focal a nasctar le Meiriceá
Laidineach.
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1: Cumas
cumarsáide, nasctha le TF 1.2, 1.15
Sraith Shinséarach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 10, agus II. Feasacht
Teanga, 2

NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Is féidir leis na daltaí na focail seo a nascadh le hÉirinn, an oiread is atá
ar eolas acu. Cén chaoi ar tháinig na focail seo go hÉirinn? Iarr orthu
dul thart ina gceantar agus focail, bia, rudaí a thagann ó Mheiriceá
Laidineach a aithint. Iarr orthu labhairt le pobail imirceach le foghlaim
faoi na rudaí a thóg siad go hÉirinn.

Codarsnacht láidir idir na hárasáin ghalánta atá
ag lucht an rachmais i Rio de Janeiro, agus an
chomharsanacht is boichte sa gcathair atá taobh leis.

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht
Dheireanach

TÍORTHA
MHEIRICEÁ
LAIDINIGH
SPRIOC
Foghlaimíonn daltaí príomhghnéithe tír
amháin i Meiriceá Laidineach go mion
agus déanann siad comparáid idir í
agus Éire.
ÁBHAIR
Cairtchlár, gliú, blue tack, seilitéip,
marcóirí, pinn luaidhe dhaite (leis an
bpóstaer a dhéanamh) Blúiríní eolais
(http://lasc.ie/resources/for-teachers/
introduction-to-latin-america/countriesin-latin-america/)

MODHEOLAÍOCHT
Roinn an rang i ngrúpaí níos lú de 3 nó 4. Tabhair pacáiste eolais do
gach grúpa le heolas faoi thír amháin i Meiriceá Laidineach.
Beidh ar gach grúpa póstaer a dhearadh ag baint úsáid as an eolas seo
agus é a thaispeáint do na grúpaí eile, ag cur na bpríomhfhíricí faoin tír
i láthair an ranga.
Nuair atá gach grúpa tar éis a bpóstaeir a thaispeáint, iarr orthu
comparáid a dhéanamh idir an t-eolas atá bailithe acu agus Éire. Dá
mbeadh orthu póstaer faoi Éirinn a chruthú, céard a gcuirfidís air?
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Ba chóir don phóstaer a bheith trí mheán na Spáinnise.
• I leaba eolas a thabhairt dóibh, d’fhéadfá iarraidh orthu é a bhailiú ar
líne iad féin.
• Míneoidh siad an oiread agus is féidir faoina bpóstaer agus iad ag
caint leis an rang.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Breathnaigh ar na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí idir na tíortha
difriúla agus Éire. Pléigh an tionchar atá ag an gcuid den domhan ina
bhfuil cónaí ort ar do shaol.

NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 3: Eolas
soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, nasctha le TF 3.1, 3.2, 3.7.
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
chultúrtha, 3, 4.

MODHEOLAÍOCHT
Seinn an físeán agus iarr ar na daltaí roimh ré aird a thabhairt ar na codanna
seo:
• Éagsúlacht na ndaoine atá le feiceáil ann
• Éagsúlacht na tírdhreacha
• Na mothúcháin atá á gcur in iúl ag na daoine sa bhfíseán
• Pléigh cén fáth a deir siad “Tú no puedes comprar…” arís is arís.
NÓTA: Is féidir le daltaí léamh faoi Calle 13 agus a n-amhránaí Rene sula 		
bhfreastalaíonn siad ar an rang. Nó d’fhéadfá beathaisnéis ghearr de 		
Rene a thabhairt dóibh. Cuir béim ar a ról mar cheoltóir atá tiomanta 		
d’fheabhsú an oideachais i gceantair bhochta agus ar an gcaoi a 			
labhraíonn sé amach faoi chúrsaí sóisialta.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Ó tharla go bhfuil an físeán sa Spáinnis, is cleachtadh éisteachta 		
maith é seo do dhaltaí. Is féidir leat Aguisín 3 a úsáid leis na bearnaí sa 		
ngníomhaíocht a líonadh leo.
• Is iad seo a leanas cuid de na ceisteanna a d’fhéadfaidís a fhreagairt
sa Spáinnis:
¿Te gusta el video?
¿Qué tipo de paisajes se muestran?
¿Qué tipo de música es?
¿De dónde crees que es el cantante?
¿Qué tipo de gente aparece?
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Agus an físeán ag tagairt do mhí-úsáid acmhainní agus caidrimh chumhachta
i Meiriceá Laidineach, insítear dúinn nach féidir aer a cheannach, ná teocht,
gáire... Le níos mó a fhoghlaim faoi seo, déan taighde ar an gcomhlacht
Veolia agus foghlaim tuilleadh faoi na naisc atá ag an gcomhlacht le Meiriceá
Laidineach agus le hÉirinn mar aon. Le comhlacht dá shórt ag feidhmiú in
Éirinn, céard is féidir linn a dhéanamh le cinntiú nach mbaineann comhlachtaí
in Éirinn míúsáid as bunriachtanais cosúil le huisce?
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Físeán tacaíochta

CALLE 13.
LATINOAMERICA
SPRIOC
Físeán déanta ag daoine as Meiriceá
Laidineach a úsáid le daltaí a
spreagadh chun éagsúlacht Mheiriceá
Laidinigh a fheiceáil.
ÁBHAIR
Físeáin agus gníomhaíochtaí (http://
lasc.ie/resources/for-teachers/
introduction-to-latin-america/videocalle-13-latino-america/)
agus eolas ó www.residente.com.
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1: Cumas
Cumarsáide, nasctha le TF 1.4.
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Cultúrtha, 1, 5.

2

A COMER! BIA I MEIRICEÁ
LAIDINEACH

!

Tá éagsúlacht álainn de chineálacha difriúla
arbhair ar fáil i dtíortha Mheiriceá Laidinigh,
go háirithe i bPeiriú agus i Meicsiceo.

SPRIOC:
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi dhomhandú an chórais bhia agus an chaoi a bhfuil nasc idir
an bia a itheann siad agus saolta daoine. Foghlaimeoidh siad faoi coincheap an “bhiafhlaithis”
agus an tionchar atá ag an gcóras bia reatha atá againn ar Mheiriceá Laidineach.

EOCHAIRFHOCAIL:
• SOBERANÍA ALIMENTARIA • SEGURIDAD ALIMENTARIA • DESIGUALDAD ALIMENTARIA
• ALTERNATIVAS AL SISTEMA ALIMENTARIO • SOSTENIBILIDAD

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht le tosú

CÉARD A
D’ITH TÚ INNÉ?
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi
thionchar an domhandaithe ar
an gcóras bia.
ÁBHAIR
Léarscáil an domhain chomh maith le
nótaí “post it” (http://lasc.ie/resources/
for-teachers/a-comer-food-in-latinamerica/introductory-activity-what-didyou-eat-yesterday/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1: Cumas
cumarsáide, nasctha le LO1.9, 1.10,
1.15
Sraith shinsearach: III. Feasacht
Chultúrtha, 1, 3

MODHEOLAÍOCHT
Cuir an léarscáil in áit shofheicthe. Tabhair cúpla nóta post-it (cinn bheaga)
do gach dalta. Iarr orthu céard a bhí acu le haghaidh dinnéir inné a scríobh
ar nótaí post-it éagsúla (m.sh. prátaí, sicín, piseanna...). Nuair atá sin
déanta acu, iarr orthu dul chuig an léarscáil agus an post-it a chur ar an tír
as ar tháinig an bia sin. Mura bhfuil a fhios acu, iarr orthu an nóta a chur i
lár na farraige.
Ag brath ar cé chomh mór is atá an grúpa, is féidir leat iarraidh orthu céard a
d’ith siad sula gcuireann siad na nótaí ar an léarscáil.
Nuair atá sin déanta acu, iarr orthu breathnú ar an léarscáil agus cuir na
ceisteanna seo a leanas orthu:
• Céard a insíonn an léarscáil dúinn faoin gcóras bia?
• Cén cineál siopa inar cheannaigh tú an bia a d’ith tú inné?
• An bhfuil muid neamhspleách ó thaobh bia de? An féidir linn a bheith? An
bhfuil muid ag iarraidh a bheith?
• Dá mbeadh géarchéim ola ann nó dá mbeadh ar Éire a teorainneacha a 		
dhúnadh, cé chomh fada is a mhairfeadh an bia atá againn?
• Cé na himpleachtaí atá ag an gcóras bia atá againn faoi láthair?
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Iarr ar dhaltaí an bia a d’ith siad a ainmniú sa Spáinnis.
• Is féidir leo an bia a d’ith siad inné a ainmniú sa indefinido, nó má tá tú ag
iarraidh go ndéanfaidís cleachtadh ar an pretérito perfecto, is féidir leo an
rud a d’ith siad le haghaidh bricfeasta an lá sin a lua, m.sh. Ayer comí 		
patatas con pollo y verduras; Esta mañana he desayunado cereales y leche.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Tá sé feicthe againn anois an chaoi a gcaitheann muid táirgí a thagann ó
gach cearn den domhan agus an drochthionchar ar féidir a bheith aige
sin ar an timpeallacht agus ar tháirgeoirí áitiúla. Smaoinigh ar an gcaoi a
d’fhéadfá úsáid tairgí áitiúla a chur chun cinn
i do cheantar féin.

MODHEOLAÍOCHT
Déan grúpaí beaga den rang agus tabhair dhá phictiúr ó dhá theaghlach
éagsúla do gach grúpa. Iarr orthu na pictiúir a chur i gcomparáid lena
chéile agus na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:
• Cé as a dtagann an teaghlach dar libh?
• Cé mhéad a d’íoc siad ar an mbia meas sibh?
• An bhfuil cuma fholláin orthu? An bhfuil an chuma orthu go bhfuil 		
ocras orthu?
• Cá bhfuair siad an bia dar libh?
(ó ollmhargadh, margadh áitiúil, é a fhás iad féin…)
• Cén cineál gaoil atá acu leis an talamh agus le táirgeadh bia?
• Cén tionchar atá ag an mbia a itheann siad ar an timpeallacht?
Agus ar shaolta daoine eile?
Le linn na gníomhaíochta seo, iarr ar na daltaí breathnú ar an ngaol idir
líon na ndaoine i ngach teaghlach agus an bia a itheann siad; an pacáistiú
a úsáidtear ar a gcuid bia, méid na feola nó na nglasraí, bia brandáilte/
gan bhranda.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Liostáil sa Spáinnis na difríochtaí a fheiceann tú idir na pictiúir agus
déan cleachtadh ar na breischéimeanna, m.sh. En la foto 1 hay más
comida que en la foto 2; La comida de la foto 2 es más sana.
• Is féidir na ceisteanna a chur sa Spáinnis. Ag brath ar an leibhéal, beidh
orthu ceisteanna simplí a fhreagairt, m.sh. ¿De qué país es la familia?
Cuántos miembros hay en la familia? ¿Cuánto crees que han pagado por la
comida? ¿Dónde la han comprado? ¿Parecen sanos?
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Smaoinigh ar ghníomh ar féidir leat a thógáil i d’aonar chun cur amú bia
a sheachaint agus le táirgí a úsáid ar bhealach nach bhfuil go dona don
timpeallacht.
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Gníomhaíocht 1

AITHIN NA
DIFRÍOCHTAÍ
SPRIOC
Na daltaí a spreagadh leis na
míchothromaíochtaí bia ar domhain
a fheiceáil.
ÁBHAIR
Pictiúir ó Hungry Planet: What the
world eats (http://lasc.ie/resources/
for-teachers/a-comer-food-in-latinamerica/activity-1-spot-the-difference/).
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1: Cumas
cumarsáide, nasctha le 1.9, 1.10 agus
Snáithe 3: Eolas soch-chultúrtha agus
feasacht idirchultúrtha, nasctha le TF
3.3, 3.7
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Chultúrtha, 1, 3, 5

MODHEOLAÍOCHT
Tabhair ceann de na sleachta do na daltaí agus iarr orthu é a léamh
agus na freagraí a thabhairt i nGaeilge. Is féidir na sleachta éagsúla
a thabhairt do ghrúpaí éagsúla agus tar éis dóibh na ceisteanna a
fhreagairt, is féidir leo iad a chur i láthair an chuid eile den rang, le go
bhfoghlaimeoidh na daltaí ar fad faoi na cásanna eile.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Cé gur chóir na ceisteanna a fhreagairt i nGaeilge, ag baint úsáid as
cur chuige na hardteiste, is féidir iarraidh ar dhaltaí iad a fhreagairt sa
Spáinnis.
• Is féidir iarraidh ar dhaltaí an méid a léann siad a chur i láthair le dráma
beag sa Spáinnis.
• D’fhéadfadh na daltaí iarracht a dhéanamh achoimre sa Spáinnis a
thabhairt ar an méid a léigh siad. D’fhéadfaidís cúpla abairt faoi a
scríobh nó insint don chuid eile den rang céard a bhí ina sliocht.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Tar éis na cúiseanna atá taobh thiar den ghéarchéim bia a fheiceáil,
céard a cheapann tú a d’fhéadfadh muide in Éirinn a dhéanamh le tacú
le táirgeoirí i Meiriceá Laidineach? (leideanna: Fair Trade a cheannach,
foghlaim faoi chorparáidí atá ag díbirt pobal).

Gníomhaíocht 2

BIAFHLAITHEAS
AGUS AN
GHÉARCHÉIM
BIA I MEIRICEÁ
LAIDINEACH
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi chuid
de na fáthanna atá taobh thiar den
ghéarchéim bia i Meiriceá Laidineach
agus faoi choincheap an bhiafhlaithis.
ÁBHAIR
Sleachta ó shuíomh idirlín an IDML
(http://lasc.ie/resources/for-teachers/acomer-food-in-latin-america/foodsovereignty-and-food-crisis-in-latinamerica/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1, Cumas
cumarsáide, nasctha le TF 1.6, 1.7.
Sraith Shinsearach: II. Feasacht Teanga,
1, 2 agus III. Feasacht Chultúrtha, 2

Margadh bia sa Valle Sagrado
de los Incas i bPeiriú.

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht 3

DÍOSPÓIREACHT
SIÚIL
SPRIOC

Go ndéanfaidh daltaí
díospóireacht faoi na fáthanna
agus na leigheasanna féideartha
atá ag an ngéarchéim bia /
míchothromaíochtaí bia.
ÁBHAIR

Ráitis, dhá chomhartha Aontaithe
agus Easaontaithe.
NAISC LEIS AN GCURACLAM

Sraith Shóisearach: Snáithe 1,
Cumas cumarsáide, nasctha le TF
1.13, 1.15, agus Snáithe 3: Eolas
soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, nasctha le TF 3.3
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide 9, 10 agus III.
Feasacht Chultúrtha, 5

MODHEOLAÍOCHT
Iarr ar dhaltaí seasamh suas i lár an tseomra. Léigh amach ceann de
na ráitis agus iarr orthu bogadh níos giorra do Estoy de Acuerdo /
No estoy de acuerdo, ag brath ar a dtuairim ar an ráiteas. Ansin, iarr
ar chúpla duine acu a dtuairimí a roinnt leis an rang, agus tabhair
cead do na daltaí a meoin a athrú (.i. bogadh go háit eile) nuair atá
siad tar éis tuairimí eile a chloisteáil. Ba chóir an ghníomhaíocht seo
a dhéanamh tar éis ceann de na gníomhaíochtaí eile a dhéanamh ar
dtús. Is féidir na ráitis a athrú nó a leasú de réir mar is cuí.
RÁITIS:
• Algunas poblaciones sufren hambre porque viven en países donde
no llueve.
• En algunos países, la gente pasa hambre porque sus gobiernos
son corruptos.
• Los tratados de libre comercio son beneficiosos para todos los paises.
• Los países tropicales deberían producir más alimentos para
exportarlos a otros países.
• Hace falta producir más biocombustible para nuestro consumo
de energía, así que no dependemos del petróleo.
• Deberíamos producir nuestros propios alimentos para no depender
del mercado global.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Tóg an díospóireacht seo amach as an rang. Pléigh cuid de na cúrsaí
seo le do ghaolta nó do chuid cairde agus cuidigh leo bunchúiseanna
na faidhbe a thuiscint.

MODHEOLAÍOCHT
Seinn an físeán (sa Spáinnis) agus iarr ar dhaltaí na ceisteanna seo a
leanas a fhreagairt (i nGaeilge):
• Céard iad na sé ghné den chóras bia agrai-thionsclaíoch a bhfuil
tionchar acu ar an domhan?
• Céard iad na leigheasanna ar an athrú aeráide a chuirtear i láthair sa
bhfíseán seo?
Tar éis sin, iarr orthu smaoineamh faoi céard is féidir linn a dhéanamh
leis an athrú aeráide a leigheas ag na leibhéalacha éagsúla seo:
• Mar dhuine aonair
• Go háitiúil
• Go náisiúnta
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Ó tharla go bhfuil an físeán seo sa Spáinnis, is deis mhaith í le do
chumas éisteachta a fheabhsú.
• Is féidir iarraidh ar dhaltaí na focail nach dtuigeann siad a bhreacadh
síos agus iad a insint duit tar éis an fhíseáin.
• Iarr orthu ar a laghad focal nua amháin atá foghlamtha acu a
thabhairt duit.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Smaoinigh ar ghníomh a d’fhéadfadh le do scoil a thógáil leis a athrú
aeráide a mhoilliú agus déan iarracht feachtas a chruthú lena chur
i bhfeidhm. Mar shampla: daoine a spreagadh le siúl ar scoil, níos
lú plaistigh a úsáid, gan ach táirgí áitiúla agus orgánacha a úsáid sa
scoil...
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Físeán a thacaíonn leis
an gceacht seo

JUNTOS
PODEMOS
ENFRIAR EL
PLANETA
ÁBHAIR
Físeán (15 nóim.) atá ar
fáil ag www.youtube.com/
watch?v=PZGOO_2WjJE
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1:
Cumas Cumarsáide, nasctha le TF
1.3, 1.4.
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Chultúrtha, 2, 5

3

CÚRSAÍ UISCE I MEIRICEÁ
LAIDINEACH
Cuando el río suena...
Muintir Chochabamba, an
Bholaiv, ag ágóidíocht in
aghaidh phríobháidiú uisce.

SPRIOC:

Go mbeidh tuiscint ag daltaí ar luach an uisce agus ar na streachailtí ar son uisce
i Meiriceá Laidineach.

EOCHAIRFHOCAIL:
• AGUA • SEQUÍA • CAMBIO CLIMÁTICO • PRIVATIZACIÓN
• INUNDACIONES • GUERRA DEL AGUA

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht le tosú

RÉAMHGHNÍOMHAÍOCHT:
AGUA = UISCE
SPRIOC
Tosaigh ag smaoineamh ar uisce
ina chomhthéacsanna éagsúla.
ÁBHAIR
Foclóir Spáinnise.
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1:
Cumas cumarsáide, nasctha le TF
1.9, 1.15 agus Snáithe 2: Feasacht
teanga, nasctha le TF 2.2
Sraith Shinsearach: II. Feasacht
Teanga, 5

MODHEOLAÍOCHT
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga agus tabhair foclóir dóibh agus
marcóir don chlár bán. Iarr orthu smaoineamh ar fhocail atá ceangailte
le huisce ina n-intinn. Caithfidh siad na focail sin a aimsiú sa Spáinnis
agus iad a scríobh ar an gclár bán. Beidh an bua ag an ngrúpa leis an
méid is mó focal ceart ar an gclár. Nuair a chríochnaíonn siad, triail le
focal a chur suas nár smaoinigh siad orthu, mar shampla “ór gorm”,
“coimhlint”, “príobháidiú”...iad uile nasctha le huisce.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Tabharfaidh an ghníomhaíocht seo deis do dhaltaí dul i dtaithí ar an
bhfoclóir agus foghlaim faoi cén chaoi lena úsáid.
• Is féidir iarraidh orthu smaoineamh ar fhocail atá nasctha le huisce gan
an foclóir, agus pionós a ghearradh orthu má bhíonn orthu é a úsáid.
• D’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a athrú le go mbeidh siad ag
cleachtadh litriú na Spáinnise. Iarr ar dhuine amháin ó gach grúpa na
focail a scríobh ar an gclár. Inseoidh na daltaí eile na focail dóibh agus
tabharfaidh siad an litriú dóibh muna bhfuil sin ar eolas acu.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Tá ciallanna éagsúla le huisce do phobail éagsúla. D’fhéadfadh daltaí
taighde a dhéanamh faoi sheanchas agus mhiotaseolaíocht a bhaineann
le huisce – cinn as Éirinn agus Meiriceá Laidineach mar aon. Céard atá i
gcoitianta acu?

Gníomhaíocht 1
MODHEOLAÍOCHT
Tabhair cóip den tráth na gceist do bheirteanna agus iarr orthu é a
fhreagairt. Nuair atá siad críochnaithe, téigh tríd na ceisteanna in éindí
leo agus tabhair na freagraí dóibh, chomh maith le tuilleadh eolais faoi
na freagraí ar fad.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
Ag brath ar a gcumas teanga, d’fhéadfadh na daltaí na freagraí a
thabhairt as Spáinnis nó as Gaeilge.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Leis an tráth na gceist seo, tá sé feicthe againn cé mhéad uisce a
chuireann muid amú. Breathnaigh thart ort féin agus smaoineamh
ar na bealaí a d’fhéadfá uisce a chaomhnú. B’fhéidir go bhféadfá
feachtas a eagrú le feasacht a ardú ar úsáid uisce.

TRÁTH NA
GCEIST FAOI
UISCE
SPRIOC
Go smaoineoidh daltaí ar úsáid uisce
inár saol laethúil.
ÁBHAIR
Tráth na gCeist faoi uisce (http://lasc.ie/
resources/for-teachers/water-issues-inlatin-america/ activity-1-water-quiz/).
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach. Snáithe 1. Cumas
Cumarsáid, nasctha le TF 1.5, 1.7
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 3, III. Feasacht
Chultúrtha, 1, 5
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MODHEOLAÍOCHT
Roinn an rang ina ghrúpaí agus tabhair na sleachta* dóibh (is féidir le
níos mó ná grúpa amháin an sliocht céanna a fháil). Iarr orthu iad a
léamh agus na ceisteanna a fhreagairt.
• Luaigh dhá ghné den sráidbhaile a luaitear sna sleachta (mar
shampla daonra, áit, aimsir…)
• Céard í an phríomhfhadhb atá cruthaithe ag an athrú aeráide?
• Cé mhéad duine a bhí thíos leis an bhfadhb?
• Scríobh achoimre i d’fhocail féin (i nGaeilge) ar phríomhphointí do
shleachta.

Gníomhaíocht 2

FADHBANNA
UISCE SA
MBOLAIV
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi
fhadhbanna uisce sa mBolaiv agus an
nasc leis an athrú aeráide.

CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
Tar éis an léitheoireacht a dhéanamh agus na ceisteanna a fhreagairt,
is féidir leis na daltaí an méid a léigh siad a chur i láthair an ranga.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Baineann príomhfhadhbanna uisce sa mBolaiv le hathrú aeráide.
Céard is féidir a dhéanamh in Éirinn le tionchar an athruithe aeráide
a mhaolú? Cén tionchar atá ag an athrú aeráide ar Éirinn? Mol do
na daltaí nasc a dhéanamh le Stop Climate Chaos (https://www.
stopclimatechaos.ie) agus gníomhartha atá ag tarlú in Éirinn a fhiosrú.

* Gabhann muid buíochas leis an Ionad Daonlathais i gCochabamba, an Bholaiv, as
cead a thabhairt dúinn na sleachta seo a úsáid.

ÁBHAIR
Sleachta sa Spáinnis* faoi fhadhbanna
uisce sa mBolaiv (http://lasc.ie/
resources/for-teachers/water-issuesin-latin-america/water-problems-inbolivia/).
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
cumarsáide, nasctha le 1.6, 1.7, 1.8
agus Snáithe 3: Eolas soch-chultúrtha
agus feasacht idir-chultúrtha, nasctha
le 3.1, 3.2
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
Chultúrtha, 2, 4, 5

Gníomhaíocht 3

GUERRA DEL
AGUA EN
COCHABAMBA
SPRIOC
Go mbeidh daltaí ar an eolas faoi
thionchar an chogaidh ar son uisce
i gCochabamba agus faoi thionchar
príobháidithe uisce ar an daonra.
ÁBHAIR
Físeán sa Spáinnis: https://
elpais.com/elpais/2015/07/31/
videos/1438361239_647173.html
Físeán sa Bhéarla: www.youtube.com/
watch?v=hn9wujK0ho4
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith shinsearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le 1.1, 1.4
Sraith Shinsearach: II. Feasacht teanga,
2 agus III. Feasacht chultúrtha, 3, 5

MODHEOLAÍOCHT
Seinn ceann de na físeáin (ceann sa Spáinnis agus ceann sa Bhéarla) agus
iarr ar na daltaí na ceisteanna seo a fhreagairt.
• Cén uair a tharla an Cogadh Uisce i gCochabamba?
• Cén toradh a bhí ar an gcogadh?
• Cén fáth a bhfuil uisce chomh tábhachtach sin dúinn?
• An bhfeiceann tú aon chosúlacht idir an cás seo agus Éire?
Tar éis an físeán a fheiceáil, d’fhéadfá iarradh ar dhaltaí díospóireacht a
dhéanamh faoi na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le príobháidiú
uisce. Iarr ar dhaltaí dhá fhoireann a dhéanamh agus argóintí a chumadh
ar a shon nó ina aghaidh, agus ansin é a phlé. D’fhéadfaidís cúpla abairt
sa Spáinnis a scríobh. (Estoy a favor de la privatización del agua porque el
gobierno no tiene recursos suficientes).
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Is féidir an físeán a thaispeáint sa Spáinnis nó sa Bhéarla.
• D’fhéadfadh daltaí cúpla abairt d’achoimre sa Spáinnis a scríobh.
FÍSEÁIN EILE
• Even the Rain (Tambien la Lluvia), arna stiúradh ag Itziar Bollain.
• Water Rising, arna stiúradh ag Aisling Crudden agus Muireann de Barra.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Aithníonn na Náisiúin Aontaithe “an ceart d’uisce slán agus glan agus do
shláintíocht mar cheart daonna atá riachtanach chun sult a bhaint as an saol
agus gach ceart daonna” (Rún 64/292 de chuid na NA, Iúil 2010). Le blianta
beaga anuas in Éirinn throid daoine in aghaidh táillí uisce agus tá coimhlintí
ag tarlú faoin gceart d’uisce i go leor tíortha. Tabhair cuireadh do dhaltaí le
breathnú ar shuíomh idirlín Right2Water (www.right2water.ie/) le níos mó a
foghlaim faoin bhfeachtas in Éirinn agus cén chaoi le bheith páirteach ann.
Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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MNÁ I MEIRICEÁ
LAIDINEACH
Mujeres unidas

Aitheantas: katherinephotography10/Flickr

Mná ag agóid
#NiUnaMenos
i Lima, Peiriú,
Lúnasa 2016.

SPRIOC:
Go ndéanfaidh daltaí a machnamh ar céard atá i gceist le bheith i do bhean i Meiriceá
Laidineach agus na dúshláin atá roimh mhná ansin, agus aitheantas a thabhairt don ról
lárnach atá acu sa tsochaí.

EOCHAIRFHOCAIL:
• ESTEREOTIPOS • DESIGUALDAD DE GÉNERO • HOMBRE / MUJER
• GÉNERO • MACHISMO • FEMINICIDIOS
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MODHEOLAÍOCHT
Ag obair as a stuaim féin, iarr ar na mic léinn na habairtí seo a leanas a
chríochnú. Completa las siguientes frases:
• Lo que más me gusta de ser mujer / hombre es…
• Lo que menos me gusta de ser mujer / hombre es…
• Por ser mujer / hombre, puedo…
• Por ser mujer / hombre no puedo…
• ¿Que significa para ti ser mujer / hombre?
Nuair a chríochnaíonn siad, iarr orthu cuid dá bhfreagraí a roinnt agus
labhair faoi na difríochtaí idir taithí na bhfear agus na mban i sochaí
na hÉireann. Fiafraigh díobh an mbeadh seo difriúil i dtíortha éagsúla,
agus cé na difríochtaí a bheadh ann.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Le cur leis an ngníomhaíocht seo, d’fhéadfá iarraidh ar dhaltaí
aidiachtaí sa Spáinnis a nascann siad le fir agus cinn a nascann siad
le mná a thabhairt, agus dúshlán a thabhairt do na smaointe atá
againn faoi rólanna inscne.
• D’fhéadfá an rud céanna a dhéanamh le poist, agus labhairt faoin
gcaoi a bhfuil rudaí ag athrú i dtíortha áirithe, ach go bhfuil bealach
fada le dul fós maidir le sárú steiréitíopanna inscne.

Gníomhaíocht le tosú

SOMOS
MUJERES Y
HOMBRES
SPRIOC
Go ndéanfaidh daltaí machnamh ar
céard atá i gceist le bheith i do bhean
nó i d’fhear, dar leo.
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le TF 1.9, 1.10,
1.15
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide 10

NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Iarr ar dhaltaí a shamhlú cén chaoi a mbeadh sé a bheith i d’fhir nó i
do bhean i gcuid eile den domhan, agus na habairtí thuasluaite a rá
arís. Céard a bheadh difriúil? Céard a bheadh mar an gcéanna?

Gníomhaíocht 1

MUJERES EN
AMÉRICA
LATINA
SPRIOC
Go bhfeicfidh daltaí na gnéithe éagsúla
de shaol na mban i Meiriceá Laidineach,
agus cuid de na míchothromaíochtaí a
ghoilleann ar mhná ansin, chomh maith le
cuid de na bealaí a throideann siad ar ais.
ÁBHAIR
Bileoga eolais (http://lasc.ie/resources/
for-teachers/women-in-latin-america/
mujeres-en-america-latina/), clúdaigh
litreacha, cairtchláir, marcóirí, pictiúir agus
ábhair eile leis na póstaeir a chruthú.
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le 1.10. 1.17 agus
Snáithe 3: Eolas soch-chultúrtha agus
feasacht idirchultúrtha, nasctha le TF 3.3,
3.4, 3.5
Sraith Shinsearach: III. Feasacht
chultúrtha, 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

MODHEOLAÍOCHT
Tabhair clúdach litreach do gach grúpa agus iarr orthu an t-eolas
atá istigh ann a chur i dtoll a chéile agus é a chur i láthair an ranga i
bhfoirm póstaeir. Beidh eolas sna clúdaigh litreacha faoi na hábhair
seo a leanas:
• Mujeres que luchan
• Mujeres indigenas
• Feminicidios
• Mujeres en el trabajo
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Taobh amuigh den eolas sa Spáinnis a léamh, is féidir leo
eochairfhocail eile sa Spáinnis a scríobh ar a bpóstaeir.
• Ba chóir do na daltaí an oiread Spáinnise agus is féidir a úsáid ina gcur
i láthair.
• Iarr ar dhaltaí a dtuairimí a roinnt faoin méid atá léite acu, agus cén
gaol atá aige lena dtaithí ar an saol in Éirinn.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Fiosraigh cuid de na feachtais ghníomhacha do mhná i Meiriceá
Laidineach agus iarr ar dhaltaí glacadh le ceann amháin acu agus
gníomhaíocht bunaithe air a eagrú. Mar shampla, d’fhéadfadh sibh
breathnú ar Ni Una Menos (www.niunamenos.com.ar/). Nó úsáid an
feachtas Clean Clothes leis an tionchar atá ag iompar tomhaltóirí ar
chearta na mban a fhiosrú www.cleanclothes.org/.

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht 2

MUJERES QUE
LUCHAN
SPRIOC
Go bhfeicfidh daltaí mná cumhachtaithe
i Meiriceá Laidineach i gcás staidéir
agus go bhfoghlaimeoidh siad faoi
na streachailtí a bhíonn ag mná le
maireachtáil in ainneoin thionchar mór
na gcorparáidí idirnáisiúnta.
ÁBHAIR
Áiseanna le físeán ar líne a sheinm.
Físeán as Béarla: www.youtube.
com/ watch?v=Gz8eZx8V4Uo Físeán
as Spáinnis: www.youtube.com/
watch?v=t0Cf1WclOrk
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le TF 1.3, 1.4 agus
Snáithe 3: Eolas soch-chultúrtha agus
feasacht idir-chultúrtha, nasctha le TF 3.4

MODHEOLAÍOCHT
Seinn an físeán faoi Maxima Acuña agus foghlaim fúithi agus a
streachailt lena dúiche a chosaint. Fiafraigh na ceisteanna seo a leanas
de na daltaí:
• Cén fhad a bhfuil cónaí ar Maxima gar don loch?
• Luaigh dhá imeacht a tharla gar don loch i 1994?
• Cén tionchar atá ag an mianadóireacht ar uisce?
• Céard a rinne an comhlacht nuair nach raibh Maxima sásta a
cuid a dhíol?
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Is féidir na ceisteanna a chur sa Spáinnis agus iarr orthu iad a
fhreagairt sa Spáinnis freisin.
• Le leibhéil níos airde, d’fhéadfá iarraidh orthu a shamhlú gur iadsan
Maxima. Céard a dhéanfaidís dá mbeidís ina cás? Ba chóir do na
daltaí an modh coinníollach a úsáid agus subjuntivo, mar shampla:
Si estuviera en el lugar de Maxima, venderia mi tierra y me iría a vivir
a otro lugar.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Tá teachtaireachtaí tacaíochta agus dlúthpháirtíochta faighte ón bpobal
idirnáisiúnta ag Maxima Acuña. Is bealach í an dlúthpháirtíocht le tacú
le cosantóirí cearta daonna agus le feasacht a ardú ar na trioblóidí a
bhíonn orthu. Fiosraigh cuid de na heagraíochtaí cearta daonna atá in
Éirinn agus iarr ar na daltaí gníomh dlúthpháirtíochta a dhéanamh le
mná Mheiriceá Laidinigh. D’fhéadfá breathnú ar Amnesty International
(www.amnesty.ie/), Front Line Defenders (www.frontlinedefenders.org/),
nó Peace Brigades International (www.peacebrigades.org/).

Sraith Shinsearach: III. Feasacht
chultúrtha 5

Gníomhaíocht 3
MODHEOLAÍOCHT
Mínigh do na daltaí go mbeidh siad ag breathnú ar fhíseán faoi
cheannaire mná dúchasaí. Tabhair na ceisteanna don fhíseán dóibh. Is
í sprioc na gceisteanna seo ná daltaí a spreagadh chun díospóireachta,
ní díreach le heolas faoin bhfíseán a fháil ar ais uathu. Seachas an
chéad cheist, níl aon fhreagra foirfe ar aon cheann acu:
Is weichafe í Moira Millan don phobal Mapuche. Ciallaíonn weichafe
“caomhnóir” ina dteanga siúd.
• Céard atá i gceist leis an ról seo?
• An bhfuil éinne a bhfuil a leithéid de ról acu in Éirinn?
Labhraíonn Moira faoi "defendiendo territorios que están severamente
afectados por multinacionales y por megaproyectos extractivistas"
agus faoi “corporaciones extractivistas”.
• Céard is brí le extractivismo (“eastóscachas”)? Cén fáth ar fadhb í?
Ní labhraíonn Moira faoin tSile ná faoin Airgintín, ná faoi Mheiriceá
Laidineach ná Meiriceá Theas ach an oiread. Ní labhraíonn sí ach
amháin ar an Ind-Mheiriceá.
• Céard atá i gceist aici leis seo?
• Cén t-ainm atá ar an eagraíocht a rinne an físeán seo?
Céard a dhéanann siad, meas tú?
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
An bhfuil ceannairí baineann in Éirinn atá ag troid ar ais cosúil le
Moira Millán? Iarr ar do dhaltaí taighde a dhéanamh ar cheannairí
gníomhacha baineann in Éirinn an lae inniu, agus cur i láthair beag a
dhéanamh ar dhuine acu i ngrúpa. Spreag iad le hagallamh a iarradh
ar dhuine de na gníomhaithe seo.
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MOIRA MILLÁN:
REBELDE CON
CAUSA
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí ó fhíseán
faoi cheannaire baineann atá ina
bundúchasach.
ÁBHAIR
Áiseanna le físeán a sheinm. Tá an
físeán ar fáil ag http://lasc.ie/resources/
for-teachers/women-in-latin-america/
moira-millan-rebelde-con-causa/
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shinsearach: I. Feasacht Teanga,
2 III. Feasacht Chultúrtha, 1, 3, 5
MODHEOLAÍOCHT IOMLÁN AR FÁIL
AG: www.lasc.ie/resources/for-teachers/
women-in-latin-america/moira-millanrebelde-con-causa/

5

POBAIL DHÚCHAIS
MHEIRICEÁ LAIDINIGH
Muchas formas de vida en un solo planeta

Pictiúr – a bhuíochas le Elena Hermosa
©elena hermosa 2018

Mná Maya Ixil ag ceiliúradh tar éis cloisteáil faoin
bpionós a ghearradh ar iar-uachtarán Ghuatamala,
an Ginearál Jose Efrain Rios Montt, mar gheall
ar choireanna a rinneadh le linn a thréimhse
mar uachtarán. Tá Maria Raymundo a mhair trí
chogadh cathartha Ghuatamala i measc an tslua.

SPRIOC:
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi na dúshláin atá roimh phobail
dhúchais i Meiriceá Laidineach.

EOCHAIRFHOCAIL:
• INDÍGENAS • MESTIZOS • DESARROLLO • BUEN VIVIR • PACHAMAMA

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht le tosú

MEAITSEÁIL
FOCAL
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí stór
focal bunúsach faoi phobail
dhúchais Mheiriceá Laidinigh.
ÁBHAIR
Bileoga eolais (http://lasc.ie/
resources/for-teachers/indigenouspeoples-in-latin-america/
introductory-activity-matchingwords/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1.
Cumas Cumarsáide, nasctha le TF
1.5, 1.7
Sraith Shinsearach: II. Feasacht
teanga, 2, 5 agus III: Feasacht
cultúrtha 5

MODHEOLAÍOCHT
Tabhair na sainmhínithe agus na focail do na daltaí agus iarr orthu iad a
mheaitseáil. Baineann na focail le cúrsaí dúchasacha.
• PACHAMAMA • COSMOVISIÓN • INDÍGENAS AISLADOS
• BUEN VIVIR • INDÍGENA • DESARROLLO • MESTIZO
: persona nacida de padre y madre de raza diferente, en
especial de blanco e india, o de indio y blanca.
: proceso de cambio y crecimiento relacionado con una
situación, individuo u objeto determinado. Podemos referirnos a diferentes
aspectos: humano, económico, o sostenible.
: en oposición al vivir mejor, las comunidades indígenas
de América latina defienden este concepto como un modelo de vida o
de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico.
Recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido este concepto en sus
respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el
Estado y por toda la sociedad.
: concepto que procede de la lengua quechua. Para
ciertas etnias andina es la Madre Tierra. Se trata de una especie de
divinidad o del centro de la cosmovisión de estos grupos.
: manera de interpretar el mundo.
: pueblos indígenas que no tienen ningún contacto
pacífico con nadie de la sociedad mayoritaria o dominante. Puede tratarse
de pueblos enteros o de grupos pequeños de tribus ya contactadas que
permanecen aislados.
: originario de un país.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Is féidir cúpla focal a roghnú, mar shampla desarrollo, cosmovisión agus
Pachamama agus iarr ar na daltaí na focail seo a mhíniú óna ndearcadh
féin. Céard is brí le forbairt in Éirinn? Cén tuiscint atá againne in Éirinn ar an
domhan? Léigh faoin miotaseolaíocht Cheilteach agus fiosraigh na naisc idir
an nádúr – an bhfuil aon rud atá cosúil
leis an Pachamama?

Gníomhaíocht 1
MODHEOLAÍOCHT
Tabhair an téacs do na daltaí agus iarr orthu na ceisteanna a fhreagairt
as Gaeilge. Tar éis sin, fiafraigh díobh céard a d’fhoghlaim siad ón téacs
agus labhair faoi.
Indígenas Latinoamericanos: Los más pobres de los pobres.
Téigh go www.distintaslatitudes.net
• Luaigh dhá ghné shóisialta atá tar éis feabhsú do na pobail dhúchais.
• Cén céatadán den daonra sa réigiún atá ina mbaill de phobail
dhúchais?
• Céard iad na trí thír i Meiriceá Laidineach leis an gcéatadán is airde de
phobail dhúchais sa daonra?
• Cén cineál post a dhéanann na pobail dhúchais sna cathracha?
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Iarr ar na daltaí cé hiad na daoine is boichte in Éirinn, dar leo? Fiosraigh
na feachtais éagsúla le tacú leo. D’fhéadfá labhairt faoin Soláthar
Díreach do theifigh, faoin lucht siúil, faoi dhaoine gan dídean...

LOS MÁS
POBRES DE
LOS POBRES
SPRIOC
Go mbeidh léargas ginearálta ag
daltaí ar chás na bpobal dúchais i
Meiriceá Laidineach.
ÁBHAIR
Téacs - Indígenas Latinoamericanos: Los
más pobres de los pobres (http://lasc.
ie/resources/for-teachers/indigenouspeoples-in-latin-america/los-maspobres-de-los-pobres/). Suíomh idirlín
www.distintaslatitudes.net
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le TF 1.6, 1.7
Sraith Shinsearach: II. Feasacht teanga,
2, 5 agus III: Feasacht chultúrtha 5
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MODHEOLAÍOCHT
Seinn an físeán le Survival International (sa Spáinnis) agus fiafraigh na
ceisteanna seo a leanas as Gaeilge:
• Céard iad na baoil atá roimh na grúpaí dúchasacha seo má théann
daoine ón taobh amuigh i dteagmháil leo?
• Dar leis an bhfíseán, cé ar chóir an cinneadh a dhéanamh maidir le
teagmháil a dhéanamh?
• Cén fáth nach bhfuil rialtais ag iarraidh fáil amach má bhí teagmháil
leis na grúpaí seo roimhe?

Gníomhaíocht 2

INDÍGENAS
AISLADOS

CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• D’fhéadfá na ceisteanna a chur agus freagraí a fháil sa Spáinnis.
• Iarr ar dhaltaí nóta a bhreacadh síos d’fhocail nach dtuigeann siad sa
bhfíseán agus tabhair cúnamh dóibh chun iad a thuiscint.
• Cé gur dócha go mbeidh an físeán deacair le tuiscint do roinnt
leibhéal, iarr orthu buille faoi thuairim a thabhairt bunaithe ar na
focail a thuigeann siad agus na híomhánna.

SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi
ghrúpaí dúchasacha i Meiriceá
Laidineach atá faoi bhagairt díothaithe
má dhéantar teagmháil leo.
ÁBHAIR
Áiseanna le físeán a sheinm.
www.survival.es/indigenas/
fronteraamazonica-no-contactados

NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Céard is féidir linn a dhéanamh in Éirinn le pobail dhúchais Mheiriceá
Laidinigh a chosaint? Breathnaigh ar chuid de na feachtais ghníomhacha
atá ag Survival International (www.survivalinternational.org) nó GuaraníKaiowá Solidarity Ireland (www.facebook.com/guaranikaiowaireland/)
agus fiosraigh rudaí a d’fhéadfaí a dhéanamh anseo.

https://www.survival.es/
indigenasaislados/quienes-son
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
Cumarsáide, nasctha le 1.4 agus
Snáithe 3: Eolas soch-chultúrtha agus
feasacht idir-chultúrtha, nasctha le 3.1,
3.2, 3.4.
Sraith Shinsearach: II. Feasacht teanga,
2, 5 agus III: Feasacht chultúrtha 5

Gníomhaíocht 3

RÓLIMIRT
SPRIOC
Go dtuigfidh daltaí an choimhlint idir
rialtais, pobail dhúchais agus tionscail
eastóscacha.
ÁBHAIR
Cur síos ar rólanna do na grúpaí seo:
Survival International
Comhlacht ola
Rialtas tíre i Meiriceá Laidineach
(http://lasc.ie/resources/for-teachers/
indigenous-peoples-in-latin-america/
activity-3-role-play/).
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shóisearach: Snáithe 1. Cumas
cumarsáide, nasctha le TF 1.10, 1.11,
1.15 agus Snáithe 3: Eolas sochchultúrtha agus feasacht idir-chultúrtha,
nasctha le TF 3.3
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide 10, agus III. Feasacht
chultúrtha, 3, 4, 5

MODHEOLAÍOCHT
Roinn an rang i dtrí ghrúpa agus tabhair ról do gach grúpa. Caithfidh
na hionadaithe ó Survival International agus an Comhlacht Ola dul i
bhfeidhm ar an rialtas le hargóintí faoi na pobail dhúchais – ar chóir iad
a chosaint? Beidh ar an rialtas cinneadh a dhéanamh.
CLEACHT DO CHUID SPÁINNISE
• Is féidir an díospóireacht a dhéanamh sa Spáinnis.
• Mura bhfuil cumas ard go leor sa Spáinnis ag na daltaí lena haghaidh
sin, iarr orthu ar a laghad 5 fhocal sa Spáinnis atá úsáideach don
díospóireacht a scríobh síos. Mar shampla, protección del medio
ambiente, beneficios económicos, derechos de los indígenas, acceso a
recursos naturales…
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Is minic gur sna Stáit Aontaithe nó san Eoraip a bhíonn na margaidh
is mó ag na corparáidí idirnáisiúnta atá ag glacadh seilbhe ar thailte
na bpobal dúchais i Meiriceá Laidineach. Mar thomhaltóirí, is féidir
linn cinntí a dhéanamh faoi céard a cheannaíonn muid. Mar sin tá sé
tábhachtach go dtuigeann muid cé as a dtagann na táirgí a cheannaíonn
muid. Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh faoi chuid de na brandaí
móra a cheannaíonn siad agus foghlaim faoi cé chomh heiticiúil is
atá siad. D’fhéadfá iad a stiúradh i dtreo Coca Cola nó Benneton
mar shampla (féach www.killercoke.org/ agus www.cosecharoja.org/
campana-contra-united-killers-benetton/).

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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6

CÚRSAÍ TIMPEALLACHTA
I MEIRICEÁ LAIDINEACH
Athrú Aeráide agus CosantóirÍ Timpeallachta i Meiriceá Laidineach

Pobail dúchais Wayuu ag cur bac ar iarnród
ag mian guail Cherrejón sa gColóim.

SPRIOC:
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi fhadhbanna timpeallachta i Meiriceá Laidineach agus faoin
nasc atá acu leis an téamh domhanda agus an athrú aeráide. Foghlaimeoidh siad freisin faoi
iarrachtaí chun troid ar ais in aghaidh scriosadh na timpeallachta i Meiriceá Laidineach.
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MODHEOLAÍOCHT
Taispeáin ceithre phictiúr do na daltaí a bhaineann le fadhbanna
timpeallachta (dífhoraoisiú, truailliú aeir, truailliú tráchta, bruscar
plaisteach) agus iarr orthu céard a fheiceann siad iontu a phlé i
mbeirteanna. Muna bhfuil ach cumas íseal Spáinnise acu, ní gá dóibh
ach liosta eochairfhocail atá ar eolas acu a chur le chéile.
Tarraing dhá líne ar an gclár bán le 4 chearnóg a chruthú – ceann do
gach pictiúr. Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar na pictiúir. Scríobh
síos stór focal ábhartha sna cearnóga a bhaineann leis.
Bíodh an ceacht seo dírithe ar na daltaí – scríobh síos eochairfhocail de
réir mar a úsáideann na daltaí é. Is deis í seo do na daltaí a gcuid eolais a
roinnt, i leaba léacht a fháil ón múinteoir.
Ansin cuir an cheist dheireanach orthu go bpléifidh siad í i mbeirteanna:
¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas?
Éist le freagraí agus spreag iad chomh maith, ag tabhairt leide do na
daltaí na focail ar an gclár a úsáid.
Le críochnú, scríobh síos ar phíosaí páipéir na heochairfhocail ar fad a
bhí ar an gclár bán, agus cuir iad i hata/cupán. Tóg ceann amach agus
mínigh an focal sa Spáinnis. Nuair a oibríonn dalta amach cén focal
é, iarr air/uirthi ceann eile a roghnú ón hata. Roghnaíonn an duine a
oibríonn an focal amach go ceart an chéad dalta eile.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh ar pholasaithe timpeallachta
na scoile agus smaoineamh ar céard a d’fhéadfaí a dhéanamh lena
bhfeabhsú.

Gníomhaíocht le tosú

FADHBANNA
TIMPEALLACHTA
AN DOMHAIN
SA LÁ ATÁ
INNIU ANN
SPRIOC
Go mbainfidh daltaí úsáid as réamheolas atá acu ar stór focal a bhaineann
le cúrsaí timpeallachta.
ÁBHAIR
(http://lasc.ie/resources/for-teachers/
environmental-issues-in-latin-america/
the-environment/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 2, 3
II. Feasacht Teanga, 2

Dífhoraoisiú san Amasóin.

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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Gníomhaíocht 1

DÍFHORAOISIÚ
SAN AMASÓIN
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí le
smaoineamh faoi dhífhoraoisiú agus
go bpléifidh siad a thorthaí, chomh
maith le bealaí chun é a sheachaint.
ÁBHAIR
Ailt le ceisteanna (http://lasc.ie/
resources/for-teachers/environmentalissues-in-latin-america/activity-1deforestation-in-the-amazon/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 2, 3, II. Feasacht Teanga,
2 III. Feasacht Chultúrtha, 1, 3, 5

MODHEOLAÍOCHT
Dírigh aird ar an bpictiúr den dífhoraoisiú a théann leis an
ngníomhaíocht a rinneadh leis an gcaibidil seo a thosú agus pléigh na
ceisteanna seo a leanas.
• ¿Qué está pasando aquí?
• ¿Por qué está pasando?
• ¿Para qué necesitamos la madera?
Inis do na daltaí go dtabharfaidh tú alt dóibh faoi fhoraois bháistí na
hAmasóine (Amazonas). Fiafraigh de na daltaí céard atá ar eolas acu
faoin Amasóin, cén áit a bhfuil sé agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach
(Smaoinigh – Cuir i mbeirteanna – Roinn).
Tabhair alt do na daltaí faoi dhífhoraoisiú san Amasóin. Iarr freagraí na
gceisteanna a théann leis. Pléann na daltaí na ceisteanna i mbeirteanna
ansin.
• ¿Qué debemos hacer para evitar que eso pase?
• ¿Qué alternativas hay a la madera?
• ¿Qué problemas hay con las alternativas?
Le críochnú, iarr ar na daltaí an t-alt a léamh arís agus trí fhocal nár
thuig siad a phiocadh amach. Iarr orthu labhairt faoi chiall na bhfocal
sin i mbeirteanna. Iarr ar gach beirt focal amháin a thabhairt duit agus
míneoidh tusa é sa Spáinnis le geáitsíocht, aithris, pictiúir a tharraingt,
srl. Mar obair bhaile, iarr orthu abairt a scríobh le gach ceann de na
focail a mhínigh tú.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Iarr ar dhaltaí taighde a dhéanamh ar cheantair chaomhnaithe dúlra in
Éirinn agus na bagairtí atá orthu, agus smaoineamh ar céard is féidir linn
a dhéanamh chun iad a chosaint.

Gníomhaíocht 2
MODHEOLAÍOCHT
Tabhair pictiúir de stáisiúin chumhachta núicléacha, guail agus gréine
do na daltaí. Iarr orthu cur síos a dhéanamh orthu sa Spáinnis agus an
nasc atá eatarthu a mhíniú.
Iarr ar na daltaí labhairt faoi na bealaí atá againn le leictreachas a
ghiniúint. Tarraing meabhairmhapa ar an gclár faoi na bealaí éagsúla
atá againn leis seo a dhéanamh.
Iarr orthu liosta a dhéanamh de na bealaí giniúna fuinnimh éagsúla, ag
tosú leis an gceann is fearr agus ag críochnú leis an gceann is measa.
Iarr orthu cé acu is measa agus cé acu is fearr, agus an rangú seo a
phlé i mbeirteanna.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Iarr ar dhaltaí labhairt le chéile faoi cén chaoi ar féidir linne in Éirinn
an úsáid a bhaineann muid as breoslaí iontaise a laghdú. Iarr orthu
féachaint leis na hathruithe seo a chur i bhfeidhm ina saol féin agus
tuairisc a choinneáil ar an iarracht. Pléigh leo an gceapann siad gur leor
athruithe a dhéanamh ar bhonn pearsanta, nó an bhfuil gá le hathrú ar
leibhéal níos mó. Cén chaoi a gcuireann muid brú ar an gcóras leis an
athrú níos mó sin a dhéanamh?
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BREOSLAÍ
IONTAISE AGUS
FUINNEAMH
IN-ATHNUAITE
SPRIOC
Le dul siar ar an stór focal a bhaineann
le giniúint fuinnimh, agus focail nua a
fhoghlaim faoi.
ÁBHAIR
Íomhánna (http://lasc.ie/resources/
for-teachers/environmental-issues-inlatin-america/activity-4-fossil-fuels-andrenewable-energy/)
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 2, 3 II. Feasacht Teanga, 2

MODHEOLAÍOCHT
Scríobh na ceisteanna suas nó go bpléifidh daltaí iad.
• Iarr orthu cé acu is úsáidí in Éirinn dar leo?
¿Qué tipo de energía utilizamos más en Irlanda?
• Agus cé acu ar chóir dúinn an úsáid is mó a bhaint as? Agus cén fáth?
¿Qué tipo deberíamos utilizar más? ¿Por qué?
• Fiafraigh de na daltaí cén tír as a dtagann na foirmeacha fuinnimh
éagsúla a fhaigheann muid, agus cén tír is mó a ghineann iad.
¿Qué país produce más esas formas de energía?
Iarr freagraí na gceisteanna orthu.
Tabhair cóip de na ceisteanna a bhaineann leis an bhfíseán do na daltaí.
¡Contesta las preguntas!
• Cén céatadán de ghual na Colóime a thagann ó Cerrejón?
• Cé na hainmneacha atá ar na trí chomhlacht ar leo an miananch?
• Céard a tharlaíonn do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa mbealach ar
mhéadú an mhianaigh?
• Céard a tharla d’Emilio Ramón Pérez Díaz?
• Cén cineál gníomhartha a mholann Jakeline Romero?
Taispeáin an físeán do na daltaí agus iarr orthu na ceisteanna a
fhreagairt ina dhiaidh.
NAISC LE HÉIRINN AGUS AG DUL I MBUN GNÍMH
Mínigh do na daltaí go bhfaigheann Éire fuinneamh ó ghual fós, agus
go dtagann a thromlach mór ó Cherrejón. Fiafraigh díobh céard a ba
chóir d’Éire a dhéanamh.
Iarr ar na daltaí níos mó a fháil amach faoin bhfeachtas atá ar siúl faoi
láthair ag an Ionad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá Laidineach agus
smaoineamh ar pháirt a ghlacadh ann.

Gníomhaíocht 3

GUAL FOLA
SPRIOC
Go bhfoghlaimeoidh daltaí faoi
thionchar úsáid fuinnimh in Éirinn ar
dhaoine agus ar an timpeallacht
i Meiriceá Laidineach.
ÁBHAIR
Áiseanna le físeán a sheinm.
Físeán (http://lasc.ie/resources/
for-teachers/environmental-issues-inlatin-america/activity-5-blood-coal/)
www.survival.es/indigenas/fronteraamazonica-no-contactados
NAISC LEIS AN GCURACLAM
Sraith Shinsearach: I. Bunoilteacht
Chumarsáide, 10, 11 II. Feasacht
Teanga, 2 III. Feasacht Chultúrtha,
1, 3, 4, 5

Radharc ar Stáisiúin Chumhachta Ghob
na Muine taobh amuigh de Chill Rois,
Contae an Chláir.

Ag foghlaim faoi Mheiriceá Laidineach tríd an Spáinnis
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UIRLIS FÉINMHEASÚNAITHE
Ainm an dalta

3

Dáta

Rud a d’fhoghlaim mé inniu faoi Mheiriceá Laidineach
1.

2.

3.

2
1
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Fhocal nua sa Spáinnis a d’úsáid mé
1.

2.

Tuairim amháin ar tháinig mé air
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MOLANN MUID...
•

Tar ar cuairt ar an Ionad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá Laidineach
le coinneáil suas chun dáta faoi nuacht agus imeachtaí a bhaineann
le Meiriceá Laidineach atá ag tarlú in Éirinn. Gheobhaidh tú aguisíní
don acmhainn seo agus acmhainní eile atá foilsithe againn. Ná
déan dearmad cuairt thabhairt ar an mblag, le hailt dhoimhne faoi
Mheiriceá Laidineach a fháil.
www.lasc.ie

•

Tá roinnt acmhainn faoi cén chaoi le hoideachas forbartha a chur i
bhfeidhm i meánscoileanna cruthaithe ag WorldWise Global Schools.
Molann muid go hard duit breathnú ar Nuatheangacha Iasachta don
tSraith Shóisearach, atá lán smaointe iontacha don seomra ranga.
Gheobhaidh tú deiseanna do dheontais scoile agus tuilleadh eolais
faoi cén chaoi le duais an Phas Domhanda a fháil ar a suíomh idirlín.
www.worldwiseschools.ie

•

Is é Cúnamh Éireann clár Rialtas na hÉireann le haghaidh forbartha
thar sáile. Tríd an rannóg oideachais forbartha atá acu, maoiníonn
siad eagraíochtaí cosúil leis an Ionad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá
Laidineach chun Oideachas Forbartha a chur chun cinn in Éirinn.
www.irishaid.ie

•

Gníomhaíonn an tIonad Daonlathais (i gCochabamba sa mBolaiv) 		
chun streachailtí le haghaidh ceartais shóisialta, eacnamaíochta agus
timpeallachta a neartú. Úsáideann siad meascán de thaighde agus 		
d’anailís, de thraenáil agus de thacaíocht, chomh maith le feachtasaíocht
ghníomhach leis seo a dhéanamh. Tá acmhainní maithe ar fáil acu sa
Spáinnis agus sa Bhéarla mar aon
www.democracyctr.org/about

•

Is suíomh idirlín idirghníomhach iontach é ‘If it were my home’ a 		
chuireann staitisticí ó thíortha éagsúla i gcomparáid ar bhealach furasta
agus fáilteach do dhaltaí. Tá sé an-úsáideach le comparáid a dhéanamh
idir Éire agus tíortha Mheiriceá Laidinigh.
www.ifitweremyhome.com

•

Roinneann an leathanach Facebook AlJazeera + en español físeáin
ghearra faoi chodanna éagsúla den saol i Meiriceá Laidineach. 		
D’fhéadfaí go leor de na físeáin a thaispeáint le tacú le gníomhaíochtaí
an leabhráin seo.
www.facebook.com/ajplusespanol

•

Cuireann La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 		
(CEPAL) mioneolas ar fáil faoi chúrsaí eacnamaíochta agus sóisialta i
Meiriceá Laidineach. Tá sé úsáideach le tacú leis na ceachtanna seo.
www.cepal.org/es

An tIonad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá Laidineach
400 An Cuarbhóthar Thuaidh
Baile Átha Cliath 7
info@lasc.ie
www.lasc.ie

