
 
 

Ní hionann tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh maidir le táirgeadh an fhoilseacháin seo agus tacaíocht dá ábhair, a 
léiríonn tuairimí na n-údar amháin, agus ní féidir leis an gCoimisiún a bheith freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a 
bhaint as an eolas atá ann. 
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AN CHAOI A MBAINEANN AN TSOCHAÍ ÚSÁID 
AGUS MÍ-ÚSÁID AS AINMHITHE 

CÁS FOGHLAMA NA 3-RANNA 

Úda(i)r 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Achoimre 

Sa chás foghlama seo, foghlaimeoidh daltaí faoi na bealaí éagsúla a mbaintear ‘úsáid agus 

mí-úsáid’ as ainmhithe inár sochaithe. I measc samplaí de sin áirítear: ainmhithe a úsáid chun 

críche bia agus éadaí a tháirgeadh, ainmhithe a úsáid i dtraidisiúin reiligiúnacha agus 

chultúrtha, ainmhithe a úsáid ar mhaithe le siamsaíocht, teiripe peataí, etc. Is é aidhm an 

chúrsa seo, go gcuirfidh scoláirí lena gcuid eolais agus go n-úsáidfidh siad scileanna éagsúla 

foghlama. 

Príomhghnéithe 

Príomhghnéithe Moltaí 

Ábhar Bitheolaíocht, Mata, Cultúr Eolaíochta, Eitic, Eolaíocht an 
Chomhshaoil  

Ábhar Leas ainmhithe – Ainmhithe sa tsochaí  

Aois na ndaltaí 15-17 bliana d’aois 

Am ullmhúcháin Measann lucht deartha an Cháis Foghlama seo gur coicís a bheidh 
ag teastáil ó mhúinteoirí don ullmhúchán.  

Am teagaisc Cúig thréimhse 55 nóiméad an t-am a mheastar a bheidh i gceist le 
húsáid an Cháis Foghlama seo sa rang.  Is féidir an Cás Foghlama 
seo a chur i bhfeidhm ag baint úsáid as cur chuige na Foghlama 
Tionscadalbhunaithe.   

Ábhar teagaisc ar 
líne 

• Doiciméid Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Seomraí fíorúla ranga  

• Moodle-bhunaithe (https://moodle.org/) 

• Néalta fíorúla (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Scarbhileoga 

• Próiseálaithe focal 

• Áiseanna ceapadóireachta (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Uirlisí le haghaidh cur i láthair 

Ábhar teagaisc as 
líne 

Ríomhairí glúine, gutháin phóca, táibléid, teilgeoirí 

Acmhainní a 
úsáidtear 

Is cuid riachtanach den cheacht seo go gcuirtear daltaí ar an eolas 
maidir le modhanna suirbhéireachta. Ar an ábhar seo, soláthraíonn 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Príomhghnéithe Moltaí 

úsáid uirlisí agus foirmeacha ar líne na ceisteanna is féidir le 
múinteoirí a úsáid chun suirbhé a dhéanamh maidir leis na bealaí a 
n-úsáidtear ainmhithe. Seo thíos samplaí de na cineálacha sin uirlisí: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Chun an suirbhé seo a dhéanamh, is féidir le múinteoirí na 
ceisteanna in Aguisín 1 a úsáid. 

Acmhainní eile: 

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Nósanna tomhaltóirí AE maidir leis an iascaireacht agus táirgí 
dobharshaothraithe 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf ar líne) 

Sábháilteacht Bia san AE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf ar líne) 

Dearcthaí Scoláirí maidir le Leas agus Cearta Ainmhithe san 
Eoraip agus san Áis 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Dearcthaí Shaoránaigh an AE maidir le Leas Ainmhithe 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Dearcthaí Mhuintir na hEorpa maidir le Leas Ainmhithe 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

An Tuairisc maidir le Peataí 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

An tSealgaireacht Inbhunaithe agus Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Rúibric Chruthaitheachta VALUE (féach an nasc Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Ceadúnais 

© An tAontas Eorpach, 2020 

 Sannadh CC BY 4.0 

Tá beartas athúsáide an Choimisiúin curtha chun feidhme faoi Chinneadh 2011/833/AE an 12 

Nollaig 2011 ón gCoimisiún maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (IO L 330, 

14.12.2011, lch 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Mura sonraítear a mhalairt, tá athúsáid an doiciméid seo ceadaithe faoi cheadúnas 

idirnáisiúnta sannta Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciallaíonn sé sin gur féidir an doiciméad a 

athúsáid, ar choinníoll go dtugtar an t-aitheantas iomchuí don AE agus go ndéantar aon 

athruithe a shonrú. 

I gcás athúsáid nó atáirgeadh míreanna nach bhfuil faoi úinéireacht an AE, féadfaidh gá a 

bheith ann cead a lorg díreach ó na sealbhóirí cirt faoi seach.  

Sprioc an cheachta 

• Gnáthúsáid ainmhithe inár sochaí a aithint 

• Tuairimí éagsúla na scoláirí a bhailiú 

• Smaointeoireacht chruthaitheach maidir leis an ábhar seo a fhorbairt 

Treochtaí 

• Foghlaim Thionscadalbhunaithe 

• Comharfhoghlaim 

• Malairt Foghlama 

• Foghlaim ETIM 

• Oideachas Faoin Aer 

• Foghlaim Shoghluaiste  

• Foghlaim Foinse Oscailte 

• Beir leat do ghléas féin (BYOD) 

• Foghlaim Meán Sóisialta 

• Ábhair Foghlama  

• Piarfhoghlaim 

Scileanna an 21ú aois 

• Cruthaitheacht agus Nuálaíocht 

• Smaointeoireacht Chriticiúil agus Réiteach Fadhbanna 

• Cumarsáid 

• Comhoibriú 

• Inniúlacht ar TFC (teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide) 

• Scileanna Sóisialta agus Traschultúrtha  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plean ceachta 

Teideal na 
gníomhaíochta 

Nós imeachta Am 

Suirbhé Cuirfidh an múinteoir an suirbhé i láthair agus míneoidh sé/sí an 
aidhm a bhaineann leis. 

Féadfaidh sé/sí na ceisteanna in Aguisín 1 a úsáid agus suirbhé 
a chruthú ag baint úsáid as EU Survey, Google Forms, nó aon 
uirlis eile, nó an suirbhé a phriontáil agus a thabhairt amach. 

Féadfaidh an múinteoir na ceisteanna atá san fhoirm seo 
(agus in Aguisín 1) a chóipeáil: 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7
KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Torthaí agus 
grúpáil 

I ndiaidh chur i bhfeidhm na suirbhéanna, cuirfidh an múinteoir 
na torthaí i láthair agus míneoidh sé/sí na róil éagsúla agus 
grúpáil na scoláirí i bpríomhréimsí na ngníomhaíochtaí a bheidh 
le déanamh. Déanfar plé ar: ainmhithe a choinneáil mar pheataí, 
ainmhithe a úsáid don tsiamsaíocht, ainmhithe a ithe, ainmhithe 
a úsáid agus réitigh don chomhshaol á lorg, agus úsáid 
ainmhithe i dtraidisiúin reiligiúnacha agus chultúrtha. 

Déanfar na scoláirí a roinnt i ngrúpaí de cheathrar nó de 
chúigear (ag brath ar líon iomlán na scoláirí) agus beidh ról 
éagsúil ag gach duine acu. 

Seo na róil éagsúla: 

• Dialann foghlama a choinneáil: beidh an scoláire seo 
freagrach as nótaí, pictiúir, nó físeáin a ghlacadh, agus an 
ghníomhaíocht a thaifeadadh (ag baint úsáid as Google 
Docs, eagarthóir téacs, nó blag); beidh an scoláire seo ina 
ionadaí don ghrúpa freisin. Sa chúig/deich nóiméad 
dheireanacha den cheacht, ba ceart dó/di na ceisteanna seo 
a chur ar a c(h)omhscoláirí:  

o Céard a rinne tú? 

o Céard iad na huirlisí a d’úsáid tú? 

o An raibh aon deacrachtaí a raibh ort dul i ngleic leo? 

o Cé mhéad am a bhí i gceist? 

• Láithreoir: beidh an scoláire seo freagrach as cur i láthair 
deireanach an ghrúpa. Beidh ar gach duine de na scoláirí sa 
ghrúpa a bheith páirteach, agus baileoidh an láithreoir an t-
ábhar ar fad agus déanfaidh sé cur i láthair deireanach an 
ghrúpa. 

• Príomhthaighdeoir Beidh an scoláire seo freagrach as na 
foinsí eolais, na ceadúnais, agus na cóipchirt. 

• Aimsitheoir mapa: Bainfidh an scoláire seo úsáid as mapa 
(mapa digiteach nó eile, fad is go bhfuil lipéid air nó an rogha 
ann suíomh a ghreamú de) agus cuirfidh sé ar an mapa na 
suíomhanna ar aimsíodh an t-eolas, ag nascadh an mapa 
leis na hacmhainní a úsáideadh le linn an cheachta. 
Socróidh na scoláirí cén ról a bheidh ag gach duine acu sa 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Teideal na 
gníomhaíochta 

Nós imeachta Am 

ghrúpa, agus déanfaidh siad an obair taighde a dháileadh 
ansin (10’). 

Nuair a bheidh siad críochnaithe, cuirfidh na scoláirí tús leis an 
bhfiosrúchán (85’). 

Tasc grúpa 

 

Nuair a chuirfear i gcrích an fiosrúchán ar an ábhar a tugadh 
dóibh, réiteach na dialainne foghlama (15’), agus an plé maidir 
leis (15’), díreoidh siad ar an gcur i láthair a réiteach agus ar an 
mapa a roinnfear leis an ngrúpa iomlán (25’). 

55’ 

Príomhghrúpa Déanfaidh na grúpaí éagsúla a gcur i láthair agus a gcuid 
conclúidí a dhéanamh lena chéile (15’). 

Beidh díospóireacht ar na topaicí éagsúla ann ansin agus 
cuirfidh na scoláirí na conclúidí a bheidh le foilsiú le chéile (20’). 

Cuirfear na scoláirí i ngrúpaí de réir na dtascanna a bhí le 
déanamh acu agus na freagrachtaí a bhí orthu ionas gur féidir 
leo dialann choiteann foghlama, cur i láthair, agus aimsitheoir 
mapa a réiteach chomh maith le cinntiú go bhfuil na foinsí agus 
na cóipchirt de réir a chéile (10’). 

Déanfaidh na scoláirí an suirbhé arís agus cuirfidh siad torthaí 
an tsuirbhé i gcomparáid le torthaí an chéad suirbhé (10’). 

55’ 

Measúnú 

Tá sampla anseo den treoir is féidir le múinteoirí a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar a 

gcuid scoláirí. 

Caighdeán an 
eolais 

Freagra ar 
bith 
(0 pointe) 

Ní raibh mórán 
bainte nó ní 
raibh baint ar 
bith ag an 
bhfreagra leis 
na ceisteanna 
a cuireadh. 
(1 pointe) 

Freagraíodh na 
príomhcheisteanna 
ach níor tugadh 
cur síos agus/nó 
samplaí.  
(2 phointe) 

Freagraíodh na 
príomhcheisteanna 
agus tugadh 1-2 
smaoineamh 
tánaisteach 
agus/nó sampla. 
(4 phointe) 

Bhí baint 
shoiléir ag an 
bhfreagra leis 
an 
bpríomhthopaic 
agus tugadh 
roinnt smaointe 
tánaisteacha 
agus/nó 
samplaí.  
(6 phointe) 

Méid an 
eolais 

Freagra ar 
bith 
(0 pointe) 

Níor clúdaíodh 
topaic amháin 
nó níos mó 
(1 pointe) 

Clúdaíodh na 
topaicí ar fad agus 
freagraíodh 
formhór na 
gceisteanna in aon 
abairt amháin. 
(2 phointe) 

Clúdaíodh na 
topaicí ar fad agus 
freagraíodh 
formhór na 
gceisteanna in ar a 
laghad dhá abairt. 
(4 phointe) 

Clúdaíodh na 
topaicí ar fad 
agus 
freagraíodh 
formhór na 
gceisteanna in 
ar a laghad 
dhá abairt. 
(6 phointe) 

Leasú Freagra ar 
bith 
(0 pointe) 

Roinnt mhaith 
earráidí 
gramadaí, 
litrithe nó 
poncaíochta. 
(1 pointe) 

Roinnt earráidí 
gramadaí, litrithe 
nó poncaíochta. 
(2 phointe) 

Fíorbheagán 
earráidí gramadaí, 
litrithe nó 
poncaíochta. 
(3 phointe) 

Earráid 
ghramadaí, 
litrithe, nó 
poncaíochta ar 
bith. 
(4 phointe) 

Teanga Meascán 
(0 pointe) 

Teanga dhúchais 
(2 phointe) 

Béarla 
(4 phointe) 
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Aiseolas na scoláirí agus na múinteoirí i ndiaidh chur i bhfeidhm an Cháis Foghlama 
seo le linn céim phíolótach an tionscadail. 

Aiseolas na scoláirí 

• Bhí an Cás Foghlama seo níos dúshlánaí do scoláirí faoi 14 agus níos éasca do 

scoláirí sa mheánscoil, cé go raibh sé dúshlánach go fóill.  

• Is fearr scoláirí a chur ar an eolas maidir leis an réasúnú is bonn le suirbhé a dhéanamh 

sa rang. Is féidir ansin suirbhé a chruthú. 

Ráitis an Mhúinteora 

• I bhfianaise an réimse leathan ábhar plé agus gníomhaíochtaí sa Chás Foghlama, 

chomh maith leis an deis an cás a chur i bhfeidhm ag baint úsáid as cur chuige na 

foghlama tionscadalbhunaithe, is féidir le múinteoirí an cinneadh a dhéanamh 

uaireanta a chaitheamh ar an gcás i dtréimhse roinnt laethanta as a chéile in aon 

seachtain amháin, nó am faoi leith a chur ar leataobh le linn an tseimeastair do gach 

gníomhaíocht. Mar shampla, is féidir díriú sa chéad seisiún ar an suirbhé agus ar an 

úsáid a bhaintear as, agus ar uirlisí éagsúla a thriail. Ina dhiaidh seo, is féidir le 

múinteoirí a gcuid scoláirí a chur ar an eolas maidir leis na topaicí éagsúla (ainmhithe 

sa tsochaí, sa chultúr, sa siamsaíocht) agus a bheith seiftiúil agus an t-ábhar agus na 

gníomhaíochtaí a chur in oiriúint do na scoláirí (mar shampla, díriú ar eitic, agus 

gníomhaíocht maidir le heitic na sealgaireachta agus an rialachán a eisíodh le déanaí). 

• Ba cheart a chur san áireamh go bhféadfadh ábhair an Cháis Foghlama a bheith trom. 

Moltar do mhúinteoirí iad a chur in oiriúint d’aois agus don eolas a bhí ag na scoláirí 

roimh ré. 

• Chomh maith leis sin, ba cheart a chur san áireamh go bhféadfadh ábhair an Cháis 

Foghlama seo díospóireacht a spreagadh sa rang atá spéisiúil ach paiseanta. Ba 

cheart am faoi leith a chur ar leataobh do gach gníomhaíocht, an díospóireacht san 

áireamh, ionas go gcuirfear i bhfeidhm go hiomlán agus go fiúntach an Cás Foghlama. 

• Is féidir an Cás Foghlama seo a chur i bhfeidhm go hidirdhisciplíneach i gcomhthéacs 

ábhar cosúil leis an mbitheolaíocht, an anatamaíocht,an eitic, an fhealsúnacht, agus 

eolaíocht an chomhshaoil. 

• Moltar go láidir don mhúinteoir ceisteanna a réiteach do na hábhair ar fad a ndéanfar 

plé orthu (is féidir teacht ar ábhair in Aguisín 2). 

• Féadfaidh an múinteoir a bheith gníomhach in aimsiú agus cur i láthair tuilleadh 

acmhainní maidir leis an ábhar (i.e., Dearbhú Chearta Ainmhithe UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Maidir le tionscadal na 3-ranna 

Cruthaíodh an Cás Foghlama seo faoi chuimsiú thionscadal na 3-Ranna. Tá gníomhaíochtaí 

foghlama do mheánscoileanna á gcruthú mar chuid de thionscadal na 3-Ranna ar mhaithe le 

scoláirí a chur ar an eolas maidir le prionsabail na 3-Ranna - Malartú, Laghdú, agus Feabhsú 

ar úsáid ainmhithe san eolaíocht. Déanfaidh scoláirí a smaointeoireacht chruthaitheach agus 

a gcuid scileanna eolaíochta a fhorbairt trí phlé a dhéanamh ar thopaicí cosúil le cúrsaí eitice 

san eolaíocht, an chaoi a bhfuil an tAontas Eorpach ag cosaint leas ainmhithe saotharlainne, 

agus cé na huirlisí ardteicneolaíochta nach de bhunadh ainmhíoch iad atá ar fáil mar rogha 

eile. Tá na gníomhaíochtaí foghlama ar fáil do mhúinteoirí in Ollchúrsa Oscailte ar Líne 

(MOOC), arna eagrú ag Acadamh an Líonra Scoile Eorpach. 

Rinne Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh tionscadal na 3-Ranna a 

mhaoiniú faoi Scéim Phíolótach Pharlaimint na hEorpa. Réitigh an Líonra Scoile Eorpach 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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(líonra 34 Aireacht Oideachais Eorpach a bhfuil sé mar aidhm aige an nuálaíocht sa teagasc 

agus san fhoghlaim a chur chun cinn) an doiciméad seo i gcomhpháirt le ECORYS 

(cuideachta idirnáisiúnta a chuireann seirbhísí taighde, sainchomhairleoireachta, agus 

bainistíochta ar fáil) agus le SYRCLE (Ionad Athbhreithnithe Chórasaigh ar Thurgnamhaíocht 

Saotharlainne1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Systematic Review Center for Laboratory Experimentaion 
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Aguisín 1  

Suirbhé maidir le hábhair éagsúla a bhaineann le húsáid agus mí-úsáid ainmhithe sa tsochaí. 
Is féidir na ceisteanna agus na freagraí a chur in oiriúint ag brath ar an gcaoi a réitíonn tú an 
tsuirbhé.  

 

Eolas ginearálta 

*Scríobh d’ainm agus do shloinne anseo, le do thoil 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Scríobh d’aois anseo, le do thoil 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Do scoil (más gá) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Leibhéal do scoile (Is féidir seo a mhalartú le leibhéal do ranga, más gá) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eile, sonraigh 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Faoi pheataí 

*An bhfuil aon pheataí agat? 

 Tá 

  Níl 

 

Cén cineál peata atá agat? 

  Madra 

  Cat 

  Éan 

  Capall 

  Ainmhithe beaga 
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  Iasc 

  Eile 

 

Breac síos anseo aon chineál eile peata 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* I do thuairimse, an bhfuil muid ag déanamh daonna peataí? 

  Tá 

   Níl 

 

* An gceapann tú go méadaíonn daoine a bhfuil peataí acu an riosca go ndéanfaí galair 

aicídeacha a tharchur? 

 Ceapaim 

 Ní cheapaim 

 Níl a fhios agam 

 

* Cén chaoi ar féidir le peataí d’iompar a fheabhsú? 

 Trí do fhreagracht a fheabhsú  

 Trí do chuid marcanna a fheabhsú 

 Trí d’éirim mhothúchánach a fheabhsú  

 Trí do chuid scileanna sóisialta a fheabhsú 

 Trí do chuid scileanna spóirt a fheabhsú  

 Ní fheabhsaíonn siad rud ar bith  

 Níl a fhios agam 

 

*An bhfuil eolas agat ar aon tionscadal a úsáideann ainmhithe le cabhrú leo siúd atá 

faoi mhíchumas? 

 Tá 

 Níl 

 Nílim cinnte 
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Má d'fhreagair tú, ‘Tá’, déan cur síos anseo air.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ainmhithe agus siamsaíocht 

*An aontaíonn tú le húsáid ainmhithe ar mhaithe le siamsaíocht? 

 Aontaím 

 Ní aontaím 

 Nílim cinnte 

 

*I do thuairimse, an bhfulaingíonn ainmhithe a úsáidtear ar mhaithe le siamsaíocht? 

 Fulaingíonn  

 Ní fhulaingíonn 

 Nílim cinnte 

 

*An bealach maith é an chaoi a n-úsáidtear zúnna na laethanta seo le hainmhithe a 

chosaint agus le taighde a dhéanamh orthu? 

 Is ea 

 Ní hea 

 Eile 

 

Breac síos anseo aon fhreagra eile 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*An spórt é an tsealgaireacht? 

 Is ea 

 Ní hea 
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*An bhfuil gá le sealgaireacht? 

 Tá 

 Níl 

 

Má d’fhreagair tú, ‘Tá’, mínigh do fhreagra 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*An gceapann tú go bhfulaingíonn ainmhithe sa sorcas? 

 Ceapaim go bhfulaingíonn siad i gcónaí 

 Ní cheapaim go bhfulaingíonn ach na hainmhithe fiáine, cosúil le leoin, nó eilifintí. 

 Ní cheapaim go bhfulaingíonn, ach uaireanta ní chónaíonn siad i ndálaí maithe 

 Ní cheapaim 

 

*An gceapann tú go bhfuil gá le zúnna nó le huisceadáin nó an bhféadfaidh 

teicneolaíochtaí fíorúla a úsáid ina n-áit? 

Ceapaim – ní mar an gcéanna teicneolaíochtaí fíorúla 

Ceapaim, ach ar mhaithe le speicis fhiáine ardriosca a chosaint nó ainmhithe a 

tharrtháil ó phóitseálaithe. 

Ní cheapaim – níl gá leo mar gheall ar an teicneolaíocht atá againn anois 

 

*An bhfuil eolas agaibh ar aon traidisiún ina bhaintear úsáid as ainmhithe in imeachtaí 

ceiliúrtha a bhfuil tóir orthu nó in imeachtaí áitiúla ceiliúrtha?  

 Tá 

 Níl 

 

Má d'fhreagair tú, ‘'Tá', déan cur síos anseo air.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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*An gceapann tú go maireann roinnt speiceas ainmhíoch mar gheall go mbaintear úsáid 

astu i ngníomhaíochtaí an duine? 

 Ceapaim 

 Ní cheapaim 

 

Ainmhithe agus an comhshaol 

*An féidir le hainmhithe ár gcomhshaol a athrú? 

 Is féidir 

 Ní féidir 

 

*An féidir go bhféadfaidh le húsáid iomarcach ainmhithe feirme tionchar diúltach a imirt 

ar an athrú aeráide?* 

 Is féidir 

 Ní féidir 

 Níl a fhios agam 

 

*Mínigh cén fáth anseo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*An bhfuil eolas agat ar aon fhoinse reatha fuinnimh de bhunadh ainmhíoch? 

 Tá 

 Níl 

 

Ainmhithe agus an creideamh 

*An bhfuil eolas agat ar aon traidisiún reiligiúnach a mbaineann ainmhithe leis? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Má d'fhreagair tú, ‘'Tá', déan cur síos anseo air.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ainmhithe le haghaidh bia 

*An gá ainmhithe a ithe?* 

 Is gá 

 Ní gá 

 

*An bhfuil daoine ag baint an iomarca úsáid as ainmhithe le haghaidh bia? 

 Tá 

 Níl 

 Níl a fhios agam 

 

*An bhfuil daoine ag déanamh feirmeoireacht ar níos mó ainmhithe ná mar a 

theastaíonn uainn? 

 Tá 

 Níl 

 Nílim cinnte 

 

Go raibh maith agat do chomhoibriú! 

 

 

Rinne Scientix an t-aistriúchán seo arna mhaoiniú ag Fís 2020 – Clár Réime um Thaighde 

agus um Nuálaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh – tionscadal Scientix 4 (Comhaontú 

deontais Uimh. 101000063) agus arna chomhardú ag an Líonra Scoile Eorpach (EUN). Is leis 

an eagraí ábhar na cáipéise seo agus ní hionann í agus barúil an Choimisiúin Eorpaigh (CE), 

agus níl an CE freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an eolas atá inti. 

 

 

 


