RÉIDH DON GREEN
CHALLENGE!
SMAOINTE SEOMRA RANGA
D'EORAIP NÍOS GLAISE

MÚINTEOIRÍ DON TODHCHAÍ? CUIREADH
Tá an AE ag déanamh teagmháil le saoránaigh chun mór-roinn inbhuanaithe
a dhéanamh den Eoraip le chéile.
Tá tusa mar mhúinteoir meánscoile i suíomh uathúil chun
• oideachas a chur ar an gcéad ghlúin eile faoi fhadhbanna agus deiseanna
comhshaoil, agus
• daoine óga a spreagadh chun gníomh “glas” a dhéanamh ina saolta féin.
An bhfuil suim mhór agat sa ról seo a ghlacadh ach níl tú cinnte conas
amhlaidh a dhéanamh? Cabhróidh an tsraith straitéisí seo leat!

CÚLRA NA SRAITHE STRAITÉISÍ
Tá an tsraith straitéisí bunaithe ar an bhfeachtas “DING DONG – Réidh don Green
Challenge”, tionscnamh de chuid an AE a théann i dteagmháil le hEorpaigh óga chun
todhchaí inbhuanaithe a thógáil (Deireadh Fómhair 2020 – Meitheamh 2021).
Tá sí dírithe ar 5 théama inbhuanaitheachta ríthábhachtacha nach mór don AE agus dá
shaoránaigh aghaidh a thabhairt orthu sna blianta amach romhainn.
Bunaithe mar chomhoibriú le 15 thionchaire áitiúla ar na meáin shóisialta a
• thug cuairt ar thionscadail ghlasa spreagúla atá cumasaithe ag an AE;
• ghlac le “green challenges” chun ár bpláinéad a chosaint.
Tuairisciú ar eispéiris na dtionchairí ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh gréasáin
DING DONG.

NA 5 THÉAMAÍ INBHUANAITHEACHTA
Tithíocht/
Foirgnimh

Táirgeadh/
Ídiú

Gluaisteacht/
Taisteal

Caomhnú
an nádúir

Ithe

AN FEACHTAS “DING DONG”
A ÚSÁID MAR LINGCHLÁR
Cabhraíonn an tsraith straitéisí seo le múinteoirí:
• na 5 théama inbhuanaitheachta a phlé le mic léinn 12-19 mbliana d’aois;
• mic léinn a spreagadh trí shamplaí nithiúla de thionscadail ghlasa ag an leibhéal
áitiúil;
• smaointe a fháil ar “green challenges” ar féidir le mic léinn tabhairt fúthu ar scoil
nó taobh amuigh di;
• acmhainní úsáideacha ar inbhuanaitheacht agus gníomh AE a fháil le haghaidh
tuilleadh deiseanna léitheoireachta/teagaisc.

TÁ AN MÉID SEO A LEANAS
SA TSRAITH STRAITÉISÍ
I gcás gach ceann de na 5 théama:
• Eolas cúlra

– ar an bhfadhb nó ar na fadhbanna comhshaoil nithiúla;
– spriocanna agus gníomhartha AE chun aghaidh a thabhairt orthu;

• Samplaí tionscadail ó na ballstáit go léir chun a thaispeáint conas is féidir leis an
AE agus le tionscnaimh áitiúla todhchaí níos inbhuanaithe a thógáil i gcomhpháirt.
• An méid is féidir linn go léir a chur leis – ábhair phlé agus “green challenges” do
na mic léinn.
• Naisc le haghaidh tuilleadh eolais ar na hábhair.

CONAS AN TSRAITH STRAITÉISÍ A ÚSÁID
Roghnaigh ceann amháin nó níos mó de na 5 théama inbhuanaitheachta atá cumhdaithe
ag an bhfeachtas.
Pléigh an téama nó na téamaí le cabhair an eolais a chuirtear ar fáil sa léiriú seo.
Roghnaigh tionscadail ghlasa ón liosta ag deireadh an léirithe seo chun a thaispeáint
do do mhic léinn go ndéanann gníomhaíocht chomhshaoil áitiúil difríocht – agus go dtacaíonn
an AE leis na hiarrachtaí inbhuanaitheachta seo ar an láthair.
• Pléigh na tionscadail maidir leis na fadhbanna comhshaoil a dtéann siad i ngleic leo agus
na réitigh ghlasa a thairgeann siad.
• Déan ransú smaointe i dteannta le do mhic léinn faoi fhéidearthachtaí eile do shaoránaigh
agus do chinnteoirí chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna comhshaoil lena mbaineann.
Spreag na mic léinn chun “green challenges” a eagrú – gníomhaíochtaí chun a gcuid
scoileanna, tithe agus stíleanna maireachtála a dhéanamh níos inbhuanaithe.

AN TSRAITH STRAITÉISÍ

EOLAS GINEARÁLTA:
GNÍOMH AE MAIDIR
LE HINBHUANAITHEACHT

DÉANAIMIS AN EORAIP GLAS ARÍS!
Fís na hEorpa do 2050
• Neodrach ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa
• Ár gcuid dramhaíola a íoslaghdú
• Ár n-éiceachórais a chaomhnú
Chun é sin a thabhairt i gcrích, caithfimid maireachtáil,
ithe agus táirgeadh ar bhealach difriúil.
Níor chóir aon duine a fhágáil inár ndiaidh.

Cá bhfaighidh
mé post nua?

CONAS A BHAINFIMID É SIN AMACH?
CABHRAÍONN AN AE LE RÉIGIÚIN AGUS CATHRACHA A BHEITH
I NGNÍOMHAIRÍ AN ATHRAITHE
Ó 2021-2027, tabharfaidh an AE breis is €100 billiún do ghníomhartha áitiúla “glasa”.
I measc samplaí de thionscadail a dtacófar leo, tá:
• stáisiúin do rothair leictreacha ghrianchumhachtaithe;
• bia orgánach i gceaintíní scoile;
• troid i gcoinne an bhruscair mhuirí;
…le haghaidh tuilleadh samplaí tionscadail,
féach an liosta ag deireadh an léirithe seo.
Ní thacaíonn an AE a thuilleadh
le gníomhartha áitiúla a dhéanann
an comhshaol a thruailliú.

NA CÚIG THÉAMA
INBHUANAITHEACHTA
MOLTAÍ LE HAGHAIDH
GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEOMRA RANGA

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
CAD Í AN FHADHB?
• Tá foirgnimh freagrach as 40% den fhuinneamh go léir a ídítear agus 36% de
na hastaíochtaí CO2 go léir.
• Níl 75% d’fhoirgnimh san AE tíosach ar fhuinneamh, ach faoi láthair déantar
níos lú ná 1% a athchóiriú gach bliain.
• Tá níos mó ná 50 milliún teaghlach san AE i mbochtaineacht fuinnimh = easpa
rochtana ar sheirbhísí fuinnimh mar gheall ar thosca amhail ioncam íseal, billí
arda agus foirgnimh neamhéifeachtúla.

Foinsí: An Coimisiún Eorpach, Comhaontú Glas don Eoraip | Faireachlann an AE ar Bhochtaineacht Fuinnimh

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
CONAS A THUGANN AN AE AGHAIDH AR AN BHFADHB?
Tá an AE tiomanta dá ídiú fuinnimh ó thithíocht a laghdú go suntasach (mar chuid den
Chomhaontú Glas don Eoraip – an plean chun an chéad mhór-roinn ar domhan, atá
neodrach ó thaobh na haeráide de, a dhéanamh den Eoraip faoi 2050).
Tacaíonn sé le
• foirgnimh a athchóiriú, ionas go n-úsáideann siad níos lú fuinnimh, go ndéanann
siad billí fuinnimh níos ísle a tháirgeadh agus go bhfeabhsaíonn siad sláinte agus
folláine na ndaoine;
• foirgnimh nua a thógáil nach n-úsáideann ach fíorbheagán fuinnimh – nó a
tháirgeann níos mó fuinnimh ná a úsáideann siad (foirgnimh atá neodrach ó thaobh
an fhuinnimh de nó atá ‘éighníomhach’).
Foinsí: An Coimisiún Eorpach, Comhaontú Glas don Eoraip | Faireachlann an AE ar Bhochtaineacht Fuinnimh

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
SAMPLA DE THIONSCADAL: CUIDÍONN ‘CAOMHNÓIRÍ FUINNIMH
CLISTE’ LENA GCUID SCOILEANNA FUINNEAMH A SHÁBHÁIL

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Foinse: Coimisiún an AE/©Fuinneamh@Scoil; tá tuairisc tionscadail ar fáil anseo sna teangacha seo a leanas: Cróitis, Gearmáinis, Ungáiris,
Iodáilis, Polainnis agus Slóivéinis. Féach an liosta le samplaí tionscadail ó gach tír AE atá ag deireadh an léirithe seo.

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 1: Scoil atá tíosach ar fhuinneamh a chruthú
Déanann mic léinn iniúchadh ar éifeachtúlacht fuinnimh a bhfoirgneamh scoile. Cad
iad na céimeanna (gearrthéarmacha, meántéarmacha nó fadtéarmacha) a d’fhéadfaí a
thógáil chun fuinneamh a shábháil agus astaíochtaí a laghdú? I ngrúpaí beaga
sainaithníonn siad réimsí fadhbanna agus déanann siad taighde ar réitigh fhéideartha.
Cuireann mic léinn a gcuid torthaí i láthair os comhair cheannairí na scoilte chun athrú
a spreagadh.

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 2: Daoine eile a spreagadh chun a n-ídiú fuinnimh a laghdú
Déanann mic léinn ransú smaointe ar conas ídiú fuinnimh laethúil a laghdú sa bhaile
agus ar scoil (m.sh. radaitheoirí a mhúchadh, fearais nach bhfuil in úsáid a dhíphlugáil).
Táirgeann gach duine acu na 10 Leid is Fearr (m.sh. grafaic faisnéise, póstaer, postáil
sna meáin shóisialta) atá dírithe ar dhaoine óga eile. Ansin déanann na mic léinn na
leideanna a thástáil lena gcomhpháirtithe. Cad é an bealach is éifeachtaí chun cur ina
luí ar dhaoine eile athruithe a dhéanamh?

TÉAMA 1 – TITHÍOCHT/FOIRGNIMH
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 3: Teach éighníomhach atá in aice leat a aithint
Aithníonn mic léinn teach nó foirgneamh éighníomhach atá ina réigiún nó ina dtír féin agus
foghlaimíonn siad faoi éicea-dhearadh agus tógáil. Conas a tógadh é? Cad iad na hábhair
a úsáideadh? Cad iad na critéir a chaithfear a leanúint? Cuireann mic léinn agallamh ar
éiceathógálaí nó saineolaí (go pearsanta nó go fíorúil) más féidir, chun níos mó a fhoghlaim
faoi éiceathógáil.
Ullmhaíonn na mic léinn léiriú nó samhail (fíorúil nó fisiceach) d’fhoirgneamh éighníomhach
chun an chaoi a ndéantar teach éighníomhach a dhearadh, i gcomparáid le foirgneamh
caighdeánach, a mhíniú. Cén chaoi a bhfuil foirgnimh an lae inniu á dtógáil chun bheith
níos tíosaí ar fhuinneamh? Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí (gearrthéarmacha,
meántéarmacha agus fadtéarmacha) a bhaineann leis na teicnící seo a úsáid? Déanann siad
a gcuid torthaí a phlé agus a roinnt lena bpáirtithe ranga.

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
CAD Í AN FHADHB?
• Tá an tionscal freagrach as 20% de na hastaíochtaí GCT iomlána san AE.
• Ní thagann ach 12% de na hábhair a úsáideann tionscal an AE ó athchúrsáil.
• Ní dhéantar ach 40% den dramhaíl tí uile san AE a athúsáid nó a athchúrsáil.
• Is príomhfhadhb í dramhaíl phlaisteach agus athchúrsáiltear níos lú ná an tríú
cuid di san Eoraip.
• Táirgeann an tionscal faisin 10% d'astaíochtaí domhanda CO2 agus meastar
go n-úsáideann sé 1.5 trilliún lítear uisce gach bliain.

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
CONAS A THUGANN AN AE AGHAIDH AR AN BHFADHB?
Tá an AE tiomanta do:
• cabhrú le tionscal an AE a phróisis agus a tháirgí a dhéanamh níos inbhuanaithe;
• úsáid acmhainní a laghdú;
• samhlacha nua gnó a spreagadh bunaithe ar earraí agus seirbhísí a fháil ar cíos;
• a chinntiú go mbeidh an pacáistiú ar fad san AE in-athúsáidte nó in-athchúrsáilte faoi 2030.
Cabhróidh an obair seo leis an gcéad mhór-roinn ar domhan, atá neodrach ó thaobh na
haeráide de, a dhéanamh den Eoraip faoi 2050 mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip.

Foinsí: An Coimisiún Eorpach, Comhaontú Glas don Eoraip | An Coimisiún Eorpach, Dramhaíl |
Parlaimint na hEorpa, Dramhaíl Phlaisteach | Léirmheasanna Dúlra, An costas comhshaoil a bhaineann le mearfhaisean

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
SAMPLA DE THIONSCADAL:
L‘OUVROIR – UASCHÚRSÁIL DO GHEILLEAGAR CIORCLACH

Foinse: L’Ouvroir; tá eolas faoin tionscadal ar fáil anseo i bhFraincis.
Féach an liosta le samplaí tionscadail ó gach tír AE ag deireadh an léirithe seo.

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 1: Costas ard an mhearfhaisin a nochtadh
Foghlaimíonn mic léinn faoin tionchar a bhíonn ag earra éadaigh ar an gcomhshaol.
Tosca le meas: Astaíochtaí CO2, uisce a úsáidtear, amhábhair, pacáistiú, iompar. Cad iad
na roghanna eile atá ann chun coinneáil suas le stíleanna athraitheacha?
Tugtar dúshlán do mhic léinn gléasadh go hinbhuanaithe d’ócáid speisialta (m.sh.
ceolchoirm scoile, cóisir deireadh bliana) trí éadaí a fháil ar iasacht, éadaí athláimhe a
cheannach, uaschúrsáil, éadaí a dhéanamh nó éadaí a fháil ar cíos don oíche. Glacann
siad grianghraif dá n-éadaí ‘nua’, agus labhraíonn siad i vlag nó blag faoi éadaí
inbhuanaithe a chaitheamh chun daoine eile a spreagadh.

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 2: An geilleagar ciorclach in aice leat a spreagadh
Déanann mic léinn taighde ar choincheap an gheilleagair chiorclaigh agus ar an gcaoi ar
féidir táirgí a dhearadh lena n-athúsáid agus lena n-athchúrsáil. Tiomsaíonn siad eolaire
leictreonach nó leathanach gréasáin de ghnólachtaí agus seirbhísí atá
neamhdhíobhálach don chomhshaol ina gceantar féin (m.sh. seirbhísí éadaí ar chíos,
siopaí athlíonta, caiféanna deisiúchán, srl.). Spreag iad chun an liosta seo a chur chun
cinn ar scoil agus ar na meáin shóisialta chun tacú leis an ngeilleagar ciorclach áitiúil!

TÉAMA 2 – TÁIRGEADH/ÍDIÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 3: Uaschúrsáil a dhéanamh ar shean-earra
Sainaithníonn mic léinn sean-earra nó mír éadaigh nach n-úsáidtear sa bhaile lena
huasghrádú nó lena hathúsáid. Ar dtús, déanann siad taighde ar smaointe agus ar
theicnící éagsúla (m.sh. físeáin YouTube) lena n-úsáid, agus tugann siad dúshlán dá
chéile cuimhneamh ar na smaointe uaschúrsála is cruthaithí. Ina dhiaidh sin, nuair atá
siad ag obair ina n-aonair nó i ngrúpaí beaga, déanann siad a gcuid scileanna a thástáil
chun beocht nua a chur san earra. Glacann daltaí grianghraif nó déanann siad físeáin
roimh an obair agus ina diaidh chun an t-athrú a thaispeáint.

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
CAD Í AN FHADHB?
• Braitheann leath d’Olltáirgeacht Intíre (OTI) an domhain, €40 trilliún, ar an dúlra.
• Níl ach 23% de na speicis agus 16% de ghnáthóga i ndea-shláinte faoi láthair.
• Tá 1 mhilliún speiceas i mbaol a dhíothaithe.
• Tá laghdú 12% tagtha ar dhaonraí éan coitianta na hEorpa ó 1990 i leith.
• Tá breis is méadú faoi dhó tagtha ar cheantair uirbeacha ó 1992 i leith.

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
CONAS A THUGANN AN AE AGHAIDH AR AN BHFADHB?
Tá an AE tiomanta faoi 2030 d'éiceachórais dhamáistithe a chosaint agus a athbhunú agus
tá aidhm aige, i measc nithe eile:
• limistéir chosanta a bhunú do 30% ar a laghad den talamh agus 30% den fharraige
(Líonra Natura 2000 );
• 25 000 km ar a laghad d’aibhneacha a athbhunú;
• 3 bhilliún crann a phlandáil.
Cabhróidh an obair seo leis an gcéad mhór-roinn ar domhan, atá neodrach ó thaobh na
haeráide de, a dhéanamh den Eoraip faoi 2050 mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip.

Foinsí: An Coimisiún Eorpach, Straitéis Bithéagsúlachta | An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil |
Na Náisiúin Aontaithe, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
SAMPLA DE THIONSCADAL: D'OIBRIGH AN AE AGUS POBAL
ÁITIÚIL LE CHÉILE CHUN DUL I NGLEIC LE BRUSCAR MUIRÍ

Cuirimis stop leis an treocht!
Foinse: Interreg Meltemi na mBalcán agus na Meánmhara; tá eolas faoin tionscadal ar fáil anseo i mBéarla.
Féach an liosta le samplaí tionscadail ó gach tír AE ag deireadh an léirithe seo

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 1: Ceantar glas áitiúil a ghlanadh suas
Eagraíonn mic léinn ‘Siúlóid Bruscair’, timpeall ar spás glas chun bruscar a bhailiú, agus
aon bheart sláinte COVID-19 atá i bhfeidhm san áit a chónaíonn tú á gcomhlíonadh acu.
Iarr orthu nóta a choimeád de na cineálacha bruscair a bhailítear agus taighde a
dhéanamh ar a fhad agus a thógfaidh sé ar na míreanna sin díghrádú. Úsáideann na
mic léinn an t-eolas sin chun feachtas eolais agus meán a dhearadh chun a chur ina luí
ar dhaoine a n-iompar a athrú.

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 2: Fearann do scoile a ghlasú
Déanann mic léinn fiosrúchán ar an mbithéagsúlacht a spreagadh agus ar fhearann na
scoile a dhéanamh níos glaise. An bhfuil spás glas ann ar féidir gairdín bláthanna fiáine
a dhéanamh de? An féidir bearta simplí a úsáid chun fiadhúlra a spreagadh (m.sh. tithe
feithide, tithe agus beathadáin éan, tithe ialtóg)? Ag cur lena gcuid smaointe, déanann
mic léinn plean athbhunaithe speicis san fhiántas a dhréachtú agus a chur i láthair do
cheannairí na scoile. Ina dhiaidh sin, cruthaíonn siad tascfhórsa de mhic léinn agus de
bhaill foirne chun an plean a thabhairt i gcrích.

TÉAMA 3 – AN DÚLRA A CHAOMHNÚ
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 3: Bheith ina n-éiceathurasóir
Cá bhfuil an limistéar cosanta Natura 2000 is gaire duit? Déanann mic léinn taighde ar
an líonra Natura agus a aidhmeanna. Conas atá an limistéar ag obair chun an
bhithéagsúlacht áitiúil a chosaint? Cé mhéad duine a thugann cuairt ar an láithreán
gach bliain? Cén difríocht atá idir éiceathurasóireacht agus gnáth-thurasóireacht?
Scríobhann gach mac léinn treoir maidir le bheith ina éiceathurasóir. Roinneann siad
a dtreoracha ar líne agus eagraíonn siad cuairt (fisiceach nó fíorúil) ar shuíomh Natura
2000 chun a dtreoirlínte a chur i ngníomh.

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
CAD Í AN FHADHB?
• Tá iompar freagrach as an gceathrú cuid d’astaíochtaí gás ceaptha teasa na hEorpa
(GCT) agus tá sé seo ag fás i gcónaí.
• Tá iompar ar bóthar (gluaisteáin, busanna, iompar lasta) freagrach as os cionn 70%
de na hastaíochtaí iompair go léir.
• Is iad astaíochtaí iompair príomhchúis an truaillithe aeir i gcathracha freisin.

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
CONAS A THUGANN AN AE AGHAIDH AR AN BHFADHB?
• Cabhraíonn modhanna iompair níos inbhuanaithe (m.sh. traein, tram, rothar,
carr leictreach) le hastaíochtaí a laghdú agus le cáilíocht an aeir a fheabhsú.
• Tá an AE tiomanta d’astaíochtaí GCT sa réimse iompair a laghdú 90% faoi 2050
(mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip – an plean chun an chéad mhór-roinn
ar domhan atá neodrach ó thaobh na haeráide de a dhéanamh den Eoraip faoi 2050).

Foinse: An Coimisiún Eorpach, Comhaontú Glas don Eoraip

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
SAMPLAÍ DE THIONSCADAIL: LÁNAÍ ROTHAR NUA AGUS
STÁISIÚN TRAENACH UASGHRÁDAITHE I BPOBLACHT NA SEICE

Foinse: Coimisiún an AE/©Aireacht Forbartha Réigiúnaí na Seice; tá eolas faoin tionscadal ar fáil anseo (lánaí rothar) agus anseo (stáisiún traenach)
i Seicis agus i mBéarla. Féach an liosta le samplaí tionscadail ó gach tír AE ag deireadh an léirithe seo

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 1: Do thurais ghluaisteáin a laghdú
An féidir le mic léinn turais sheachtainiúla ghluaisteáin a laghdú trí na nithe seo a
leanas a dhéanamh: dul de shiúl na gcos, iompar poiblí a thógáil, gluaisteán a roinnt,
rothar nó scútar leictreach a úsáid, srl.? Labhraíonn mic léinn i vlag faoina dturais
ghlasa, déanann siad measúnú ar na modhanna éagsúla iompair inbhuanaithe, agus
roinneann siad a dtaithí ar na meáin shóisialta ag úsáid haischlib an fheachtais.

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 2: Do lorg carbóin a laghdú
Déanann mic léinn a lorg carbóin féin nó lorg carbóin a muintire a ríomh ar dtús ag
baint úsáid as áireamhán ar líne (m.sh. www.carbonfootprint.com/calculator.aspx)
agus déanann siad comparáid agus codarsnacht lena bpáirtithe ranga. Ansin leagann
gach duine acu sprioc agus tréimhse ama amach chun a lorg carbóin a laghdú.
Rianaíonn na mic léinn a ndul chun cinn (m.sh. trí dhialann físe a choinneáil) agus
tugann siad na torthaí is déanaí don rang ag deireadh an dúshláin.

TÉAMA 4 – GLUAISTEACHT/TAISTEAL
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 3: Modhanna iompair inbhuanaithe a úsáid
Pleanálann mic léinn turas todhchaíoch nó fantaisíochta ag úsáid cineálacha
inbhuanaithe iompair.
• Déanann mic léinn taighde ar chinn scríbe ina réigiún a chuimsíonn pointe sainspéise
(m.sh. cultúrtha, spóirt, cócaireachta, áilleachta nádúrtha) agus déanann siad turas a
phleanáil a bhraitheann ar chineálacha inbhuanaithe iompair.
• Dá dtabharfaí pas iarnróid timpeall na hEorpa do mhic léinn, cá rachadh siad agus
cén fáth? Cad é an fad is faide is féidir leo taisteal ar chineálacha inbhuanaithe
iompair? Cén turas a bhfuil an lorg carbóin is ísle aige?
Cuireann mic léinn a dturais inbhuanaithe i láthair don rang (m.sh. mar léarscáileanna,
comhaireamh carbóin, blagphoist, ailt) agus vótálann siad ar son na mbuaiteoirí.

TÉAMA 5 – ITHE
CAD Í AN FHADHB?
• Tá an fheirmeoireacht freagrach as 10% d’astaíochtaí GCT an AE (de bharr m.sh.
feirmeoireacht beostoic, talamh talmhaíochta, úsáid leasacháin).
• Is éard atá in ithir ná sraith tanaí d’acmhainn leochaileach neamh-inathnuaite, ar
a bhfuil 95% den táirgeadh bia go léir ag brath – agus tá sí ag creimeadh go tapa.
• Gintear timpeall 88 milliún tonna de dhramhaíl bia, a chosnaíonn thart ar
€143 billiún, san AE gach bliain.
• Bhí 1 as 5 bhás san AE in 2017 nasctha le cothú mífholláin.

TÉAMA 5 – ITHE
CONAS A THUGANN AN AE AGHAIDH AR AN BHFADHB?
Tá an AE tiomanta do roinnt spriocanna a bhaint amach faoi 2030, lena n-áirítear:
• úsáid leasachán a laghdú 20% ar a laghad;
• úsáid lotnaidicídí dochracha a thruaillíonn ithir, uisce agus aer a laghdú suas le 50%;
• a chinntiú go bhfuil 25% den talamh feirme iomlán á úsáid don fheirmeoireacht orgánach;
• cur amú bia a laghdú 50%.
Cabhróidh na spriocanna seo leis an gcéad mhór-roinn ar domhan, atá neodrach ó thaobh na
haeráide de, a dhéanamh den Eoraip faoi 2050 mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip.

Foinsí: An Coimisiún Eorpach, Comhaontú Glas | An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil |
An Coimisiún Eorpach, Cur Amú Bia

TÉAMA 5 – ITHE
SAMPLA DE THIONSCADAL: TÁIRGEANN FEIRMEOIREACHT
UIRBEACH BIA INBHUANAITHE SA BHRUISÉIL

Foinse: BoerenBruxselPaysans; tá eolas faoin tionscadal ar fáil anseo i bhFraincis agus in Ollainnis.
Féach an liosta le samplaí tionscadail ó gach tír AE atá ag deireadh an léirithe seo.

TÉAMA 5 – ITHE
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 1: Cócaráil le chéile go hinbhuanaithe
Déanann mic léinn miasa a chócaráil ag úsáid táirgí áitiúla séasúracha a fhástar go
hinbhuanaithe. Tabhair cuireadh do chócaire áitiúil ceacht cócaireachta a thabhairt –
go fisiciúil nó go fíorúil. Más féidir, bain úsáid as táirgí áitiúla ar bronnadh lipéid AE do
cháilíocht an bhia orthu. Cruthaíonn daltaí ríomhleabhar cócaireachta de na miasa
críochnaithe lena roinnt le cairde agus lena muintir.

TÉAMA 5 – ITHE
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 2: Athrú go lónta atá éiceabhách
Fiosraíonn na mic léinn cé chomh carbónbhách agus atá a gcuid lónta. Coinníonn siad
taifead ar feadh seachtaine ar an méid a itheann siad le haghaidh an lóin agus ar an
dramhaíl a chruthaíonn sé. An tseachtain dar gcionn leanann siad cur chuige ‘glas’ – ní
itheann siad ach bia áitiúil/veigeatórach, gan aon dramhaíl agus gan aon phacáistiú
plaisteach ná sceanra. Labhraíonn na daltaí faoina dtaithí lena bpáirtithe ranga.
Oibríonn siad le chéile ansin chun feachtas greannmhar meán a cheapadh chun a chur
ina luí ar na daoine eile sa scoil a gceapairí atá clúdaithe le plaisteach agus a lónta
mearbhia, a chruthaíonn a lán carbóin, a fhágáil ar leataobh.

TÉAMA 5 – ITHE
CONAS IS FÉIDIR LE MIC LÉINN AGHAIDH A THABHAIRT AR AN BHFADHB?
Dúshlán 3: An costas don chomhshaoil a áireamh
Tugann mic léinn cuairt ar mhargadh feirmeoirí nó ar shiopa feirme chun foghlaim faoi
na buntáistí a bhaineann le bia a tháirgtear go háitiúil a ithe seachas bia a iompraíodh na
céadta nó na mílte ciliméadair chun seilfeanna ár n-ollmhargaí a bhaint amach. De rogha
air sin, déanann siad taighde ar an tionchar comhshaoil a bhaineann le táirgí a fhástar go
háitiúil (m.sh. úll, sútha talún) a cheannach seachas an táirge céanna a cheannach a
allmhairítear ó thír i bhfad i gcéin.
Cad iad na tosca eile atá tábhachtach agus lorg carbóin an bhia a ithimid á ríomh?
Céard faoi earraí bia is féidir a nascadh le dífhoraoisiú, le cailliúint bithéagsúlachta
nó le saothrú ar phobail áitiúla thar lear?
Táirgeann mic léinn bileog nó leathanach gréasáin de Cheisteanna Coitianta (CCanna)
chun cabhrú le tomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh agus iad ag siopadóireacht.
Déanann siad a gcuid CCanna a thástáil le cairde agus lena muintir.
An ndéanann siad a gcuid nósanna a athrú dá mbarr?

ACMHAINNÍ ÚSÁIDEACHA
Comhaontú Glas don Eoraip
An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Daoine óga agus an aeráid
Tionscadail um beartais chomhtháthaithe i do thír agus i do réigiún
Níos mó sonraí faoi mhaoiniú comhtháthaithe AE
Acmhainní glasa do mhúinteoirí

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

An Ostair

Ithe

Forbraíonn Cuideachtaí Cuireann ithe an iomarca feola le hathrú aeráide agus le fadhbanna sláinte iomadúla. Dá bhrí DE
san Ostair agus sa
sin, sa tionscadal seo, forbraíonn fiontraithe agus taighdeoirí roghanna nádúrtha agus
EN
Ghearmáin Bianna
plandabhunaithe seachas feoil.
Plandabhunaithe

An Bheilg

Táirgeadh/
Ídiú

Gnó Inbhuanaithe do
Dhaoine faoi
Mhíchumas

An Bhulgáir

Gluaisteacht/ Tairgeann Cathracha
Faoin tionscadal seo, táthar ag cabhrú le 10 gcathair i réigiún na Danóibe astaíochtaí, torann BG
Taisteal
‘Insiúlta’ Spásanna níos agus plódú sráide a laghdú trí dhálaí do choisithe a fheabhsú. Tá cathracha níos insiúlta níos CZ, DE, EN, HR,
Glaine agus níos
inúsáidte, níos sábháilte agus níos sláintiúla.
HU, RO, SI, SK
Sábháilte

An Chróit

Foirgnimh/
Tithíocht

Athchóirithe atá
Coigilteach ar
Fhuinneamh sa
Bhunscoil

An Chipir

Caomhnú an
dúlra

Ár nAigéin a Choinneáil Le chéile, ghníomhaigh oifigigh áitiúla, scoileanna agus pobail sa Ghréig, sa Chipir, san Albáin EL
Glan
agus sa Bhulgáir i gcoinne an truaillithe mhuirí. Bhailigh siad bruscar ar an trá agus phléigh
EN
siad straitéisí chun dramhaíl a laghdú ag an leibhéal áitiúil.

Faoin tionscadal seo, tacaítear le poist ghlasa do dhaoine faoi mhíchumas, m.sh. seirbhísí
deisiúcháin agus athchúrsála.

Tar éis an athchóirithe fhairsing, úsáideann bunscoil Nikola Tesla i Rijeka leath an oiread
fuinnimh anois le haghaidh an téimh agus a úsáideadh cheana.

Tuilleadh
faisnéise i:

FR, NL
EN

HR
EN

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Poblacht na
Seice

Gluaisteacht/ Conair Rothaíochta Nua Chun a chinntiú gur féidir le saoránaigh rothaíocht a dhéanamh go sábháilte chun na hoibre
Taisteal
agus na scoile, thóg pobail iarthuaisceart Phoblacht na Seice lána rothair ar mhórbhealach
i bPoblacht na Seice
gnóthach.
Thiar Thuaidh

CZ
EN

An
Danmhairg

Foirgnimh/
Tithíocht

DA
EN, DE, FR

An Eastóin

Gluaisteacht/ Comhroinnt rothar i
Taisteal
Tartu

An Fhionlainn Caomhnú an
dúlra

Ainm an tionscadail

Spreagann Oileán na
Danmhairge an
Comhshaol

Ag dul i ngleic le
Bruscar Plaisteach sa
Mhuir Bhailt

Cur síos gairid

Ag Acadamh Fuinnimh Samsø, is féidir le cuairteoirí foghlaim faoi acmhainneacht an
fhuinnimh in-athnuaite. Tá an t-acadamh suite ar an ‘oileán in-athnuaite’ de Samsø, ar a
ngintear an chuid is mó den fhuinneamh a theastaíonn uaidh ó fhoinsí áitiúla in-athnuaite.

Tuilleadh
faisnéise i:

Tá scéim nua comhroinnte rothar ag Tartu a fhágann go bhfuil sé níos éasca ar chónaitheoirí EE
taisteal timpeall na háite sa chathair – gan carr agus gan astaíochtaí. Is é an líonra
EN
comhroinnte rothar is mó sa réigiún Baltach.
Chun truailliú muirí a theorannú, caithfimid a fháil amach cá háit as a dtagann an bruscar. Dá FI
bhrí sin, rinne comhpháirtithe tionscadail ón bhFionlainn, ón tSualainn agus ón Laitvia
EE, EN , SE, LV
taighde ar an gcaoi a bhfaigheann dramhaíl phlaisteach a bealach ó cheantair uirbeacha
isteach sa Mhuir Bhailt.

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

Tuilleadh
faisnéise i:

An Fhrainc

Ithe

Freagraíonn an Fhrainc Faoin tionscadal, forbraíodh aip a ligeann d’úsáideoirí an tionchar a bhíonn ag a gcuid béilí ar FI
agus an Ríocht
an gcomhshaol a rianú - agus a spreagann iad chun roghanna bia níos inbhuanaithe a
EN
Aontaithe Dúshlán an
dhéanamh.
Bhia Fhaiseanta

An
Ghearmáin

Táirgeadh/
Ídiú

Fásach a athrú ina Spás Faoin tionscadal seo, athraíodh sean-chríochfort lastais agus clós iarnróid i Leipzig ina
DE
Poiblí Beo
spásanna ináitrithe do shaoránaigh. Cuirtear deiseanna ar fáil anois ann do ghnólachtaí agus EN
do thionscnaimh áitiúla, chomh maith le timpeallacht shláintiúil do ghníomhaíochtaí taobh
amuigh.

An Ghréig

Foirgnimh/
Tithíocht

Tagann an Ghréig agus
an Mhacadóin Thuaidh
le chéile chun
Fuinneamh a Shábháil

Tháinig údaráis áitiúla, gnólachtaí agus scoileanna ón nGréig agus ó Phoblacht na Macadóine EL
Thuaidh le chéile faoi thionscadal trasteorann chun éifeachtúlacht fuinnimh na
EN
bhfoirgneamh poiblí a fheabhsú. Tá feasacht á ardú faoin tionscadal freisin i measc daoine
agus eagraíochtaí áitiúla maidir le húsáid fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil.

An Ungáir

Caomhnú an
dúlra

Tacaíocht do Spásanna
Glasa Uirbeacha

Ag obair le grúpaí pobail, cónaitheoirí agus údaráis áitiúla, chabhraigh an tionscadal le
ceantair thréigthe a athbheochan agus líon na gcuairteoirí ar spásanna glasa uirbeacha a
mhéadú.

HU
CZ, DE, EN, HR,
IT, PL, SI

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

Tuilleadh
faisnéise i:

Éire

Táirgeadh/
Ídiú

Fearas Iascaireachta
Dramhaíola a athrú go
Deiseanna Gnó

Faoin tionscadal seo, tá an timpeallacht á glanadh suas agus táthar ag cabhrú le cuideachtaí EN
beaga agus meánmhéide áitiúla dramhaíl a athrú go deiseanna nua. Rinne comhpháirtithe as
Éirinn, ón Ríocht Aontaithe agus ón Iorua iniúchadh ar an gcaoi ar féidir fearas iascaireachta
dramhaíola a úsáid chun éadaí agus ábhar tógála a fhorbairt agus d'úsáid siad éicilipéid chun
na héadaí agus an t-ábhar sin a mhargú.

An Iodáil

Ithe

Ceaintíní Scoile
Inbhuanaithe

Tá Líonra Aistrithe BioCanteens ag úsáid ullmhúchán béilí scoile le bia orgánach a fhástar go
háitiúil chun sláinte daoine agus an comhshaol a chosaint.

IT
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

An Laitvia

Caomhnú an
dúlra

Téann an Eastóin agus
an Laitvia i bPáirt lena
Chéile le haghaidh
Cósta níos Sábháilte

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo timpeallacht na mara a chosaint trí chomhordú níos
fearr idir seirbhísí tarrthála na Laitvia agus na hEastóine agus trealamh agus bonneagar
feabhsaithe. Mar seo, is féidir leis an dá thír freagairt go tapa ar dhoirteadh ola nó bagairtí
eile, agus an tionchar ar ainmhithe mara agus ar éiceachórais a íoslaghdú.

LV
EE
EN

An Liotuáin

Táirgeadh/
Ídiú

Cannamella: Ó Phaisean Le tacaíocht ón AE, chuir fiontraí óg ón Liotuáin tús le Cannamella, branda de charamail
lámhdhéanta nádúrtha, atá freagrach ó thaobh an éiceachórais de.
go Gnó Paiseanta

LT
EN

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

Tuilleadh
faisnéise i:

Lucsamburg

Foirgnimh/
Tithíocht

Saol eile le haghaidh na Ar smaoinigh tú riamh ar an méid a tharlaíonn don dramhaíl go léir nuair a dhéantar
DE
Dramhaíola Tógála agus foirgneamh a thógáil nó a scartáil? Is ceist thábhachtach chomhshaoil í, toisc go bhfuil lorg
FR
Scartála
carbóin trom ag coincréit. Dá bhrí sin, déantar iniúchadh faoin tionscadal seo ar bhealaí chun EN
dramhaíl tógála agus scartála a athchúrsáil.

Málta

Táirgeadh/
Ídiú

Bonneagar Nua don
Chóireáil Camrais i
Málta

Tógadh gléasra nua cóireála fuíolluisce faoin tionscadal agus ceanglaíodh é leis an gcóras
camrais a bhí ann cheana féin. Is féidir fuíolluisce ó 500 000 duine a chóireáil sa ghléasra
agus cuireann sé sin cosc ar scaoileadh substaintí díobhálacha isteach sa timpeallacht.

An Ísiltír

Gluaiseacht/
Taisteal

Gluaisteán Gréine
Ceannródaíoch déanta
san Ísiltír

D’fhorbair iar-mhic léinn in Ollscoil Eindhoven carr gréine-chumhachta atá ag tarraingt airde NL
ar fud an domhain. Réitítear lena gcuid taighde an bealach le haghaidh iompar nach bhfuil
EN
chomh truaillithe.

An Pholainn

Ithe

Ag Tolladh faoin
Faoin tionscadal seo, cabhraítear le barrachais bia a athdháileadh agus ardaítear feasacht ar PL
Timthriall de Chur Amú conas cur amú bia a chosc. Mar chuid de shraith Haiceatón ar Chur Amú Bia, tugann
CZ, DE, EN, IT
Bia
comhpháirtithe an tionscadail cuireadh do dhearthóirí aipeanna agus do dhaoine a bhfuil ansuim acu sa TF smaointe nua a fhorbairt a chabhróidh le daoine níos lú bia a chur amú.

MT
EN

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

An
Phortaingéil

Caomhnú an
dúlra

Saol na Mara a Chosaint Tháinig bitheolaithe mara, caomhantóirí agus seirbhísí tarrthála le chéile chun an
i Murlach Ria de Aveiro timpeallacht mhuirí i Murlach Ria de Aveiro a chosaint. Déanann siad tarrthálacha ar
ainmhithe tar éis doirteadh ola, mar shampla.

PT
EN

An Rómáin

Ithe

Cuirtear Cuimsiú
Sóisialta Chun Cinn
buíochas leis an
Talmhaíocht Uirbeach

RO
BG, CZ, DE, EN,
HU, SK, SI

An tSlóvaic

Ithe

Beachaireacht a Chur ar Tá beacha tábhachtach don bhithéagsúlacht agus don táirgeadh talmhaíochta, ach tá a líon SK
ag laghdú. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo an treocht a aisiompú trí mhúnlaí coirceoga EN, FR, HU
Ais i gCroílár Shaol na
a thógáil mar aon le músaem beachaireachta, áiseanna oideachais agus monarchana
Tuaithe
próiseála do tháirgí beach.

An tSlóivéin

Foirgnimh/
Tithíocht

Caomhnóirí ‘Scoil an
Fhuinnimh Chliste'

Faoin tionscadal seo, úsáidtear feirmeoireacht uirbeach chun saoránaigh a mhealladh i
bhforbairt áitiúil inbhuanaithe. Daoine atá i mbaol eisiaimh, m.sh. daoine bochta, daoine
dífhostaithe, daoine gan dídean, Romaigh, daoine scothaosta, mná agus daoine óga,
tabharfar cumhacht dóibh chun páirt a ghlacadh sa chinnteoireacht áitiúil agus áit níos fearr
maireachtála a chruthú dá bpobail.

Tuilleadh
faisnéise i:

Faoin tionscadal seo, cuireadh oiliúint ar dhaltaí le bheith ina ‘caomhnóirí fuinnimh chliste’ a SI
chabhraíonn le fuinneamh a shábháil ina gcuid scoileanna.
DE, EN, HR, IT,
HU, PL

LIOSTA DE SHAMPLAÍ TIONSCADAIL
Tír

Téama

Ainm an tionscadail

Cur síos gairid

Tuilleadh
faisnéise i:

An Spáinn

Gluaiseacht/
Taisteal

Fuinneamh a Shábháil
ag Stáisiúin Traenach
agus Busárais

Faoin tionscadal seo, cruthaíodh stáisiúin traenach agus busárais níos neamhdhíobhálaí don
chomhshaol, mar shampla trí phainéil ghréine agus soilse atá coigilteach ar fhuinneamh a
úsáid. Úsáideadh an t-airgead a shábháil na cuideachtaí iompair buíochas le billí fuinnimh
níos ísle chun na stáisiúin a dhéanamh níos compordaí do phaisinéirí.

ES
EN

An tSualainn

Caomhnú an
dúlra

Líon na Sionnach Artach Faoin tionscadal seo, táthar ag cur le hiarrachtaí chun an sionnach Artach atá i mbaol i
gCríoch Lochlann a shábháil. Chun é sin a bhaint amach, bunaíodh líonra trasteorann
i dTuaisceart Chríoch
Lochlann a Spreagadh d’údaráis phoiblí agus d'institiúidí taighde ón Iorua, ón tSualainn agus ón bhFionlainn.

SE
EN, FI

