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An Domhan Thart Orm
Fadhbanna i Saol an Déagóra
•
•
•
•

Piarbhrú.
Alcól agus drugaí.
Brú na scoile.
Fadhbanna itheacháin.

Fadhbanna Pearsanta

Torthaí Foghlama
Beidh deiseanna agat:
• Staidéar a dhéanamh, tuiscint a fháil, anailís
a dhéanamh, plé a dhéanamh, barúlacha a
thabhairt agus eolas a léiriú ar do shaol féin agus
ar an domhan thart ort;
• Cumarsáid éifeachtach agus chruthaitheach a
dhéanamh i do chuid scríbhneoireachta agus do
chuid cainte; agus
• Éisteacht le daoine ag caint ar na téamaí seo a
leanas:
–– Fadhbanna i saol an déagóra
–– Fadhbanna pearsanta
–– Fadhbanna sóisialta
–– Sláinte
–– Teicneolaíocht nua
–– Fadhbanna timpeallachta.
Is comhthéacs leathan é seo ach seo cuid de
na príomhphointí a chuideoidh leat staidéar a
dhéanamh ar an topaic seo.

•
•
•
•
•

Féinmhuinín.
Cairdeas.
Fadhbanna teaghlaigh.
Fadhbanna scoile.
Tionchar na meán ar dhaoine óga.

Fadhbanna Sóisialta
•
•
•
•

Fadhb an alcóil agus fadhb na ndrugaí.
Iompar frithshóisialta.
Spraoithiomáint.
Creachadóireacht agus coiriúlacht.

Sláinte
•
•
•
•
•

Bia sláintiúil.
Buntáistí a bhaineann le haiste chothrom bia.
Tábhacht na haclaíochta i measc déagóirí.
Fadhb an mhurtaill.
Fadhbanna itheacháin.
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Teicneolaíocht Nua
•
•
•
•
•

Fás na teicneolaíochta.
Buntáistí agus míbhuntáistí na teilifíse.
Buntáistí agus míbhuntáistí an idirlín.
Buntáistí agus míbhuntáistí an ghutháin phóca.
Aois nua na teicneolaíochta – sochar nó dochar?

Fadhbanna Timpeallachta
•
•
•
•
•
•

Fadhb an bhruscair.
Truailliú.
Ról an duine maidir leis an timpeallacht.
Ról an rialtais maidir leis an timpeallacht.
Cúiseanna le fadhbanna timpeallachta.
Réiteach na faidhbe.

Tá sé tábhachtach go n-ullmhaíonn tú go maith
do na scrúduithe agus go mbíonn tú ag léamh
agus ag scríobh i nGaeilge go minic ar na topaicí a
bhaineann leis an chomhthéacs seo.
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