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An Clár Oibre
10:00   Cur i láthair
 
10.10. Claire Canning (ó Chúnamh Éireann)
 
10.20    Peadar Kirby - An Dífhás (ó Éiceaphobal Chloch Shiurdáin)
 
10.55    sos gairid
 
10.55    Conas is féidir cultúr an dífhás a chur i bhfeidhm ar                              
scoil agus sa tsochaí? 
 
11.10      Luachanna a bhaineann leis an Dífhás
 
11.45     Uasdátú - aon eolas nua
 
11.55     Deireadh agus ceisteanna

"Geilleagar a 

chumasaíonn 

saol maith do 

chách, laistigh 

de 

theorainneacha 

an domhain seo"

'décroissance'



Cúspóirí Foghlama na 
Comhdhálacha

"Geilleagar a 

chumasaíonn 

saol maith do 

chách, laistigh 

de 

theorainneacha 

an domhain seo"

Céard atá i gceist leis an DÍFHÁS? 
 
Cultúr an dífhás a chur i bhfeidhm ar scoil 
 
Luachanna tabhachtacha a bhaineann leis an dífhás  
 
Conas is féidir an Dífhás a chomhthathú inár saolta 
pearsanta, stíleanna maireachtála agus inár 
gcomhphobal áitiúla 







Is próiseas oideachasúil é an tOideachas Forbartha lena 
bhféachtar le cur le feasacht agus tuiscint an phobail ar an 

domhan seo ina gcónaímid, domhan atá ag athrú go tapa 
agus atá idirspleách agus éagothrom. 

 
Tríd an Oideachas Forbartha Domhanda, déantar iarracht 

daoine a mhealladh chun páirt a ghlacadh mar shaoránaigh 
san anailís, sa mhachnamh agus sa ghníomhaíocht ina 

gceantair féin agus ar an leibhéal domhanda. 
 

Is éard atá i gceist leis an Oideachas Forbartha ná tacú le daoine 
i dtaobh tuiscint a fháil ar na struchtúir shóisialta, 

chultúrtha, pholaitiúla agus eacnamaíocha a bhaineann lena 
saol ar an leibhéal idirnáisiúnta, an leibhéal pearsanta, leibhéal 
an phobail, agus an leibhéal náisiúnta, agus beart a dhéanamh 

chun na struchtúir sin a athrú ó bhonn. 
 

Ceard atá i gceist leis an Oideachas Saoránachta 
Domhanda?



Céard atá i gceist leis an 
Oideachas Saoránachta Domhanda?













Peadar Kirby

Is Ollamh Emeritus le Polaitíocht Idirnáisiúnta agus Polasaí 
Poiblí, Ollscoil Luimnigh é Peadar Kirby agus is ollamh ar cuairt é 

in Universidad de Valencia, an Spáinn. 
 

Tá sé ina chónaí in Éiceaphobal Chloch Shiurdáin ó 2009, áit a 
raibh sé ar an mbord stiúrthóirí ó 2015-19 agus tá sé ina 

chomhordaitheoir ar an gclár oideachais faoi láthair. 
 

Is iad na leabhair is déanaí uaidh ná Karl Polanyi and 
Contemporary Global Crisis: Transforming Market Society in the 

Era of Climate Change, Réamhrá leis an Uachtarán Michael D. 
Higgins (Bloomsbury, 2021) agus, ina chomhúdar le Tadhg 

OʼMahony, The Political Economy of the Low-Carbon Transition: 
Pathways Beyond Techno-optimism (Palgrave Macmillan, 2018). 
Faoi láthair, tá sé ag scríobh leabhar I nGaeilge dár teideal: Athrú 

Treo: An Ghaeilge sa Trasnú Iar-Charbóin.



Peadar Kirby 



A n  d í - f h á s :   
E a c n a m a í o c h t  n u a  

d o n  r é  i a r - c h a r b ó i n

Peadar Kirby
Éiceaphobal Chloch Shiurdáin

6ú Nollaig 2022



An chaint seo

Coincheap an dí-fháis:

Cad is brí leis
Cad as a tháinig sé

 
Tionchar agus éifeacht

Cur chuige iomlán nua san 
eacnamaíocht
Beartais nua ag teacht chun cinn

 
Conas é a chur i bhfeidhm

Sampla ó éiceaphobal Chloch Shiurdáin



Dí-fhás: cad is brí leis?

ʻLaghdú pleanáilte ar úsáid fuinnimh agus 
acmhainní chun an geilleagar a thabhairt ar 

ais i gcothromaíocht leis an saol beo ar 
bhealach atá sábháilte, cóir agus cothromʼ

- Jason Hickel: Less is More



Maireachtáil taobh istigh de 
teorainneacha an phláinéid

 

Féach ar an scannán ʻBreaking 
Boundariesʼ ar Netflix a mhíníonn 
an coincheap go maith

Táimid ag sárú cúig chinn de na naoi 
teorainneacha atá aimsithe ag an 

Stockholm Resilience Institute:



Critic ar dogma an fháis 
eacnamaíoch

Deir Giorgos Kallis go bhfuil trí ghné den 
dhí-fhás ann:

Cáineadh ar iarmhairtí éiceolaíocha 
an fháis eacnamaíoch
Sáraíonn costais an fháis na buntáistí 
a bhaineann leis agus níl sé 
inmhianaithe a thuilleadh
Bíonn an fás i gcónaí bunaithe ar 
bhrú faoi chois



Cad as a tháinig sé?
Ó na 1970idí ar aghaidh bhíothas ag díriú ar chostais an fháis:

Staidéar mor do Chlub na Róimhe ar teorainneacha le 
fás ʻLimits to Growthʼ i 1972

 
Sna 1980idí ag teacht chun cinn sa bhFrainc: cuireadh ar 
bun nuachtán agus páirtí polaitiúil tugtha don dí-fhás

 
Ó 2002 tháinig sé chun cinn sa saol acadúil:

Sraith comhdhálacha air ar fud na hEorpa ó 2008

Cúrsaí air in ollscoileanna mór-le-rá

Sruth leabhair air, ach go háirithe sa bhFraincis, sa Spáinnis, 
sa Ghearmáinis agus san Iodáilis

Tháinig sé déanach go saol an Bhéarla

Fás 
Eacnamaíoch

Forbairt 
inbhuanaithe



Níos tábhachtaí mar 
imeachtaí seachas mar 

choincheap
Is ʻlíonra díláraithe, iltoiseach agus oscailteʼ é (Liegey 

agus Nelson)

Luachanna a spreagann imeachtaí ar bhonn:

Pearsanta: maireachtáil go simplí, ag iarraidh saoirse 

ón síor-bhú rudaí a cheannach

I gcomhar lena chéile: gluaiseachtaí, 

comharchumainn, feirmeacha pobail, bailte 

trasdula, éiceaphobail

Seasamh i gcoinne an chórais: Occupy, seilbh ar 

thithe agus talamh nach bhfuil in úsáid, Zones a 

Défendre (ZAD) sa bhFrainc



Ag spreagadh cur chuige 
iomlán nua san 
eacnamaíocht

Eacnamaíocht an taoschnó

An sprioc a athrú: Ón OTI go sochaí folláin
Ón margadh neamhspleách go dtí an 
geilleagar leabaithe
Ón duine aonair réasúnach go neacha 
sóisialta
Ó chothromaíocht mheicniúil go castacht 
dhinimiciúil
Ó fhás go dáileadh
Ó caitheamh go athghiniúint
Ó bheith tugtha don fhás go bheith 
agnóisíoch faoi



Eacnamaíocht don Leas Coiteann

Ag cur an eacnamaíocht ar chúrsa nua

Ag aithint an dochar a dhéanann eacnamaíocht bunaithe 
ar an bhfás mar phríomh sprioc
An leas coiteann a thomhas seachas an fás:
Bun-riachtanais an duine a shásamh
Coinníollacha oibre daonna
Caithfidh gach táirge an comhshaol a chothú
Conas brabúis a dháileadh
Comharchumainn in ionad fiontair phríobháideacha
Cóir agus pá comhionann do mhná
Cinntí eacnamaíocha a dhéanamh go daonlathach



An Pápa Proinsias agus an 
dí-fhás

ʻCaithfimid cuimhneamh ar theorainneacha 
ciallmhara a chur ar an bhfás agus fiú céim ar gcúl 
a thabhairt sara mbíonn sé ródhéanachʼ

ʻTá “fás gan teorainn” a mheallann eacnamaithe, 
lucht airgeadais agus saineolaithe 
teicneolaíochta bunaithe ar an mbréag go bhfuil 
soláthar gan teorainn de mhaoin ar domhan rud a 
fhágann ár bpláinéad sniogtha tirim thar cuimse .̓

- Aitheasc Aspalta Laudato Si ,̓ 193, 106



Éi feacht



Beartais nua

Tá an dí-fhás ag spreagadh go leor 
moltaí do pholasaithe nua:

Ioncam íosta agus uasta
Toirmeasc ar dífheidhmeacht 
phleanáilte
Fógraíocht a theorannú
Aistriú ó úinéireacht go húsáid
Stop a chur le dramhaíl bia
An geilleagar a logánú



F i ú  l i t r e a c h a  f a o i n  d í -
f h á s  s a n  F i n a n c i a l  

T i m e s



Fuascailt na samhlaíochta

Tugann an dí-fhás luachanna nua dúinn:

Bheith sásta lenár ndóthain
Le níos lú táimid níos mó
I dtreo sochaí de flúirse simplí



Lig do scíth 
ar feadh 
5nóim



Ag léiriú prionsabail an dí-fháis i ngíomh 
ngníomh

Éiceaphobal Chloch Shiurdáin agus Cargonomia
Tá Éiceaphobal Chloch Shiurdáin suite ar shuíomh 22 heicteár (67 acra), atá taobh thiar de phríomhshráid Chloch
Shiurdáin, baile beag i dTuaisceart...

Adobe Spark https://spark.adobe.com/page/ZtvZ19YCDhDtc/

https://spark.adobe.com/page/ZtvZ19YCDhDtc/


Gníomh 1: 
An dí-fhás ar scoil

Conas is féidir cultúr an dí-fháis a chur i 
bhfeidhm ar scoil, sa seomra scoile agus taobh 

amuigh de?

Plé i ngrúpaí beaga i seomraí ar leithligh ar 
feadh 10 nóiméad

 
Ansin teacht le chéile arís agus cloisimid go léir 
na smaointí ó gach grúpa



Gníomh 2: Luachanna
Tóg 5 nóiméad chun dhá liosta a dhéanamh

 
I gcolún amháin scríobh do luachanna féin, 
na luachanna a mhaireann tú dá réir agus a 
mhúineann tú do na páistí

 
Sa cholún eile, scríobh luachanna na 
heacnamaíochta: conas a ghníomhaíonn an 
eacnamaíocht?

 
Plé i ngrúpaí beaga ar feadh 10 nóiméad

 
Plé thar n-ais sa ghrúpa mór



10.40 

Fís ar an Dífhás (ó Fhondúireacht Rosa Luxemburg)  

Demystifying DegrowthDemystifying Degrowth

https://www.youtube.com/watch?v=ELfaaMLmhus


Clár 6 chéim 

WWGS 

 

https://www.worldwiseschools.ie/resource-library2/


Céard é do 
théama 
ceartais 

domhanda?

Iniúchadh 

níos 

doimhne a 

dhéanamh 

ar theamaí 

Ceartais 

Dhomhanda



Tacaíochtaí agus seirbhísí 

atá ar fáil ar an Dífhás

The 

Rediscovery 

Centre

 

Sarah Clear

Feasta - The 

Foundation for 

the Economics of 

Sustainability

 

Anne Ryan

Young Social 

Innovators 

(YSI)

 

Barry Peak

Global 

Action Plan 

(GAP)

 

Alex Whyatt

Latin America 

Solidarity 

Centre

 

Thomas 

McDonagh

Edmund Rice 

Schools 

Trust

 

Leo Hogan

Climate Action 

Short Course 

Pilot 

Programme

 

Sian Cowman

Development 

Perspectives

 

Katie Martin

ECO-

UNESCO

 

Róisín 

Fitzgerald

AMNESTY

IRELAND

 

 

Deirdre

Walsh

https://www.feasta.org/
https://ecounesco.ie/
https://www.developmentperspectives.ie/
https://lasc.ie
https://globalactionplan.ie/
https://www.amnesty.ie/
https://www.youngsocialinnovators.ie/
https://www.erst.ie/
https://www.rediscoverycentre.ie/


Acmhainní 
Úsáideacha







Tá treoirleabhair & bileoga 
acmhainní WorldWise Global 

Schools ar fáil le híoslódáil ón 
suíomh Gréasáin (faoin 

Leabharlann Acmhainní):  
 https://www.worldwiseschools.ie

/resource-library2/



Eagraíochtaí Neamhbhrabúis Eagraíochtaí Neamhbhrabúis 

https://www.youngsocialinnovators.ie/
https://globalactionplan.ie/
https://ecounesco.ie/
https://www.amnesty.ie/
https://www.afri.ie/
https://galwayowc.wordpress.com/
https://selfhelpafrica.org/ie/
https://www.poetryireland.ie/
https://www.hehehaha.org/?fbclid=IwAR1-1NNVaQ7HonD0tEEvH0p-o68zQ3fr8KjDxPMQ72luINbfqtxgUZGveLM


www.developmenteducation.ie/

https://www.financialjustice.ie/

https://globaldimension.org.uk/

www.un.org/sustainabledevelopment/

www.youth.ie/ (NYCI)

www.learningforjustice.org/ https://globaldimension.org.uk/

www.creativityandchange.ie/

www.trocaire.org/our-

work/educate/peaceandjustice/postprimary/

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/

Suíomhanna úsáideachaSuíomhanna úsáideacha



The New Internationalist



Application deadline 
 Feabhra 2024

Creat an 
Phas 

Domhanda

An tOideachas Saoránachta Domhanda 

Cláraigh do spéis sa ghradam  ar ár suíomh  gréasáin: 
https://www.worldwiseschools.ie/register-your-

interest/  

Is féidir le 
hIarbhunscoileanna in 

Éirinn amháin cur isteach 
ar GHRADAM AN PHAS 

DOMHANDA.  
 

Léiríonn na 
6 chatagóir 
(stampaí), 

gnéithe 
éagsúla de 
phobal na 

scoile

The application process timeline

Gradam an Phas 

Domhanda



https://forms.gle/y
4hPTe8e52AE9kts9

Uirlis 
Féinmheastóireachta 

ar an gChomhdáil:



https://www.worldwiseschools.ie/grantee-forms/






Buíochas 

Mór

https://es.linkedin.com/company/geniallyofficial
https://www.facebook.com/Genially/
https://twitter.com/genially_es
https://www.instagram.com/genially_official/
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg

