
 

 
An spéis leat forbairt curaclaim? 

 

Tá beirt á lorg ag an CNCM le bheith mar chomhaltaí ar an Meitheal Forbartha do Theangacha 
Iasachta na hArdteistiméireachta.  
 
Ó mhí Feabhra 2019 ar aghaidh beidh ról suntasach ag an Meitheal Forbartha i bhforbairt 
sonraíochtaí nua do Theangacha na nInimirceach (Portaingéilis, Polainnis agus Liotuáinis) agus don 
Mhandairínis do chainteoirí neamhdhúchasacha.  
 
Comhthéacs  
Cuireann an CNCM comhairle ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le curaclam agus 
measúnacht in oideachas luath-óige, bunscoile agus iar-bhunscoile.  
 
Mar chuid de Déanann Teangacha Nasc (Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 
2017-2026) forbrófar sonraíochtaí nua don Portaingéilis, Pholainnis agus don Liotuáinis (dírithe ar   
chainteoirí dúchais na dteangacha sin) agus sonraíocht don Mhandairínis do chainteoirí 
neamhdhúchasacha.  
 
 
I measc chomhaltaí na Meithle beidh ainmnithigh ó chomhpháirtithe an chórais oideachais, ón Roinn 
Oideachais agus Scileanna agus ó ghníomhaireachtaí tábhachtacha eile oideachais. Le teacht ar 
bhreis saineolais, tá an CNCM ar lorg léiriú spéise daoine aonair ar mhian leo cur leis an obair 
forbartha do na sonraíochtaí seo. 

 

 
Saineolas agus taithí ar leith  
 
D’fhéadfadh daoine aonair, ar suim leo an obair seo, gné(ithe) acu seo a leanas a chur ar fáil:  
 

• taithí ar chleachtas nuálach in oideachas teanga ag an dara/tríú leibhéal 

• rannpháirtíocht i dtaighde oideachasúil ar theangacha 

• taithí ar bheith ag obair le scoláirí ó chúlraí teangacha inimirceacha  

• taithí ar bheith ag obair le torthaí foghlama 

• eolas ar chleachtas measúnaithe bainteach le teangacha.  

 

 



Más múinteoir nó taighdeoir thú, agus go háirithe más ag tús do ghairme mar mhúinteoir atá tú, nó 
más lasmuigh d’earnáil fhoirmeálta an oideachais atá tú ag obair, bheadh suim ar leith ag an 
gComhairle cloisteáil uait. Tá sé d’aidhm an ag gComhairle an obair seo a chomhlíonadh roimh 
dheireadh 2019. Tacóidh An Mheitheal Forbartha leis an obair shonraíochta seo trí bhithin shraith 
cruinnithe, cruinnithe a mhairfidh an lá iomlán de ghnáth. Meastar go dtionólfar timpeall 7 nó 8 
gcruinniú den chineál seo le linn do na sonraíochtaí a bheith á fhorbairt.  
 
Iarratas a dhéanamh  
Déan ‘an fhoirm um léiriú spéise’ a chomhlánú ar líne faoin Céadaoin, 20 Feabhra ar a dhéanaí. 
Ceapfar beirt de chomhaltaí gach meithle ar an gcaoi seo.  
 
Breis eolais  
 

Tá tuilleadh eolais faoi fhorbairtí na sraithe sinsearaí ar ár suíomh idirlín anseo. Agus, seans go mbeidh 

suim agat súil a chaitheamh ar Phlean Straitéiseach an CNCM anseo nó ar Déanann Teangacha Nasc 

Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026 anseo. 

 

https://surveyhero.com/c/LC-Foreign-Languages-DG-2019
https://www.ncca.ie/en/senior-cycle/curriculum-developments
https://www.ncca.ie/ga/faoin-gcuraclam/faoi-cncm/comhairliúchán
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/Teanga-Iasachta/fls_languages_connect_strategy_ir.pdf


 

 


