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Gairmeacha Beatha le Teangacha Comórtas 2020

FOLÚNTAS

FOLÚNTAS POIST
ATEANGAIRE COMHDHÁLA
DON AONTAS EORPACH
An labhrann tú teanga Eorpach (seachas Béarla)?
Mar shampla, an labhrann tú Spáinnis? Iodáilis?
Fraincis? Gearmainis? Gaeilge?
Nó aon Teanga Eorpach eile?

Más ea, tá an AE od’lorg!

Teideal Poist:
Ateangaire Comhdhála don Aontas Eorpach
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Is í an tseirbhís ateangaireachta institiúidí an AE an
ceann is mó ar domhan – mar ateangaire cinnteoidh
tú go ndéantar na díospóireachtaí a reáchtáiltear ag
cruinnithe a léirmhíniú i gceart i dteanga oifigiúil an AE.
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Scileanna Riachtanacha:

Cáilíochtaí Riachtanacha:

Oibríonn ateangairí an AE i dtimpeallacht
spreagúil ilchultúrtha. Caithfidh an
t-iarrthóir rathúil:

Maidir leis an iarrthóir rathúil • Beidh staidéar déanta acu ar Bhéarla nó
Gaeilge agus teanga Eorpach amháin
eile ag an Sraith Shóisearach (m.sh.
Fraincis)
• Beidh siad ina mhac léinn Idirbhliana, 5ú
bliain, 6ú bliain, mac léinn ATF
• Bainfidh siad taitneamh as teangacha
• Beidh suim acu i gcultúir eile

• máthairtheanga an AE agus dhá
theanga bhreise AE a bheith acu, m.sh.
máthairtheanga Béarla, Gaeilge agus
Fraincis
• éisteacht go cúramach
• cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach
• oiriúnú don athrú
• obair faoi bhrú
• obair go neamhspleách ach mar chuid
d’fhoireann freisin

Inmhianaithe (ach níl sé
riachtanach):
• An cumas cumarsáid a dhéanamh trí
Ghaeilge
• Suim i dtaisteal thar lear
• Roinnt eolais ar an AE

Tuarastal:
58K in aghaidh na bliana (Tuarastal tosaigh ateangaire EU)
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CONAS IARRATAS A DHÉANAMH

FOLÚNTAS

Ar nó roimh Aoine an 23ú Deireadh Fómhair 2020
cómhlánaigh an fhoirm iontála ar
https://euroguidance.ie/competition
Ag soláthar:
(i)

Nasc le do phróifíl Europass – i do MFL

(ii) Cóip íoslódáilte de do CV Europass – i do MFL
(iii) Litir chumhdaigh íoslódáilte ina sonraítear cén fáth
ar mhaith leat an post – i do MFL
Caithfear gach doiciméad a chur isteach sa MFL a dhéanann tú staidéar air ar scoil.
Tá tuilleadh sonraí maidir le conas na 3 x tasc seo a dhéanamh ar an gcéad
leathanach eile
Cuir an t-eolas seo a leanas san áireamh freisin ar an bhfoirm iontála.
• D’Ainm Scoile
• D’Ainm
• Ainm do Chomhairleora Treorach
• Ainm do Mhúinteora MFL
• Ainm do Mhúinteora Gaeilge
(má tá an dara leagan roghnach de d’iarratas á chur isteach trí Ghaeilge)
• Seoladh ríomhphoist do do Chomhairleoir Treorach nó do Mhúinteoir (seolfar deimhniú
maidir le d’iontráil chuig an duine seo)

Duais:
Gheobhaidh an t-iontálaí a bhuafaidh an comórtas
DÁ SCOIL

DÓIBH FÉIN

Ceardlann ateangaireachta le Susan Folan,
Stiúrthóir: MA san Ateangaireacht Comhdhála,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh, agus
Ateangaire Comhdhála Institiúidí @AE.

IPad le
haipeanna a
bhaineann le
gairmeacha
beatha agus
foghlaim
teanga.

Roghnófar dáta agus am na ceardlainne chun
freastal ar rang an bhuaiteora agus ar éascaitheoir
na ceardlainne.

#EuroguidanceComp
Acmhainní do Euroguidance
Euroguidance Resources

FOLÚNTAS POIST - ATEANGAIRE COMHDHÁLA DON AONTAS EORPACH

TASC 1

Cruthaigh do phróifíl Europass:
1. Cruthaigh do phróifíl SAOR IN AISCE Europass trí logáil
isteach ar https://europa.eu/europass/en
2. Roghnaigh ‘cruthaigh do Europass SAOR IN AISCE’ chun
clárú. (úsáid do ríomhphost scoile féin anseo)
3. Chomh luath agus atá tú cláraithe – is féidir leat tús a chur
le do phróifíl a chruthú, tríd an roinn ‘cruthaigh mo phróifíl’.

My profile
Ba cheart an t-eolas seo a leanas a chur san áireamh sa
roinn seo:
• Is féidir leat an teanga inar mhian leat do phróifíl a chruthú a
roghnú anseo. Is féidir leat ‘cuir isteach próifíl i dteanga nua’
a roghnú chun do phróifíl a thosnú i dteanga Eorpach eile.
• Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist ‘scoilbhunaithe’
le do thoil
• Cuir isteach uimhir theileafóin do scoile le do thoil
• Cuir isteach Macasamhail Fhíorúil (grianghraf cartúin) díot
féin. Ná húsaid fíoríomhá díot féin.
• Tabhair achoimre ghairid fút féin (faoin íomhá)
Cuir eolas sna réimsí seo a leanas san áireamh:

TASC 2

Nuair atá do phróifíl críochnaithe, tá sé in
am do CV a chruthú.
• Roghnaigh ‘Mo leabharlann’ ó na
roghanna trasna ar bharr an leathanaigh.
• Roghnaigh an rogha ‘Cruthaigh CV’
> roghnaigh an rogha ‘tosaigh ó do
phróifíl’. Ligfidh sé seo duit cuid mhór
de do chuid eolais ó do phróifíl a
easpórtáil chuig do CV. Cuir tuilleadh
eolais isteach, más mian leat.
> roghnaigh an teimpléad is fearr leat ó
na roghanna a chuirtear ar fáil.
> ainmnigh do CV, roghnaigh an fhormáid
atá uait le haghaidh sábhála (PDF) agus
sábháil do CV chuig do ‘Leabharlann
Europass’ agus ‘críochnaigh.’
> Nuair a shábhálfar an CV chuig do
‘Leabharlann Europass’ is féidir leat
rochtain a fháil air arís chun (i) íoslódáil
le roinnt nó (ii) a roinnt trí nasc a
ghiniúint tríd an deilbhín ‘roinn’.

• Sonraí taithí oibre (mura bhfuil taithí oibre oifigiúil déanta
agat fós cuir gach obair dheonach san áireamh taithí –
m.sh. ag cabhrú ag oíche oscailte scoile, tabhairt aire do
leanaí, traenáil spóirt 7rl.)
• Oideachas
• Eolas faoi scileanna teanga
• Eolas faoi scileanna digiteacha
• Caitheamh Aimsire agus suimeanna
Is féidir do phróifíl chomhlánaithe, shábháilte a roinnt
ansin trí nasc a ghiniúint tríd an deilbhín ‘roinn’.
Agus do chuid doiciméad á roinnt agat agus an deilbhín
‘roinn’ á úsáid agat, déan cinnte le do thoil go roghnaíonn
tú dáta éaga de Bhealtaine 2021.
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TASC 3

Nuair atá do CV críochnaithe, is féidir do litir
chumhdaigh a chruthú.
• Roghnaigh ‘Mo leabharlann’ ó na roghanna trasna ar
bharr an leathanaigh. Feicfidh tú na roghanna thíos.
• Roghnaigh an rogha ‘cruthaigh litir chumhdaigh’
• Roghnaigh an rogha ‘cruthaigh litir chumhdaigh nua’
• Roghnaigh an teanga ina scríobhfaidh tú do litir
chumhdaigh

Toisc go bhfuil máthairtheanga
AE + dhá theanga Eorpach de
dhíth ar ateangairí, cuirimid
fáilte roimh mhúinteoirí Gaeilge
oibriú le múinteoirí MFL agus
leis an gComhairleoir Treorach,
agus tá fáilte mhór roimh mhic
léinn dhá leagan dá CV agus dá
litir chumhdaigh a chur isteach,
ina MFL agus sa Ghaeilge araon.

• Cruthaigh do litir chumhdaigh ag úsáid an teimpléad
a chuirtear ar fáil.
Cuir isteach eolas faoi,mar shampla
> Cén fáth ar mhaith leat an post
> Cad is maith leat faoi theangacha
> An rud is fearr leat faoin AE
> Aon taithí soghluaiseachta atá agat (m.sh.:
malartú/uithe teanga-tionscadail ríomhnasctha
> Cén tír ina fheiceann tú tú féin sa todhchaí agus
cad go díreach a tharraingeoidh chuig an tír sin iad
m.sh. Sciáil Alpach, Cultúr, Nasc teaghlaigh, 7rl

Nuair a bheidh an spriocdháta
caite, déanfaidh Euroguidance
Éireann agus an fhoireann
Languages Connect athbhreithniú
a dhéanamh ar gach iarratas chun
an buaiteoir a chinneadh.

> Aon taithí idirnáisiúnta atá agat, 7rl.
• roghnaigh an teimpléad is fearr leat ó na roghanna a
chuirtear ar fáil.
– ainmnigh do litir chumhdaigh, roghnaigh an
fhormáid atá uait le haghaidh sábhála (PDF) agus
sábháil do litir chumhdaigh chuig do ‘Leabharlann
Europass’ agus ‘críochnaigh’.

Le haghaidh
Rialacha iomlána
an Chomórtais
cliceáil
ANSEO

• Nuair a shábhálfar an litir chumhdaigh chuig do
‘Leabharlann Europass’ is féidir leat rochtain a fháil
uirthi arís chun (i) íoslódáil le roinnt nó (ii) a roinnt trí
nasc a ghiniúint tríd an deilbhín ‘roinn’.
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