
ÓCÁID DE CHUID

CHOMHCHOISTE

NA GAEILGE

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí18 Bealtaine 2022



Is muidne an t-earcaitheoir lárnaithe don Státseirbhís agus do 
roinnt mhaith eagraíochtaí seirbhíse poiblí!

Faoi publicjobs.ie…



Seandálaí
Oifigeach Teicniúil Talmhaíochta

Oifigigh Feidhmiúcháin

Síceolaí

Iniúchóir

Anailísí AeráideOibríochtaí TFC

Aturnae

Riarthóirí

Garda faoi Oiliúint
Anailísithe Beartais

Na róil éagsúla a ndéanaimid earcaíocht dóibh…. 



• Gnáthróil

• Aistritheoirí

• Comórtais lán-Ghaeilge ag 
leibhéal an OC, an OF agus
an AOF srl. 

• Tacaíocht do Bhoird Stáit

• Ár gcur chuige

• Suíomh gréasáin

• Leabhráin eolais

• Measúnuithe

• Agallaimh

• Ag ullmhú do 2030–Tionscnamh Margaíochta Tábhachtach do Scoileanna

Ár ndualgais i leith na Gaeilge… 



Ár Straitéis maidir le tallann a mhealladh amach anseo
(lena n-áirítear spriocanna Gaeilge don bhliain 2030) 

Sprioc 1:
Soiléiriú: Daltaí a spreagadh
(15+) i 720+ meánscoil
(Gaelscoileanna san áireamh) in 
Éirinn chun tuiscint níos fearr a 
fháil ar an Státseirbhís agus ar
an tSeirbhís Phoiblí.

Sprioc 2:
Suim a mhúscailt i ndaltaí
agus i múinteoirí tuilleadh
eolais a fháil faoin réimse
deiseanna gairme atá ar fáil. 

Sprioc 3:
A chinntiú go bhfuil
smaointeoireacht
chruthaitheach ag croílár an 
tionscadail de réir na tacaíochta a 
fhaightear ó Chiste Nuálaíochta
na Seirbhíse Poiblí



Cur Chuige ina
bhfuil Dhá Ghné

An Cur I Láthair
Treoir don Chomórtas: daltaí a 
spreagadh chun na nithe atá
foghlamtha acu a chur i bhfeidhm. 

Fógra gearr (30 soic.) a chruthú chun
eolas a thabhairt dá bpiaraí faoi
ghairm san earnáil phoiblí. 

Eolas Cuimsitheach do 
Threoirchomhairleoirí

• Pacáiste acmhainní
oideachais

• For-Rochtain Leathan
• Canbhasáil i bpobal an 

oideachais







NA PLEANANNA CEACHTA



AN CUR I LÁTHAIR





AN CUR I LÁTHAIR - Acmhainní Foghlama



Roimh Bhliain 5 (2026)

Gaelscoileanna san áireamh

de Scoileanna
páirteach

a leathnú le grupaí 
eile ar a laghad, ón earnáil

phoiblí páirteach

50
rannpháirtí

Tacaíocht Náisiúnta agus
Idirnáisiúnta

An tionscnamh



GO RAIBH MAITH AGAIBH.


