
TREOIR MAIDIR
LE HACMHAINNÍ



Treoir maidir le hacmhainní
Pacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna agus An Cur i Láthair - Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna.

Tá neart acmhainní ar fáil ar an suíomh gréasáin do Scoileanna de chuid Public Jobs chun cabhrú leat an earnáil phoiblí a shoiléiriú agus suim a 
mhúscailt sna deiseanna gairme éagsúla atá ar fáil do do dhaltaí.  Tá pleananna ceachta, bileoga oibre, físeáin agus eile ar fáil do mhúinteoirí 
 agus do dhaltaí Treorach, Idirbhliana agus GCAT. 

CLÁRÚ ar ár liostaí seachadta agus faigh an t-eolas is déanaí faoi acmhainní agus faoin gCur i Láthair - Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie  
do Scoileanna!

Féach thíos chun samplaí de na hacmhainní atá ar fáil duit chun cabhrú leat treoir a thabhairt do do dhaltaí faoina gconair/n-aistear gairme. 

https://www.publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri
https://publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri


Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Buneolas faoin 
Earnáil Phoiblí

Chun buneolas a thabhairt do dhaltaí faoin earnáil phoiblí, déanfaidh siad scrúdú ar na 
nithe seo a leanas:
• An earnáil phoiblí agus an earnáil phríobhaideach i 

 gcomhthéacs cuí. 
• Fo-earnálacha san earnáil phoiblí. Úsáid a bhaint as CareersPortal.ie chun róil san 

earnáil phoiblí a chuardach. 
• Leas a bhaint as a gcuid taighde sa Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta 

Publicjobs.ie do Scoileanna.

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí

Eolas Tacaíocht Breise (do gach ceacht):  
• Liosta de Róil Shamplacha san Earnáil 

Phoiblí (don mhúinteoir)
• Treoirlínte maidir leis an gCur i Láthair 

Earnálacha 
Gairme agus an 
Earnáil Phoiblí

Léirítear na nithe seo a leanas do dhaltaí sa cheacht ‘Earnálacha Gairme agus an Earnáil 
Phoiblí’:
• Réimse earnalácha gairme agus an chaoi a mbaineann siad leis na ranna rialtais.  
• Na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir róil san earnáil phoiblí agus san earnáil 

phríobháideach.  
• An chaoi ar feidir leo leas a bhaint as na nithe atá foghlamtha acu sa Chur i Láthair - 

Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí

Réimsí Spéise 
Gairme agus an 
Earnáil Phoiblí

Déanfaidh daltaí na nithe seo a leanas sa cheacht ‘Reimsí Spéise Gairme agus an Earnáil 
Phoiblí’:
• Aithneoidh siad earnálacha gairme a bhfuil suim acu iontu agus déanfaidh siad nasc 

idir na hearnálacha sin agus gairmeacha san earnáil phoiblí trí úsáid a bhaint as an 
bPróifíleoir do Shainspéiseanna Gairme ar CareersPortal.ie.

• Bainfidh siad leas as a réimsí spéise agus na nithe atá foghlamtha acu faoi róil sa 
Chur i Láthair - Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Teimpléad Gníomhaíochta (don 

mhúinteoir

PLEANANNA CEACHTA
Nasc: https://www.publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri

https://www.publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri


LESSON PLANS

Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Ag breathnú 
ar an Dréimire 
Gairme

Sa cheacht ‘Ag breathnú ar an Dréimire Gairme’, foghlaimeoidh daltaí na nithe seo a 
leanas:
• Conas tuiscint a fháil ar an tábhacht a bhaineann leis an bpointe iontrála ar an 

dréimire gairme.  
• Cad atá i gceist leis an téarma ‘dréimire gairme’ agus conas nasc a dhéanamh idir 

an dréimire gairme agus cáilíochtaí, oiliúint, taithí agus réimsí spéise.
• Bainfidh siad leas as a réimsí spéise agus na nithe atá foghlamtha acu faoi róil sa 

Chur i Láthair - Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna.

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí

Eolas Tacaíochta Breise (do gach ceacht): 
• Liosta de Róil Shamplacha san Earnáil 

Phoiblí (don mhúinteoir)
• Treoirlínte maidir leis an gCur i Láthair

Conairí Gairme 
san Earnáil 
Phoiblí

Déanfaidh daltaí na nithe seo a leanas sa cheacht ‘Conairí Gairme san Earnáil Phoiblí: 
• Foghlaimeoidh siad faoi phointe iontrála ar an dréimire gairme agus déanfaidh 

siad nasc idir pointí iontrála éagsúla agus conairí gairme éagsúla san earnáil phoiblí. 
• Foghlaimeoidh siad faoi na conairí dul chun cinn agus faoin ngrádlathas sa 

státseirbhís.
• Déanfaidh siad mionscrúdú ar ról san earnáil phoiblí as ar féidir leo leas a bhaint sa 

Chur i Láthair - Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí 



ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ
Tá físeáin ghearra agus acmhainní ceachta bainteacha ar fáil do gach cás-staidéar, ina léirítear bealaí iontrála, conairí, agus buntáistí gairme éagsúla.  
Gheobhaidh tú eolas ar phríomhphointe gach cás-staidéir ó na bileoga oibre do mhúinteoirí chun cabhrú leat an cás-staidéar is oiriúnaí a roghnú  
do do rang. 

Nasc: https://www.publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri

Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Cuir aithne ar Imed 
i nGníomhaireacht 
Forbartha Tionscail 
na hÉireann (GFT)

• Féach ar fhíseán faoi Imed atá ina Fheidhmeannach Forbartha Gnó.  
• Faigh eolas faoina chonair ghairme, faoi na difríochtaí idir a bheith 

ag obair san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí, faoina 
a ról laethúil, agus faoi éagsúlacht san ionad oibre.  

• Sleamhnáin don Seomra Ranga
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)

Cuir aithne ar 
Adeola sa Roinn Dlí 
agus Cirt

• Féach ar fhíseán faoi Adeola atá ina hOifigeach Riaracháin. 
• Faigh eoas faoina conair ghairme go dtí seo, faoi scileanna nua 

a fhoghlaim, faoi dhul chun cinn agus bhuntáistí gairme, faoi 
luachanna earnála poiblí, agus faoin gcaoi a léiríonn athruithe san 
earnáil athruithe i sochaí na hÉireann.  

• Sleamhnáin don Seomra Ranga
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)

Cuir aithne ar 
Jacob i Roinn an 
Taoisigh

• Féach ar fhíseán faoi Jacob atá ina Oifigeach Cumarsáide.
• Faigh eolas faoina spéis sna meáin agus san iriseoireacht, faoin ról 

lárnach a bhíonn aige i ngnóthaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus 
faoi ghrianghraif den Taoiseach a ghlacadh agus iad a scannánú. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)

(NUA don bhliain 22-23)

(NUA don bhliain 22-23)

(NUA don bhliain 22-23)

https://www.publicjobs.ie/ga/scoileanna/acmhainni-muinteoiri


ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ

Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Cuir Aithne ar 
Alan in Oifig na 
gCoimisinéirí 
Ioncaim

• Féach ar fhíseán faoi Alan atá ina Láimhseálaí Madraí.
• Faigh eolas faoina aistear gairme, faoin gcaoi ar chuir sé isteach ar a 

ról, faoina phointe iontrála ar an dréimire gairme, faoina dhualgais 
laethúla, agus faoin tionchar a bhíonn ag ról Alan ar an tsochaí. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí 
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)

Cuir aithne 
ar Niamh sa 
tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna

• Féach ar fhíseán faoi Niamh atá ina Rialtóir Éigeandála Leighis 
(freagróir glaonna éigeandala 999). 

• Faigh eolas faoina haistear gairme, faoin bpróiseas iarratais, faoi dhul 
chun cinn gairme agus faoi uaireanta oibre. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí 
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)

Cuir Aithne ar 
Victoria sa Roinn 
Oideachais

• Féach ar fhíseán faoi Victoria atá ina hEacnamaí. 
• Faigh eolas faoina dualgais i réimse an taighde agus na hanailíse, 

faoin bpróiseas iarratais, faoi thacaíocht foirne, faoi dheiseanna 
oiliúna agus faoi luachanna earnála poiblí. 

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
• Bileog Oibre do Dhaltaí 
• Bileog Oibre do Mhúinteoirí (freagraí)



PRÓIFÍLÍ GAIRME
Caipéisí PDF do mhúinteoirí agus do dhaltaí ina dtugtar eolas faoi réimse níos leithne conairí gairme. 

Nasc: https://publicjobs.ie/ga/scoileanna/proifili-gairme

Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Achoimre ar 
chonair ghairme 
do roinnt ról 
eile san earnáil 
phoiblí, lena 
n-áirítear aistir ón 
bhfíorshaol, mar 
aon le sonraíochtaí 
don ról ar leith atá i 
gceist.  

• Scéal Jacob (Oifigeach Cumarsáide) (NUA don bhlian  22-23). 
• Scéal Imed (Feidhmeannach Forbartha Gnó) (NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Adeola (Oifigeach Riaracháin)(NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Allayne (Oifigeach Riaracháin) (NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Katrina (Leas-Chonsal Ginearálta na hÉireann (NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Juliana (Oifigeach Cléireachais Sealadach) (NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Paul (Oifigeach Breithnithe) (NUA don bhlian  22-23).
• Scéal Aaron (Paraimhíochaineoir).
• Scéal Adrian (Speisialtóir TFC – Infreastruchtúr agus Oibríochtaí).
• Scéal Charlotte (Treoraí Turais).
• Scéal Denise (Innealtóir – Grád I).
• Scéal Gavin (Speisialtóir TFC – Forbairt Bogearraí).
• Scéal Paul (Oifigeach Cléireachais).

• Conair Ghairme agus Ról, PDF

https://publicjobs.ie/ga/scoileanna/proifili-gairme


PACÁISTE DON CHUR I LÁTHAIR – COMÓRTAS FÓGRAÍOCHTA  
PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA:
Acmhainní breise do mhúinteoirí agus do dhaltaí ina ndéantar mionscrúdú ar aon ról san earnáil phoiblí chun ullmhú don Chur i Láthair, trí úsáid a 
bhaint as leabhar oibre féinfhollsaithe. 

Tugann na hacmhainní seo tuilleadh tacaíochta maidir le fógraí físe na ndaltaí a phleanáil, mar aon le treoir shothuigthe agus nodanna agus leideanna 
maidir le físeán a dhéanamh. 

Nasc: https://publicjobs.ie/ga/scoileanna/cur-i-lathair

Teideal na 
hAcmhainne

Cur síos Acmhainní atá san áireamh

Eolas faoi Ghairmeacha Sa cheacht seo, leagfaidh daltaí amach na tréithe atá tábhachtach dóibh i ngairm, 
bainfidh siad úsáid as próifíl ghairme a bhaineann leis an earnáil phoiblí, agus 
déanfaidh siad scrúdú ar ghairmeacha san earnail phoiblí agus san earnail 
phríobháideach.  Bainfidh daltaí úsáid as leabhar oibre bunaithe ar Eolas faoi 
Ghairmeacha chun mionscrúdú a dhéanamh ar ról san earnáil phoiblí. 

• Treoirlínte don Chomórtas
• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do 

Mhúinteoirí
• Leabhar oibre an Dalta

Plean Ceachta agus 
Acmhainní a bhaineann le 
Fógra Físe a Chruthú

Sa cheacht seo, is feidir le daltaí na tréithe a bhíonn ag fógra físe maith a aithint, is 
feidir leo smaointe a phlé agus a bhfíseáin a phleanáil.  

• Sleamhnáin don Seomra Ranga 
• Treoracha Ceachta do 

Mhúinteoirí
• Leabhar oibre an Dalta

Nodanna agus Leideanna 
do Dhaltaí maidir leis an 
gComórtas

Treoir do do dhaltaí maidir le físeán ar ardchaighdeán a chruthú - clúdaítear gach 
céim den phróiseas! 

• Treoir do Dhaltaí

Cleasanna Fógraíochta do 
Dhaltaí

Nithe ar chóir do do dhaltaí machnamh a dhéanamh orthu agus físeán á chruthú 
acu.  Cén sprioclucht féachana atá i gceist? An bhfuil treoir chun gnímh i gceist? 

• Treoir do Dhaltaí

https://www.publicjobs.ie/en/schools/career-profiles
https://publicjobs.ie/ga/scoileanna/cur-i-lathair

