
Teideal an phoist Comhordaitheoir na Nua-Gaeilge 

Stádas: Buan, Lán-aimseartha 

 

Sprioc an phoist: 

Dualgais: 

 Modúl na Nua-Ghaeilge a athbhreithniú, a leasú agus a fhorbairt. 

 Cuidiú leis an Stiúrthóir Cláir ag bainistiú próisis mheasúnaithe na Nua-

Ghaeilge mar mhodúl – ag cur leis an bpleanáil mheasúnaithe; ag cur 

traenála agus comhairle ar fáil do theagascóirí; ag tabhairt faoi 

mhodhnóireacht mar is gá agus ag bainistiú léirbhreithnithe agus achomharc. 

 Súil a choimeád ar rannpháirtíocht na dteagascóirí agus na mac léinn ag 

chuile cheardlann, ar an láthair agus ar líne, chomh maith le fóraim 

dhíospóireachta. 

 Cuir le gach athbhreithniú, measúnú, seisiún pleanála agus gníomh 

bailíochtaithe. 

 Cuir le Tuairisc Bhord Scrúdaithe an Stiúrthóra Chláir agus glac páirt i mbord 

na scrúdatheoirí. 

 Eagraigh Seachtain na Gaeilge (Oifigigh na mac léinn Gaeilge) i ngach grúpa. 

 Seirbhísí breise a eagrú agus a fhorbairt, ar nós Clinic na Gaeilge chun an 

Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste. 

 Taighde a phleanáil agus a dhéanamh i réimse oideachais an mhúinteora 

agus réimse na Gaeilge 

 Tacú leis an bhfoireann iontrála sa phróiseas agallaimh. 

 Tabhairt faoi thascanna agus faoi dhualgais mar a leagtar amach. 

Socrúchán Gaeltachta 

 Cáipéisí agus polasaithe a chur le chéile agus a fhoilsiú do chuile cheantar as 

Gaeilge agus an Béarla i gcomhar le soláthróirí 

 Cuir ábhar an chúrsa agus amchláir in eagar agus déan iad a leasú nuair is 

gá. 

 Cuir tacaíocht ar fáil do mhic léinn agus don fhoireann i rith na gclár, ag 

tabhairt cuairte ar gach ceantar, ag labhairt ag aon insealbhú agus a bheith ar 

fáil do gach ball den fhoireann agus do mhic léinn. 

 Teagmháil a choimeád trí mheán na Gaeilge le soláthroirí agus tacaíocht 

leanúnach a chur ar fáil chomh maith le aiseolas a chur ar fáil do gach 

coláiste. 

 Aiseolas ó mhic léinn agus soláthróirí a athbhreithniú 

 Teagmháil a choimeád le Roinn na Gaeltachta/An Comhairle 

Múinteoireachta/Údarás oideachais agus soláthróirí ó thaobh riachtanas agus 

rialachán de, struchtúr cláir, cáilíochtaí, lóistín agus modhnóireacht ina 

measc. 

 

 



Riachtanais phoist 

 Tá Gaeilge scríofa agus labhartha de dhíth. 

 Tá ar a laghad cáilíocht ar leibhéal máistreachta de dhíth, ag obair i dtreo 

PhD/EdD 

 Caithfidh an té a cheapfar a bheith ar an eolas maidir le forbairtí a tháinig ar 

pholasaithe le déanaí san earnáil phríomhúil agus in oideachais an 

mhúinteora 

 Tá cumarsáidí cumasach agus muiníneach de dhíth le pearsantacht láidir a 

bhfuil in ann déileáil le hathruithe tobann. 

Más spéis leat sa phost seo, seol litir chlúdaigh agus CV atá suas chun dáta go 

careers@hiberniacollege.ie  
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