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DEISEANNA GAIRME LE GAEILGE IN INSTITIÚIDÍ AN AONTAIS 

EORPAIGH 

(CEARDLANNA PRAITICIÚLA SAN ÁIREAMH) 

 

CLÁR 

 

DÉ CÉADAOIN, 2 SAMHAIN 2022 

 

Óstán an Gleneagle, Cill Airne 

Mar chuid d’Oireachtas na Samhna 

 
[Tabhair faoi deara gur in am na hÉireann atá na hamanna a luaitear] 

Nóta: Beidh an chéad seisiún ceardlainne (11:30-12:30, am na hÉireann) ar siúl ar an láthair amháin 
ach is ar líne a bheidh an dara seisiún ceardlainne (14:00-15:00, am na hÉireann).  

 

 
8:30 Clárú (beidh tae agus caife ar fáil) 
 
9:00       Fáilte 
 
9.10       Cad iad na deiseanna atá ar fáil? 

Cur i láthair gearra ar gach ceann de na cúig phríomhdheis atá ann do dhaoine a bhfuil an  
Ghaeilge acu. 

 
Aistritheoir ón gCoimisiún Eorpach 
Ateangaire ón gCoimisiún Eorpach 
Dlítheangeolaí ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 
Profléitheoir ó Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh 
Cúntóir Teanga ó Choiste Eorpach na Réigiún 
 

9:55       Cúrsaí ábhartha tríú leibhéal in Éirinn & deiseanna gairme in Éirinn 
 
10:30 Tréimhsí oiliúna & leideanna faoi chéim an iarratais ar phost 
 
10:55 Forléargas ar an mbealach a n-oibreoidh seisiún na gceardlann 
 
11:00    Sos (beidh tae agus caife ar fáil)  

 
11:20 Siúl go dtí an seomra ceart le haghaidh Cheardlann I 
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11:30 Ceardlann I [is ceardlann ‘ar an láthair’ í seo nach féidir freastal uirthi ar líne]  
 
Rachaidh na rannpháirtithe isteach sa cheardlann a roghnaigh siad. 
 
Déanfaidh comhghleacaithe ó institiúidí an Aontais Eorpaigh gach ceann de na ceardlanna a óstáil.  

 
Seo a leanas na cúig sheomra: 

Príomhsheomra Comhdhála – ceardlann ateangaireachta  
 
Seomra 1  Aistriúchán 1  

 
Seomra 2  Aistriúchán 2  
 
Seomra 3  Dlítheangeolaithe  
 
Seomra 4  Profléitheoirí NÓ Cúntóirí Teanga – ag brath ar uimhreacha 

 
12:30   DEIREADH LEIS NA CEARDLANNA ‘AR AN LÁTHAIR’  

 

14:00  Ceardlann II [ceardlanna fíorúla – ní féidir freastal orthu ‘ar an láthair’, seachas   
an cheardlann ateangaireachta] 
 

[Tabhair ar aire: na rannpháirtithe a d’fhreastail ar an imeacht ar an láthair féin, d’fhéadfadh siad 
freastal (go fíorúil) ar cheann de na ceardlanna ar líne freisin ach ní bheidh na seomraí a úsáideadh ar 
maidin ar fáil. Ní mór dóibh a spás ciúin féin a aimsiú chuige sin.] 
 
Ceardlann amháin ar an láthair san ionad: 

Príomhsheomra Comhdhála – ceardlann ateangaireachta  
 

Na ceardlanna éagsúla ar líne: 
Seomra 1 - Aistriúchán   

 
Seomra 2 - Aistriúchán   
 
Seomra 3 - Dlítheangeolaithe  

 
Seomra 4 - Profléitheoirí  

 
Seomra 5 - Cúntóirí Teanga  

 

15:00  DEIREADH AN IMEACHTA DO NA RANNPHÁIRTITHE UILE 


