
 

Oifigear Leasachaidh Curraicealaim 
Àite: Dalabrog, Uibhist a Deas  

Obair: làn-ùine (35 uair san t-seachdain) 

Tuarastal: £32,000-35,000, a rèir eòlais 

Ceann-latha tagraidh: 29 den Ghiblean, 2019 

Latha nan Agallamhan: a’ tòiseachadh bhon t-6mh den Chèitean, 2019 

 

Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh neach-obrach airson cùrsaichean ùra Gàidhlig a dhealbhachadh, a 

bharantachadh agus a mhargaidheachd, a tha stèidhichte ann an Uibhist agus aig am bi buntanas 

làidir ris a’ choimhearsnachd. Bidh an cùmhnant a’ ruith fad dà bhliadhna agus bidh an obair 

stèidhichte ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. 

Tha Ceòlas air a bhith a’ lìbhrigeadh chùrsaichean bogaidh a bhios a’ buntainn ri beatha Uibhist anns 

an latha an-diugh bho 2013, a’ cleachdadh na coimhearsnachd Uibhistich an cois an teagaisg. Am 

measg eile, bidh na cùrsaichean seo ag amas air Gàidhlig nàdarra, mar a thèid a cleachdadh leis a’ 

choimhearsnachd an Uibhist, a thoirt seachad. 

Tiotal na h-Obrach Oifigear Leasachaidh Curraicealaim 

Adhbhar agus Amas 
na h-Obrach 

Cùrsaichean ùra le barantachadh a dhealbhachadh do Cheòlas agus iad sin 
a mhargaidheachd 

Manaidsear Manaidsear Leasachaidh & Oifis 

Àite Oifis Cheòlais, Taigh Ghleus, Dalabrog, Uibhist a Deas, HS8 5SS 

Tuarastal £32,000-£35,000 a rèir eòlais 

Uairean Cùmhnant Làn-ùine; 35 uairean san t-seachdain 

Ùine Cùmhnant 24 mìosan 

Ceann-latha 
tòiseachaidh 

Ri rèiteachadh 

Prìomh 
dhleastanasan agus 
uallaichean 

• Cùrsaichean le taobh làidir coimhearsnachd a dhealbhachadh 
airson Gàidhlig a theagaisg aig caochladh ìrean; 

• Barantachadh a chur air dòigh do chùrsaichean Cheòlais; 

• Rannsachadh dè CPD tha a dhìth air luchd-teagaisg agus luchd-
foghlaim Gàidhlig, agus cùrsaichean a dhealbhachadh air a rèir; 

• Goireasan ionnsachaidh a dhealbhachadh, a’ cur eòlas 
dualchasach na coimhearsnachd (TEK) gu feum; 

• Cùrsaichean Gàidhlig Cheòlais a mhargaidheachd agus a ruith; 

Prìomh thoraidhean • Cùrsaichean barantaichte ùra gan lìbhrigeadh, le blas làidir 
coimhearsnachd Uibhist; 

• Goireasan teagaisg ùra a tha iomchaidh airson diofar 
feumalachdan; 

• Luchd-teagaisg Gàidhlig air an taiceadh a thaobh an cuid sgilean 
Gàidhlig; 

• Fàs ann an àireamh oileanaich; 

• Ceòlas a sheasamh mar bhuidheann teagaisg aig ìre àrd. 

Criteria Riatanach Buannachdail 

Sgilean agus 
Comasan 

Comasan sgrìobhadh, leughadh 
agus labhairt na Gàidhlig gu 
fileanta agus misneachail (CEFRL: 
C1/C2) 
 

Sgilean deasachaidh sa Ghàidhlig, le 
eòlas air GOC (2009) agus Stiùireadh 
Gràmair LEACAG (2019); 
 



 

Eòlas air na meadhanan sòisealta; 
 
Sgilean IT math, le eòlas air Office 
no eile; 
 
Comasach air a bhith ag obair 
leotha fhèin agus ann an sgioba 
bheag, ri ceann-làithean, agus a’ 
cumail rian air uallach obrach. 

Eòlas air obair chlàraidh ioma-
mheadhanach. 

Eòlas Eòlas air curraicealaman agus 
eòlas-teagaisg ann an foghlam na 
h-Alba, a’ gabhail a-steach 
frèaman-obrach barantachaidh; 
 
Eòlas air margaidheachd; 
 
 
Eòlas air suidheachadh cultarail 
Uibhist agus Innse Gall. 

Eòlas air cruthachadh 
churraicealaman agus eòlasan-
teagaisg ann am foghlam na h-Alba; 
 
 
Eòlas air margaidheachd 
chùrsaichean foghlaim; 
 
Eòlas air leasachadh na Gàidhlig gu 
nàiseanta. 

Foghlam Fo-cheum ann an teagasg, 
foghlam, Gàidhlig, no cuspair 
coltach 

-- 

Eile Cead-dràibhidh agus cothrom air 
càr 

-- 

 

Tha an dreuchd seo air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba. 

 


