
 

Cunntas Obrach:  Co-òrdanaiche Foghlaim nan Ealan Gàidhlig (Pàirt-ùine, 3 là / seachdain) 
Tuarastal - £22,850 sa bhliadhna (pro rata) 

Adhbhar na h-Obrach:  Stiùireadh agus co-òrdanachadh Prògram Foghlaim de dh’Ealain Ghàidhlig air feadh nan Eilean Siar, ag obair ann an compàirteachas le 
farsaingeachd bhuidhnean san treas roinn. 
DLEASTANASAN SÒNRAICHTE  (An urra ri Ceannard an Fhoghlaim is Foghlaim-tadhail 
aig An Lanntair.) 
 
Manaidseadh, co-òrdanachadh agus libhrigeadh Prògram Foghlaim de dh’Ealain Ghàidhlig air 
feadh nan Eilean Siar.  
 
Obair ann an compàirteachas le farsaingeachd mhòr de bhuidhnean treas-pàirtidh sna h-
Eileanan chum am prògram a dhealbhadh is a libhrigeadh. 
 
Obair gu cunbhalach ann an co-bhuinn ri, is a’ cur aithisgean gu, Comhairle nan Eilean Siar. 
 
Measadh agus cruinneachadh leantainneach a dhèanamh air rannsachadh agus fianais a tha 
a’ cur ri dealbhadh agus libhrigeadh Prògram Foghlaim nan Ealan Gàidhlig.  
 
A chruthachadh, a chur taic ri is a chuideachadh le Buidheann Lìbhrigidh air Foghlam nan 
Ealan Gàidhlig, a’ gabhail a-steach nam prìomh bhuidhnean compàirteachais an sàs ann an 
libhrigeadh a’ phrògraim.  
 
Obair an co-bhuinn ri Roinn an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar airson dèiligeadh ris 
na sgoiltean gu lèir air gnothaichean a bhuineas do Phrògram Foghlaim nan Ealan Gàidhlig.  
 
Cothroman a lorg ’son chompàirteachasan ro-innleachdail sna h-Eileanan, gu nàiseanta is gu 
h-eadar-nàiseanta.  
 
Co-òrdanachadh a dhèanamh air fàs chothroman agus maoineachadh airson a’ phrògraim. 
 
Sgrùdadh agus làimhseachadh buidseat nam prògraman.  
 
Co-òrdanachadh is libhrigeadh measadh agus luachadh a’ phrògraim.  
 
Dèanamh cinnteach gu bheil gach nì a bhuineas don obair a rèir Poileasaidh Co-ionnanachd 
Chothroman An Lanntair. 
 
Dèanamh cinnteach gu bheil na dleastanasan agus uallaichean gu lèir gan coileanadh ann an 
dòigh shàbhailte gus nach èirich cunnart a thaobh slàinte no sàbhailteachd dhut fhèin, dha 
luchd-obrach eile no dhan phoball agus gus dèanamh cinnteach gu bheil gach eileamaid den 
obair a rèir Poileasaidh Slàinte is Sàbhailteachd An Lanntair 
 
Dèanamh cinnteach gun tèid an stiùireadh reachdail air Dìon Cloinne agus Inbheach So-
leònte a chur an gnìomh.  
 
A’ dèanamh obair is dhleastanasan eile mar a thèid iarraidh. 

FEUMALACHDAN	RIATANACH	
	
Ionnsachadh/Eòlas	
 Siubhlach	ann	an	sgrìobhadh	agus	labhairt	na	Gàidhlig.	
 Ceum	no	teisteanas	co‐ionnan	ann	an	ealain,	foghlam	

ealain/teagasg	no	leithid.			
 Eacdraidh‐obrach	soirbheachail,	bhiodh	e	fàbharach	nam	biodh	seo	

ann	am	foghlam	ealain.		
 Eòlas	air	dealbhachadh,	làimhseachadh	agus	luachadh	phròiseactan	

de	dh’fhoghlam	ealain	ann	an	sgoiltean.	
 Eòlas	air	làimhseachadh	agus	smachd	a	chumail	air	buidseatan.	
 Eòlas	air	togail	maoineachadh.		
 Eòlas	air	stiùireadh	bhùithtean‐obrach	ealain.	
	
Eòlas	
 Tuigse	dhomhainn	air	raon	nan	Ealan	Gàidhlig.	
 Tuisge	dhomhainn	air	a’	Ghàidhlig	is	air	cultar	is	dualchas	nan	

Gàidheal.		
 Tuigse	air	deagh‐chleachdadh	an	Foghlam	ealain	is	foghlam‐tadhail.	
 Tuigse	air	co‐ionnanachd	agus	com‐pàirteachadh.	
 Tuigse	air	slàinte	is	sàbhailteachd	chloinne	a	thaobh	thachartasan	

ealain	com‐pàirteach.	
	
Sgilean/Comasan	
 Comasach	air	cruthachadh	phìosan‐ealain	no	thaisbeanaidhean	no	

ealain	ghnìomhadh	aig	àrd	ìre.		
 Fìor	sgileil	a	thaobh	eagrachadh,	planadh	is	làimhseachadh	ùine.		
 Sgilean	àrd‐ìre	a	thaobh	conaltradh,	bruidhinn,	sgrìobhadh	agus	

thaisbeanaidhean	a	fhreagras	air	inbhich	agus	clann.			
 Comasach	a	thaobh	IT.	
 Comasach	air	obrachadh	ann	an	co‐bhuinn	ri	co‐oibrichean	air	an	

taobh	a‐muigh	is	a‐staigh	mar	sgioba.			
 Comasach	air	obrachadh	agus	rudan	a	thòiseachadh	leat	fhèin.		
 Comasach	air	daoine	eile	a	bhrosnachadh	is	a	stiùireadh.	
	
Eile	
 Dealas	mòr	airson	nan	ealan	Gàidhlig	agus	cho	luachmhor	’s	a	tha	

foghlam	sna	h‐ealain	Ghàidhlig	dha	daoine	òga.	



 
 


