
Oibrí deonach le Féile na Máthairtheangacha 
 
Eolas faoi Mháthairtheangacha 
 
Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na Máthairtheangacha de chuid UNESCO, 
tá ‘Mother Tongues’ ag cur na chéad Fhéile Mháthairtheangacha ar bun i mBaile Átha Cliath 
- breathnaigh ar www.mothertonguesfestival.com. 
 
Beidh an fhéile ar siúl ar 24 Feabhra 2018 in OutHouse, lonnaithe ar Shráid Chéipil, BÁC 1. 
Déanfar ceiliúradh ar an éagsúlacht teangeolaíochta ar fáil in Éirinn le ceardlanna agus 
léirithe ar na teangacha difiriúla a labhraítear sa tír. 
 
Beidh an fhéile seo oiriúnach do dhaoine i ngach aoisghrúpa agus meallfar dreamanna ón 
bpobal ó chian agus ó chóngar. 
 
Is éagraíocht gan brabús í ‘Mother Tongues’ atá bunaithe in Éirinn faoi stiúir grúpa daoine le 
dílseacht d’éagsúlacht teangeolaíochta agus don ilteangachas. 
 
Tá sé mar aidhm ag ‘Mother Tongues’ feasacht a ardú maidir le buntáistí an dátheangachais 
agus an ilteangachais. Cuirtear béim ar thábhacht na hilchineálachta teangeolaíche mar 
acmhainn leasa atá le spreagadh agus le ceiliúradh i measc ár dteaghlaigh, ár bpobail áitiúla 
agus ár sochaí tríd is tríd. 
 
Céard atá i gceist go díreach? 
Tá roinnt oibrithe deonacha á lorg ag Féile na Máthairtheangacha chun cuidiú le gnéithe 
éagsúla den ullmhúchán roimh an bhféile agus lena linn. 
 
Tá oibrithe deonacha á lorg do na dualgais seo a leanas: 

1) Cúntóirí Oifig na dTicéad 
2) An Fhoireann Fháiltithe 
3) Oifig na nAíonna 
4) Dáileachán Margaíochta 
5) Cúntóir Teicniúil (taithí de dhíth) 
6) Maoir 
7) Foireann Suirbhé 

 
Cad atá ag teastáil do na róil seo? 
Cairdiúlacht agus díogras. Beidh sé de bhuntáiste scileanna ar na meáin shóisialta a bheith 
agat. 
 
Riachtanais teanga 
Beidh sé de bhuntáiste eolas a bheith agat ar dhá cheann do na teangacha seo ar a laghad 
(Ba chóir go mbeidh ceann amháin de na teangacha ar eolas ag iarratasóirí: an Ghaeilge, 
an Fhraincis, An Ghearmáinis, An Spáinnis, An Phortaingéilis, An Rómáinis, An Iodáilis, An 
Polainnis) 
 

http://www.mothertonguesfestival.com/


Ceangaltais ama do na róil seo 
5 huaire an chloig ar a laghad 
 
Sonraí eile 
Ionad: OutHouse, Sráid Chéipil, BÁC 1 
 
Próiséas iarratas: Agallamh neamhfhoirmeálta, foirm iarratais 
 
Tabharfar na tacaíochtaí seo a leanas d’oibrithe deonacha: Tacaíocht, comhairle, 
aitheantas, agus ionduchtú tosaigh 
 
Srian aoise: Daoine os cionn 18 amháin 
 
Buntáistí a gheobhaidh tú mar oibrí deonach 
Beidh tú ag cabhrú go mór le beocht agus anam a chur sa chéad fhéile 
Mháthairtheangacha.  
 
Buailfidh tú le roinnt daoine cruthaitheacha agus bríomhara ó thíortha fud fad an domhain. 
Tabharfar an deis duit léargas a fháil ar na modhanna oibre agus a bhíonn in úsáid ag féilte 
móra náisiúnta chomh maith. 
 


