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Fáilte 
Cuirtear mionsonraí tábhachtacha ar fáil sa lámhleabhar seo maidir le ról agus 
le feidhmeanna na Comhairle Múinteoireachta, agus maidir le clárú leis an 
gComhairle a choinneáil ar bun.

Is ionann clárúchán agus comhartha ar aitheantas gairmiúil mar mhúinteoir. 
Cinntíonn sé go ndéantar caighdeáin maidir le hiontráil isteach sa ghairm a 
choimeád.

Deonaítear Clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta nuair a 
chomhlíonann múinteoir riachtanais na Comhairle i leith cáilíochtaí agus fianaise 
ar charachtar.

Tá sé de cheangal ar mhúinteoirí cláraithe cloí leis na caighdeáin atá leagtha síos 
ag an gComhairle, lena n-áirítear, an Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí.

Tá clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta mar riachtanas do  
mhúinteoirí ar mhaithe lena bheith íoctha ó chistí poiblí (Alt 30 d’Acht  
na Comhairle Múinteoireachta, 2001; Ciorclán 0025/2013 na Roinne  
Oideachais agus Scileanna).
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Teachtaireacht ón gCathaoirleach 
agus ó Stiúrthóir na Comhairle 
A mhúinteoir cláraithe, a chara
Comhghairdeas leat ar do chlárú mar mhúinteoir!

Comhghairdeas ar do chlárú mar mhúinteoir.  Is comhalta tú anois de cheann de na gairmeacha is tábhachtaí inár 
sochaí. Léiríonn do chlárúchán mar mhúinteoir go bhfuil tús curtha le tréimhse nua i d’aistear tríd an leanúntas in 
oideachas múinteoirí.

Creidimid sa Chomhairle Mhúinteoireachta go dtéann gairm na múinteoireachta i gcion ar shaol gach uile dhuine 
sa tír seo ar shlí nach dtéann aon ghairm eile. Le breis is 4,000 scoil agus gar do mhilliún dalta, tá cion as cuimse 
á chur ar fáil ag gairm na múinteoireachta do shochaí na hÉireann. Creideann tuismitheoirí agus caomhnóirí go 
láidir sa mhéid atá á bhaint amach ag an oideachas in Éirinn agus sna múinteoirí atá ag obair i scoileanna na tíre. Tá 
lánmhuinín sna múinteoirí ó thaobh an chúraim a chuirtear orthu cuidiú leis na daltaí a ullmhú don saol mór mar 
shaoránaigh ar a bhfuil oideachas agus ó thaobh a lánacmhainneacht a bhaint amach mar dhaoine araon.    

Áirítear ar phríomhspriocanna na Comhairle gairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus cothabháil agus 
feabhas a chur ar chaighdeán na gairme ionas go leanfar ar aghaidh le cion dearfach a sholáthar. Agus é sin á 
dhéanamh acu, freastalaíonn an Chomhairle ar leas an phobail agus tacaíonn agus cuireann feabhas ag an am 
céanna ar cháil na gairme.   

Is féidir a rá go mbraitheann cothabháil a dhéanamh ar chaighdeáin i ngairm ar bith ar thrí bhunchloch: na 
gcaighdeán iontrála don ghairm a leagan síos; a chinntiú go ndéanann comhaltaí na gairme cothabháil ar na 
caighdeáin sinn le linn a ngairme; agus déileáil le feidhmiúlacht chun múineadh ar bhealach atá cothrom, láidir agus 
trédhearcach do mhúinteoirí, do dhaltaí agus do na páirtithe leasmhara go léir. Tá an Chomhairle freagrach as na 
gnéithe sin go léir de ghairm na múinteoireachta.

Tóg an t-am, le do thoil, leis an lámhleabhar seo a léamh. Leagtar amach sa lámhleabhar feidhmeanna na Comhairle 
i dtéarmaí leathana agus cuireann treoir ar fáil maidir le nósanna imeachta príomha, lena n-áirítear, próiseas 
athnuachana clárúcháin bliantúil.  Tá tuilleadh eolais, lena n-áirítear, físeán ina dtugtar breac-chuntas ar ról na 
Comhairle Múinteoireachta atá ar fáil le féachaint air anseo. Iarraimid ort tagairt a dhéanamh freisin do Phlean 
Straitéiseach 2018 – 2020, ina leagtar amach ár spriocann don tréimhse ama sin. 

Ar deireadh, thar ceann na Comhairle, ba mhaith linn gach rath a ghuí ort i do ghairm, agus tá súil againn go rachaidh 
sé chun saibhris agus chun sástachta duit ar an mbealach céanna is a rachaidh sé chun tairbhe do gach duine de do 
chuid daltaí. 

Le gach dea-mhéin

Tomás Ó Ruairc  
Stiúrthóir

Seán McMahon    
Cathaoirleach

https://www.teachingcouncil.ie/en/about-us1/role-of-the-teaching-council-/
https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/strategic-plan/teaching-council-strategic-plan-2018-2020.pdf
https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/strategic-plan/teaching-council-strategic-plan-2018-2020.pdf
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Maidir leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta
Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht 
um chaighdeáin ghairmiúla don mhúinteoireacht, a 
dhéanann caighdeáin ghairmiúla na gairme a chur 
chun cinn agus a rialáil. Bunaíodh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta faoi Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001 go 2015. Cosnaíonn an 
Chomhairle leas an phobail agus tá ról na Comhairle 
cosúil ar go leor bealaí le comhlachtaí rialála gairmiúla 
eile ar nós: Bord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann agus Comhairle na nDochtúirí Leighis. 

Tá 37 comhalta ar an gComhairle, is múinteoirí 
atá i 22 de na comhaltaí sin agus tá an Chomhairle 
cumhachtaithe trí dhlí chun:  

 caighdeáin iontrála do ghairm na múinteoireachta 
a leagan síos

 Clár na Múinteoirí a choinneáil

 riachtanais san oiliúint ghairmiúil a bhunú do 
mhúinteoirí 

 cód iompair ghairmiúil a fhoilsiú

 gearáin faoi mhúinteoirí cláraithe a imscrúdú.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gComhairle ar 
fud a cuid feidhmeanna ar fad ó bunaíodh í sa bhliain 
2006.  Féach Aguisín 3 den lámhleabhar seo le tuilleadh 
mionsonraí a fháil. 

Tá tús le cur fós ag an Aire Oideachais agus Scileanna 
le roinnt d’fheidhmeanna na Comhairle, lena n-áirítear, 
Alt 39 a bhaineann le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 
(CPD).

Sa chomhthéacs seo, sheol an Chomhairle Cosán, 
an Creat Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí. Tá an 
Chomhairle rannpháirteach anois i bhforbairt próiseas 
do Cosán. Más mian leat tuilleadh eolas a fháil  
maidir leis an bpróiseas seo, seol ríomhphost 
chuig  cosan@teachingcouncil.ie nó chun na roinne 
ar Oideachas Múinteora ar láithreán gréasáin na 
Comhairle.  

Tá an Chomhairle ag tnúth le tús a chur lena chuid 
feidhmeanna go léir, le go mbeidh sí in ann a ról 
reachtúil a chur i gcrích go hiomlán. 

Clárúchán faoi réir ag coinníollacha 
Deonaítear clárúchán faoi réir ag coinníollacha 
(clárúchán coinníollacha) nuair nach bhfuil riachtanais 
clárúcháin uile na Comhairle comhlíonta ag iarratasóir 
ar chlárúchán. Má dheonaítear clárúchán coinníollach, 
déanfaidh an Chomhairle na coinníollacha atá 
forchurtha, mar aon leis na bearta atá ag teastáil chun 
na coinníollacha a chomhlíonadh agus an t-amscála ar 
laistigh de nach mór iad a chomhlíonadh, a chur in iúl 
don mhúinteoir. Déanfar na coinníollacha a thaifeadadh 
ar Chlár na Múinteoirí agus ar Theastas Clárúcháin an 
mhúinteora. 

Is féidir le múinteoir rochtain a fháil ar a chuid/cuid 
mionsonraí clárúcháin, lena n-áirítear  
aon choinníollacha atá ann, ag Mo Chlárúchán  
 www.teachingcouncil.ie. 

An chéad uair a chláraíonn siad, faigheann múinteoirí 
Deimhniú Clárúchán ina luaitear aon choinníollacha a 
d’fhéadfadh a bheith i gceist. De ghnáth, dhá chatagóir 
coinníollacha a bhíonn i gceist:

1 Coinníollacha a bhaineann le Cleachtadh 
Gairmiúil Iarcháilíochta 

2 Coinníollacha eile.

Nuair a chláraíonn an múinteoir an chéad uair 
d’fhéadfaí coinníoll amháin nó meascán de na 
coinníollacha seo a leanas a leagan air/uirthi le dáta 
sonrach éaga leo, trí bliana, de ghnáth, ó dháta an 
chlárúcháin. 

Múinteoirí Bunscoile 

1 Droichead
2 Easnaimh Cáilíochtaí (EC) 
3 An Riachtanas Gaeilge (RG)

Múinteoirí Iarbhunscoile

1 Droichead       
2 Easnaimh Cáilíochtaí (EC)
3 Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann 

(H&S).

Sainmhínítear gach aon cheann de na coinníollacha 
seo ar na leathanaigh seo a leanas. 
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Coinníollacha maidir le cleachtas gairmiúil 
iarcháilíochta 

Droichead (Bunscolaíocht agus Iarbhunscolaíocht)
Is é próiseas Droichead an creat lánpháirtithe maidir le 
hionduchtúchán gairme do mhúinteoirí nuacháilithe (MN). Tá an 
bhliain deiridh sa chéim fáis bainte amach ag an tsamhail, ar ghlac an 
Chomhairle léi mar pholasaí sa bhliain 2016. As seo amach, ón mbliain 
acadúil 2020/2021 is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin a 
bheidh ann go gach múinteoir nuacháilithe (MN) bunscoile agus iar-
bhunscoile.

Is féidir tús a chur le próiseas Droichead beag beann ar choinníollacha 
atá ag seasamh amach ar nós Riachtanas na Gaeilge. Mar gur creat 
lánpháirtithe ionduchtúcháin atá i bpróiseas Droichead, sásaíonn 
tabhairt chun críche próiseas Droichead na coinníollacha traidisiúnta 
maidir le Promhadh, Fostaíocht Iarcháilíochta agus Clár na 
gCeardlanna Ionduchtúcháin.

Próiseas Droichead 

Ar mhaithe le tús a chur leis an bpróiseas ní mór go mbeidh tairiscint 
maidir le fostaíocht/conradh ag an Múinteoir Nuacháilithe (MN) 
i socrúcháin incháilithe ar feadh íostréimhse de 60 lá as a chéile 
don bhunscolaíocht nó 200 uair an chloig don iarbhunscolaíocht. 
Tá dhá phríomhshnáithe i gceist le próiseas Droichead mar chreat 
lánpháirtithe ionduchtúcháin do Mhúinteoir Nuacháilithe (MN).  Ní 
mór an dá shnáithe a chríochnú.  

Snáithe A
Is ionduchtúchán scoilbhunaithe atá i gceist leis an gcéad snáithe ina 
bhfaigheann an Múinteoir Nuacháilithe (MN) tacaíocht ó fhoireann 
comhghleacaithe oilte ar a dtugtar an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil 
(FTG). 

Snáithe B
Tá an dara snáithe déanta suas de ghníomhaíochtaí foghlama 
gairmiúla breise, a mbíonn freastal an Mhúinteora Nuacháilithe (MN) 
ar chnuaschruinnithe in ionaid oideachais áitiúla i gceist leis agus 
gníomhaíocht foghlama gairmiúil eile a bhaineann le riachtanais an 
Mhúinteora Nuacháilithe (MN).

Is é atá i gceist le Droichead go bunúsach ná aistear gairmiúil 
an Mhúinteora Nuacháilithe (MN) agus a phróiseas/a próiseas 
ionduchtaithe. Mar Phríomhghné den phróiseas seo tá rannpháirtíocht 
an Mhúinteora Nuacháilithe (MN) le comhghleacaithe a bhfuil níos mó 
taithí acu, agus machnamh ar na comhráite gairmiúla a tharlaíonn le 
linn a bhfoghlaim ghairmiúil agus cleachtadh gairmiúil. 

Conas is féidir iarratas a dhéanamh ar Droichead

Is féidir iarratas a dhéanamh go leictreonach chun próiseas Droichead 
a chomhlánú trí logáil isteach i Mo Chlárúchán ar  
www.teachingcouncil.ie, nuair a bhíonn conradh faighte ag an 
múinteoir a fhreastalaíonn nó a sháraíonn an creat ama atá 
riachtanach.  

Tá an t-eolas seo a leanas riachtanach don iarratas: 

 Uimhir rolla na scoile, uimhir theileafóin agus seoladh 
ríomhphoist

 Ainm an Phríomhoide 

 Ar Phríomhoide atá ag múineadh nó i mbun riaradh atá i 
gceist?

 An dáta ceapacháin agus an dáta deiridh sa phost reatha 

 An cineál fostaíocht atá agat (m.sh. múinteoir 
príomhshrutha nó MOS)

Ba cheart an t-iarratas a dhéanamh a luaithe a fhostaítear an 
múinteoir i scoil atá rannpháirteach sa phróiseas Droichead, 
i socrú a cháilíonn agus a shásaíonn an riachtanas don 
íostréimhse cleachtadh gairmiúil. Ba chóir iarratas a phlé leis 
an scoil roimh ré. 

Sa chás nach bhfuil oiliúint Droichead tugtha chun críche 
ag an scoil ag tús an conradh fostaíochta, tá an Múinteoir 
Nuacháilithe (MN) fós incháilithe ó thaobh iarratas a 
dhéanamh ar Droichead nuair a bhíonn na chéad dá lá 
d’oiliúint Droichead tugtha chun críche ag an FTG leis 
CNIM (an Clár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí) 
ar an gcoinníoll go mbíonn t-íosriachtanas ama fágtha ar a 
gconradh, sé sin 60 lá don Bhunscolaíocht agus 200 uair don 
Iarbhunscolaiocht.

Gheobhaidh an múinteoir, tar éis iarratas a dhéanamh 
ríomhphost deimhniúcháin nach mór a chur ar fáil 
d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil (FTG) na scoile ar mhaithe 
le tús a chur le próiseas Droichead 

Ní mór do mhúinteoir bunscoile bloc nach lú ná 60 lá scoile 
d’fhostaíochta i socrúchán incháilithe chun múineadh 
Curaclam Bunscoile iomlán do rang príomhshrutha daltaí a 
thabhairt san áireamh (ag grád amháin nó ilghráid) don lá 
scoile iomlán seachas in imthosca eisceachtúla. 

Ní mór do mhúinteoir iarbhunscoile bloc nach lú ná 200 
uair an chloig d’fhostaíocht mhúinteoireachta a chur i 
gcrích i socrúchán incháilithe, chun múineadh ábhar/ábhair 
curaclam iar-bhunscoile do rang ar leith ar amchlár na scoile, 
nó ina bhfuil sé/sí fostaithe mar mhúinteoir tacaíochta 
foghlama, riachtanas speisialta nó tacaíochta teanga a 
thabhairt san áireamh.

Ag baint coinníoll Droichead den chlárúchán 

Nuair a bhíonn an dá shnáithe de phróiseas Droichead tugtha 
chun críche, comhlánaíonn an Múinteoir Nuacháilithe (MN) 
agus comhaltaí go léir na Foirne Tacaíochta Gairmiúil Foirm 
D (atá ar fáil ag  www.teachingcouncil.ie). Ní mór an fhoirm 
seo a chur faoi bhráid na Comhairle Mhúinteoireachta. Nuair 
a bhíonn an Fhoirm faighte ag an gComhairle agus gach 
ní in ord, bainfidh an Chomhairle coinníoll Droichead agus 
coinníollacha eile maidir le cleachtas gairmiúil iarcháilíochta 
amach mar is cuí.  

Doiciméad Tábhachtach: Cuireann doiciméad na Socruithe Eatramhacha eolas 
tábhachtach ar fáil do mhúinteoirí atá ag athrú idir scoileanna. Tá sé riachtanach go 
háirithe, do mhúinteoirí Bunscoile atá rannpháirteach i postroinnt nó ar chonarthaí 
páirtaimseartha le linn na bliana acadúla. Foilsítear an doiciméad seo roimh an 
scoilbhliain nua. Déan tagairt, le do thoil, do www.teachingcouncil.ie
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Coinníollacha eile clárúcháin 

Riachtanas na Gaeilge (RG) (Bunscolaíocht)

Sa chás go bhfuil clár oideachais tosaigh múinteoireachta 
sa bhunscolaíocht curtha i gcrích lasmuigh d’Éirinn*ag 
iarratasóir, clárófar é/í le coinníoll ar a dtugtar Riachtanas 
na Gaeilge (RG).  

Ní mór dó/di inniúlacht i múineadh na Gaeilge agus 
i raon ábhair curaclaim bunscoile a mhúineadh trí 
mheán na Gaeilge a léiriú chun an coinníoll a bhaint dá 
chlárúchán/dá clárúchán. Tugtar an rogha do mhúinteoirí 
a chláraítear le coinníoll na Gaeilge a n-inniúlacht sa 
Ghaeilge agus i múineadh na Gaeilge i mbunscoileanna a 
léiriú trí Thriail Inniúlachta nó trí Thréimhse Oiriúnaithe. 
Ní mór d’iarratasóirí a roghnaíonn an Tréimhse 
Oiriúnaithe mar rogha tréimhse fostaíochta/socrúcháin 
de 120 lá ar a laghad a bheith réamshocraithe acu, 
tréimhse ina mbeidh sé ar a gcumas a léiriú go bhfuil sé 
de chumas acu an riachtanas seo a chomhlíonadh. 

Cuireann Institiúid Oideachais Marino Triail Inniúlachta 
ceadaithe agus Tréimhsí Oiriúnaithe faoi mhaoirseacht 
ar fáil do mhúinteoirí faona gcuid clár, an Scrúdú le 
hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (S.C.G.) agus Oiriúnú le 
hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (O.C.G.). Tá tuilleadh 
eolais le fáil ó de  www.ilrweb.ie.

Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na 
hÉireann (H&S) (Iarbhunscolaíocht) 

Sa chás go bhfuil clár oideachais tosaigh múinteoireachta 
déanta lasmuigh d’Éirinn ag iarratasóir ar chlárú 
mar mhúinteoir iarbhunoideachais, ceanglaítear air/
uirthi Triail Inniúlachta nó Thréimhse Oiriúnaithe i 
Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann 
(H&S) a chomhlánú agus a bhaint amach. Cuireann an 
Chomhairle Mhúinteoireachta an tástáil ar fáil faoi dhó 
sa bhliain. Is féidir le hiarratasóirí an tástáil a shuí trí 
ríomhphost a sheoladh chuig  historyandstructure@
teachingcouncil.ie.

Easnaimh ó thaobh Cáilíochta (EC) 
(Bunscolaíocht & Iarbhunscolaíocht

De ghnáth feidhmítear an coinníoll clárúcháin maidir le 
hEasnaimh ó thaobh Cáilíochta (EC) i ndiaidh measúnú 
a dhéanamh ar cháilíocht múinteoirí a cháilítear 
lasmuigh d’Éirinn. 

Sa chás go n-aithnítear easnaimh i gcáilíochtaí 
iarratasóra (bunchéim nó cáilíochtaí oideachais 
múinteora) cuirtear an t-iarratasóir ar an eolas maidir 
leis na heasnaimh seo agus tugtar comhairle dó/di 
maidir leis an tréimhse ama a bheidh i gceist chun 
aghaidh a thabhairt orthu (de ghnáth, trí bliana ó dháta 
an chlárúcháin).  

Go coitianta, tugtar aghaidh ar easnaimh cáilíochta 
trí mhodúl, cúrsa nó scrúdú (triail inniúlachta) 
nó tréimhse cleachtaidh múinteoireachta faoi 
mhaoirseacht (tréimhse oiriúnaithe) b’fhéidir i gcomhar 
le cúrsa forordaithe lena mbeidh staidéar breise i 
gceist. 

Fianaise maidir le Coinníollacha ó thaobh 
Carachtair (ECP) (Bunscolaíocht & 
Iarbhunscolaíocht)

Ní mór do gach iarratasóir ar chlárúchán fianaise a 
sholáthar gur daoine cuí oiriúnach iad le cur ar an gClár 
trí: 

 an chuid ar Fhianaise maidir le Carachtair den 
fhoirm iarratais ar chlárúchán a chomhlánú agus 

 iarratas a dhéanamh ar nochtadh grinnfhiosrúcháin 
tríd an gComhairle 

 imréiteach póilíní ó thar lear a sholáthar (más 
infheidhme)

D’fhéadfadh sé go mbeidh fianaise bhreise á lorg ag an 
bPainéal Fianaise maidir le Carachtair na Comhairle 
(“an Painéal”) le cinneadh a dhéanamh cibé a bhfuil 
an t-iarratasóir cuí oiriúnach le cur ar an gClár. 
D’fhéadfadh an Painéal, ar bhreithniú a dhéanamh ar 
an fhianaise a chuireann an t-iarratasóir ar fáil, clárú a 
cheadú faoi réir ag coinníollacha. 

* (ach amháin an PGCE trí mheán na Gaeilge nó cúrsa onóracha ceithre bliana sa Ghaeilge i gColáiste Mhuire, Béal Feirste)   

Mar chuid den tiomantas i leith feabhsúchán leanúnach, tá bealaí eile á bhfiosrú ag an 
gComhairle i láthair na huaire chun aghaidh a thabhairt ar choinníollacha atá ag seasamh 
amach maidir le heasnaimh cáilíochta agus H&S agus d’fhéadfadh sé go dtabharfaí 
athruithe isteach. Sa chás go dtarlaíonn sé seo cuirfear na múinteoirí a mbeidh tionchar 
aige orthu ar an eolas. 
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Coinníoll clárúcháin a achomharc 
Sa chás gur fheidhmigh an Painéal Cáilíochtaí nó an 
Painéal Fianaise maidir le Carachtair coinníollacha, 
is féidir leis an múinteoir athbhreithniú a éileamh ar 
chinneadh na Comhairle laistigh de 21 lá de dháta an 
chinnte. Déan tagairt, le do thoil, don Phróiseas maidir 
le hAthbhreithniú Clárúcháin atá le fáil ag   
www.teachingcouncil.ie.

Sa chás nach ndéanann athbhreithniú den sórt sin 
aon athrú ar chinneadh na Comhairle coinníollacha a 
chur i bhfeidhm, is féidir leis an iarratasóir iarratas a 
chur faoi bhráid na hArd-Chúirte chun an cinneadh a 
neamhniú ó thaobh múinteoir a chlárú le coinníollacha 
clárúcháin faoi Alt 31(8) d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta.  

Dáta éaga le coinníollacha 
Cé go ndeonaítear clárú ar feadh aon bhliain amháin, 
bíonn coinníollacha i bhfeidhm ar feadh uastréimhse trí 
bliana, de ghnáth. Tugann sé seo am leordhóthanach 
don mhúinteoir aghaidh a thabhairt ar na coinníollacha 
atá aitheanta.   

D’fhéadfadh an clárúchán dul in éag mura dtugtar 
aghaidh go sásúil ar na coinníollacha seo laistigh den 
tréimhse ama atá sonraithe. Is féidir leis an múinteoir 
síneadh a éileamh in imthosca maolaitheacha. 

Iarratas ar shíneadh le tréimhse 
clárúcháin le coinníollacha 
Mura mbíonn múinteoir cláraithe in ann ceanglais an 
choinníll clárúcháin a shásamh laistigh de thréimhse 
ama atá ceadaithe, is féidir leis an múinteoir 
iarratas ar shíneadh a chur faoi bhráid na Comhairle 
Múinteoireachta agus úsáid á bhaint as an fhoirm chuí 
maidir le hiarratas ar shíneadh. Tá an Fhoirm EXT-01 le 
fáil ag  www.teachingcouncil.ie. Éileofar ar an múinteoir 
breac-chuntas a thabhairt ar na deacrachtaí agus/nó na 
himthosca maolaitheacha atá ag cur cosc ar na bearta 
riachtanacha a chur i bhfeidhm laistigh den tréimhse 
ama sonraithe. Breithneoidh an Chomhairle iarratais 
den sórt sin trí thagairt a dhéanamh don choinníoll 
clárúcháin, an dul chun cinn atá déanta go dtí seo 
ó thaobh na gceanglas maidir leis an gcoinníoll a 
chomhlíonadh agus an obair atá le déanamh fós.

Breithnítear gach iarratas ar shíneadh ar a bhfiúntas 
féin. De ghnáth, deonaítear síneadh ar na cúiseanna 
seo a leanas ach níl siad teoranta do na cúiseanna seo: 

 breoiteacht fadtéarmach, a chuireann cosc ar an 
múinteoir ó bheith i mbun a chuid/a cuid oibre, nó 
breoiteacht tromchúiseach garghaol, sa chás go 
bhfuil an múinteoir ag feidhmiú mar chúramóir  

 bás duine muinteartha nó cleithiúnaithe 

 saoire máithreachais, atharthachta, uchtála nó 
saoire gan phá

 níl an fhostaíocht a bhí riachtanach faighte ag an 
múinteoir leis an gcoinníoll a chomhlíonadh 

 taisteal fadtéarmach thar lear nó fostaíocht 
lasmuigh d’Éirinn, agus

 tá an múinteoir sa tóir ar chlár oideachas nó ar 
cháilíocht fadtéarmach. 

Ní mór iarratais a dhéanamh ar shíneadh sé mhí ar a 
laghad roimh dháta éaga an choinníll. Beidh fianaise 
doiciméadach riachtanach chun tacú le hiarratas ar 
shíneadh.

Má theipeann ort coinníoll 
clárúcháin a chomhlíonadh 
Tá sé mar fhreagracht ar mhúinteoir atá cláraithe le 
coinníollacha an Chomhairle a chur ar an eolas go 
bhfuil ceanglais an choinníll á gcomhlíonadh roimh an 
dáta éaga. Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird sa chás 
go mbíonn coinníollacha ag an múinteoir atá imithe in 
éag/ag dul in éag agus má dhéanann sé/sí clárúchán 
a athnuachan, d’fhéadfadh an clárúchán sin a bheith 
neamhbhailí. Déan tagairt do leathanach 10 den 
lámhleabhar seo maidir le hAthnuachan. 

Sá chás nach gcomhlíonann múinteoir cláraithe na 
ceanglais maidir leis an gcoinníoll clárúchán laistigh 
den tréimhse ama sonraithe, agus nár éiligh sé/sí 
síneadh agus nár deonaíodh síneadh dó/di rachaidh a 
chlárúchán/a clárúchán i léig.

Ciallóidh sé seo nach mbeidh an múinteoir cláraithe 
níos mó agus ní bheidh tuarastal atá maoinithe ag an 
Stát á fháil aige/aici. 

Tá sé mar fhreagracht ar an múinteoir atá cláraithe an Chomhairle a chur ar an eolas roimh 
an dáta éaga go bhfuil na ceanglais a bhaineann leis an gcoinníoll á gcomhlíonadh. 



The Teaching Council An Chomhairle Mhúinteoireachta8

Ligean ar ais ar an gClár
Sa chás go mbíonn clárúchán múinteora imithe i 
léig agus gur mian leis/léi a bheith ligthe ar ais ar an 
gClár, beidh feidhm le forálacha Alt 31(5) d’Achtanna 
na Comhairle Múinteoireachta. Beidh foirm iarratas 
ar chlárúchán atá comhlánaithe go hiomlán a chur 
faoi bhráid, i gceist leis seo, lena n-áirítear, fianaise 
maidir le carachtair, grinnfhiosrúchán an Bhiúró 
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, tras-scríbhinní cáilíochta 
(mura mbíonn na tras-scríbhinní curtha faoi bhráid 
roimhe seo), an táille clárúcháin agus aon cheanglais 
clárúcháin eile arna gcinneadh ag an gComhairle. 

D’fhéadfadh sé nach ligfí múinteoir atá ag iarraidh a 
bheith ligthe ar ais ar an gClár (tar éis gur theip air/
uirthi an coinníoll clárúcháin a chomhlíonadh) mura 
gcomhlíontar ceanglais an choinníll/na gcoinníollacha 
sonraithe bunaidh nó mura mbíonn síneadh deonaithe.  
Ní mór fianaise maidir le comhlánú an choinníll/na 
gcoinníollacha nó éileamh ar shíneadh (foirm (EXT-01) 
a chur faoi bhráid chun breithniú a dhéanamh ar an 
iarratas ar chlárúchán. 

I gcásanna go mbaineann múinteoir atá cláraithe le 
coinníollacha é féin/í féin den chlár go deonach agus go 
ndéanann sé/sí iarratas níos deireanaí a bheith ligthe 
ar ais ar an gclár, déanfar iarmhéid an tréimhse ama 
bunaidh a deonaíodh chun ceanglais an choinníll/na 
gcoinníollacha a chomhlíonadh a leithdháileadh ar an 
múinteoir.

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird go mbeidh 
iarratas chun a bheith ligthe ar ais ar an gClár faoi réir 
ag próisis agus ag nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm 
ag tráth an iarratais. 

Mo chuid mionsonraí clárúcháin a 
rochtain 
Is féidir le múinteoirí cláraithe logáil isteach, féachaint 
air agus a gcuid mionsonraí clárúcháin a thabhairt 
cothrom le dáta ar líne. Tugtar Mo Chlárúchán ar an 
tsaoráid seo agus tá sí le fáil ar www.teachingcouncil.
ie. Éileofar ar mhúinteoirí atá ag baint úsáide as an 
tseirbhís seo den chéad uair pasfhocal a chruthú 
trí mheascán de mhionsonraí pearsanta a chur 
isteach, a bhí curtha ar fáil roimhe ré don Chomhairle 
Mhúinteoireachta le linn an phróisis clárúcháin. 

Spreagtar múinteoirí le hathbhreithniú a dhéanamh 
ar a gcuid mionsonraí clárúchán agus iad a thabhairt 
cothrom le dáta sa chás gur cuí, go háirithe má 
athraíonn siad seoladh, uimhreacha teagmhála nó 
mionsonraí fostaíochta.  Ar Mo Chlárúchán, is féidir le 
múinteoir cláraithe:

 Iarratas a dhéanamh ar Droichead

 a sheoladh/a seoladh poist, uimhir/uimhreacha 
teileafóin agus seoladh/seoltaí ríomhphoist a 
thabhairt cothrom le dáta 

 A chlárúchán/a clárúchán a athnuachan

 cead a thabhairt do phámháistrí féachaint ar 
a chuid/ar a cuid mionsonraí cáilíochta agus 
clárúcháin ar líne  

 a chuid/a cuid mionsonraí fostaíochta (scoil, cineál 
na fostaíochta agus dualgais bhreise)   

 Teastas Clárúcháin a phriontáil 

 roghnú glacadh leis/nó gan glacadh le ríomhphoist 
eolais na Comhairle Múinteoireachta 

 rochtain saor in aisce ar phacáiste Fhoinse 
Oideachais (EBSCO). Is ionann EBSCO agus 
bailiúchán irisí, rogha ríomhleabhair agus foinse 
taighde breise i réimse an oideachais.  

Rochtain an Phobail ar an gClár
Ceanglaíonn Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 
ar an gComhairle Clár Múinteoirí a fhoilsiú agus tá 
cinneadh déanta ag an gComhairle gurbh é an bealach 
is inrochtana ná tríd an Idirlíon.  Chuige sin, tá feidhm 
‘Cuardaigh an Clár’ curtha ar fáil ag an gComhairle 
atá le fáil ar leathanach baile láithreán gréasáin na 
Comhairle.  

Tugann an tsaoráid seo deis don phobal a chinntiú 
go mbíonn an múinteoir cláraithe trí chuardach 
a dhéanamh faoi ainm nó uimhir chlárúcháin an 
mhúinteora. Leagtar amach thíos an t-eolas atá curtha 
i láthair maidir le múinteoir cláraithe agus tá sé ag 
comhlíonadh na reachtaíochta agus na gceanglas i 
ndáil leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí, mar go mbaineann sé go hiomlán leis an 
múinteoir ina chumas/ina cumas gairmiúil: 

 céadainm 

 Sloinne

 uimhir chlárúcháin 

 stádas clárúcháin

 cineál na gcoinníollacha clárúcháin atá forchurtha 

 earnáil oideachais

 an scoil ina bhfuil an múinteoir fostaithe (a cuireadh 
ar an eolas le gairid), agus

 dáta clárúcháin.
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Grinnfhiosrúchán
Tá sé mar cheanglas faoi Achtanna um an mBiúró 
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine 
Soghonta) 2012 go 2016 (Acht NVB) go ndéanann an 
Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (NVB) grinnfhiosrú 
ar dhaoine aonair a oibríonn le leanaí agus le daoine 
soghonta 

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht 
atá údaraithe chun grinnfhiosrú múinteoirí a riaradh 
in Éirinn. Bíonn an Chomhairle i gcomhairle leis an 
NVB thar ceann na múinteoirí in Éirinn agus cuireann 
rochtain ar fáil do mhúinteoirí maidir lena nochtadh 
grinnfhiosrúcháin féin. 

Déanann an grinnfhiosrúchán a dtugann an NVB faoi 
sholáthar do nochtadh grinnfhiosrúcháin ina dtugtar 
breac-chuntas ar mhionsonraí ar thaifead coiriúil 
(más ann dó) a bhaineann leis an duine a bhfuil 
grinnfhiosrúchán á dhéanamh air/uirthi. D’fhéadfaí 
ráiteas a chur ar fáil ann freisin den eolas sonrach (más 
ann dó), a bhfuil cinneadh déanta ag Príomhoifigeach 
Biúró an Bhiúró gur chóir é a nochtadh.   

Chomh maith le tabhairt faoi ghrinnfhiosrúchán do 
chlárúchán tosaigh agus d’athnuachan clárúcháin, 
tugann an Chomhairle faoi ghrinnfhiosrúchán freisin 
ar mhúinteoirí cláraithe chun críocha fostaíochta thar 
ceann scoileanna/fostóirí le toiliú an mhúinteora. 

Tá ceanglas ar an gComhairle measúnú a dhéanamh 
ar nochtadh grinnfhiosrúcháin ó thaobh oiriúnacht do 
chlárúchán nó d’athnuachan clárúcháin. 

Ceanglaítear ar scoileanna nochtadh grinnfhiosrúcháin 
múinteora a fháil agus a mheas sula bhfostaítear an 
múinteoir. 

Tá sé ar chumas múinteoirí a nochtadh 
grinnfhiosrúcháin a comhroinnt le fostóirí agus le 
fostóirí féideartha trí thairseach ar líne. 

Tugtar breac-chuntas ar na ceanglais grinnfhiosrúcháin 
atá ar mhúinteoirí atá ag glacadh le fostaíocht nua in 
Alt 5 de Chiorclán 31/2016 na Roinne Oideachais agus 
Scileanna.  

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.teachingcouncil.ie. 

Caighdeáin ghairmiúla
I gcomhthéacs an Chóid Iompar Gairmiúil, tá múinteoirí 
cláraithe freagrach agus cuntasach go haonar as a 
n-iompar agus as a gcleachtas gairmiúil, agus de réir an 
tsainmhínithe, tacú le cáil a ngairme. Tá sé sin tábhachtach, 
ach go háirithe, ag tógáil seasamh uathúil iontaobhais atá 
ag múinteoirí laistigh de phobal san áireamh. Mar ghairmí, 
tá an múinteoir freagrach as an gcinneadh a dhéanann 
sé/sí agus na gníomhartha a ghlacann sé/sí le linn a 
chleachtas/a cleachtas gairmiúil. 

Déanann an Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí soláthar 
do chreat inar féidir le múinteoirí machnamh a dhéanamh 
ar a n-iompar agus ar a gcleachtas laistigh de.  Déanann 
sé soiléireacht ar na luachanna atá mar bhonn taca le 
gairm na múinteoireachta agus tugann breac-chuntas 
ar na príomhfhreagrachtaí atá lárnach do chleachtas 
na múinteoireachta. Tá seasamh tábhachtach dlí ag an 
gCód agus baineann an Chomhairle úsáid as mar phointe 
tagartha i bhfeidhmiú a cuid feidhmeanna faoi Chuid 5 
d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015, 
nuair a bhíonn an Chomhairle ag déileáil le hábhair ar 
nós feidhmiúlacht chun múineadh. Tá rannpháirtíocht 
in iompar atá contrátha leis an gCód ar cheann de líon 
forais ina bhféadfaí gearán maidir le múinteoir cláraithe 
a bhreithniú. Tá sé ríthábhachtach go mbíonn gach 
múinteoir cláraithe eolach ar an gCód agus ní mór dóibh 
aird a thabhairt air. 

Gearáin in aghaidh múinteoirí 
cláraithe a fhiosrú (Feidhmiúlachta 
chun Múineadh) 
Tá imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a bhaineann le 
feidhmiúlacht chun múineadh múinteoirí cláraithe 
ar cheann de phríomhfheidhmeanna na Comhairle 
Múinteoireachta. Tugann Cuid 5 d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015, cead don Chomhairle glacadh 
le gearáin maidir le múinteoirí cláraithe agus imscrúdú a 
stiúradh agus fiosrúcháin a reáchtáil, nuair a mheastar é sin 
a bheith cuí. 

Is féidir le duine ar bith, lena n-áirítear, daoine ón 
bpobal, fostóirí, múinteoirí eile agus an Chomhairle 
gearán a dhéanamh maidir le múinteoir cláraithe sá 
chás go mbaineann sé le feidhmiúlacht chun múineadh 
an mhúinteora cláraithe.  Má dhéantar gearán maidir le 
múinteoir cláraithe, tá an t-údarás ag an gComhairle an 
gearán a imscrúdú, déileáil leis an ngearán trína nósanna 
imeachta smachta trí fhiosrúchán a reáchtáil agus 
d’fhéadfadh an Chomhairle smachtbhannaí a fhorchur in 
aghaidh an mhúinteora atá i gceist. Tá sé seo cosúil leis na 
próisis smachta atá ag comhlachtaí rialála eile. 

Tá tuilleadh eolais le fáil sa chuid ar Fheidhmiúlacht chun 
Múineadh ag www.teachingcouncil.ie.
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Conas athnuachan a dhéanamh
Is ar líne trí Mo Chlárúchán an bealach is fearr 
le clárúchán a athnuachan agus a íoc, ar  www.
teachingcouncil.ie. Sa chás go mbíonn deacrachtaí 
ag múinteoir an clárúchán a athnuachan ar líne, is 
féidir leis/léi athnuachan a dhéanamh tríd an bpost 
agus an fógra athnuachana a fuair sé/sí a sheoladh 
ar ais.  Sa chás seo, ar mhaithe le slándáil airgeadais 
(comhlíonadh PCI) ní ghlacfar ach le seic nó le hordú 
poist.

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird má dhéanann 
tú athnuachan ar do chlárúchán agus coinníollacha 
a bheith agat ag an am céanna atá ag dul in éag, 
rachaidh do chlárúchán i léig ó Chlár na Múinteoirí 
mura dtabharfaidh tú aghaidh ar an gcoinníoll/ar na 
coinníollacha leis an gComhairle.  Déan tagairt do 
Leathanach 7 do “Teipeadh coinníoll clárúcháin a 
chomhlíonadh”.

Tábhachtach – do chuid 
mionsonraí teagmhála a choimeád 
cothrom le dáta 
Eisíonn an Chomhairle comhfhreagras ar gach 
múinteoir ar an bpost nó trí ríomhphost ar bhonn 
leanúnach. Eisíonn an Chomhairle teachtaireachtaí 
téacs freisin mar mheabhrúcháin breise do 
mhúinteoirí maidir lena gclárúchán a choimeád, 
mar shampla, teachtaireachtaí sms maidir le 
hathnuachan bhliantúil ar chlárúchán.  Ó am go ham 
eiseoidh an Chomhairle comhfhreagras trí phost 
cláraithe/seachadadh taifeadta agus Achtanna na 
Comhairle Múinteoireachta á gcomhlíonadh. Tá sé 
mar fhreagracht ar an múinteoir féin cothabháil a 
dhéanamh ar a chlárúchán/ar a clárúchán agus dá 
bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go gcoinníonn sé/sí a 
gcuid mionsonraí teagmhála cothrom le dáta (m.sh. 
mionsonraí maidir le seoladh, ríomhphost, teileafóin 
agus fón póca). Is féidir é sin a dhéanamh trí Mo 
Chlárúchán ar www.teachingcouncil.ie.

Mar gheall go bhféadfadh an Chomhairle 
doiciméadacht atá tábhachtach a eisiúint le linn saoire 
na scoile, tá sé tábhachtach go gcuirfidh an múinteoir 
a sheoladh/a seoladh baile (nó áit chónaithe) ar fáil 
don Chomhairle. Is chuig an seoladh comhfhreagrais 
a thugann an múinteoir don Chomhairle an 
seoladh a gcuirfear fógraí chuige (m.sh. litreacha/
cumarsáid chláraithe) agus Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta á gcomhlíonadh.

Sa chás nach mbíonn an múinteoir i láthair ag an 
seoladh ag ar cuireadh an comhfhreagras, nó sa chás 
nach mbailíonn an múinteoir comhfhreagras den sórt 
sin ón oifig sórtála poist áitiúil, breithnítear an litir a 
bheith seolta de réir téarmaí dlí agus seasfar leis an 
ábhar cumarsáide a bhí sa litir sin. Ar an ábhar sin, 
níor chóir gur seoladh scoile nó coláiste a bheidh sa 
seoladh comhfhreagrais. 

Clárúchán a athnuachan go bliantúil  
Ní mór clárúchán a athnuachan ar bhonn bliantúil agus tá sé seo mar 
cheanglas ar mhúinteoirí ar mhaithe le híocaíocht a fháil ó chistí poiblí 
(Alt 30).  Tá sé mar fhreagracht ar an múinteoir a chinntiú go mbíonn a 
chlárúchán/a clárúchán athnuaite in am ar mhaithe lena chinntiú nach 
bhfuil tionchar aige ar a thuarastal/a tuarastal.  

Is €65 an táille chun clárúchán a athnuachan leis an gComhairle.  
Déanann an táille seo maoiniú ar obair na Comhairle agus í ag tabhairt 
faoina caighdeáin ghairmiúla agus feidhmeanna rialála. 

Seolfaidh an Chomhairle fógra athnuachana ar ríomhphost gach aon 
bhliain roimh an dáta athnuachana a bhfuil athnuachan déanta acu ar 
líne sna blianta roimhe seo. Leanfar le fógraí a sheoladh sa phost chuig 
na múinteoirí sin nach ndearna athnuachan ar líne riamh. Déanann 92% 
de mhúinteoirí athnuachan ar líne faoi láthair.  Is é sprioc na Comhairle 
don am atá romhainn gach athnuachan a dhéanamh ar líne, rud a 
chruthóidh próiseas nach mbaineann aon pháipéar leis agus atá níos 
éifeachtaí. Déanann 92% de mhúinteoirí athnuachan ar líne faoi láthair. 

Eisíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta meabhrúcháin athnuachana 
trí ríomhphost agus trí theachtaireachtaí téacs freisin. Tá sé de dhualgas 
ar an múinteoir a chuid/a cuid mionsonraí teagmhála a thabhairt 
cothrom le dáta trí “Mo Chlárúchán” chun a chinntiú go bhfaigheann 
siad comhfhreagras tábhachtach maidir le hathnuachan. 

Tá an clárúchán bailí ar feadh 12 mí tar éis dáta an chlárúcháin. Sa chás 
nach ndéantar clárúchán a athnuachan laistigh den tréimhse ama atá 
sonraithe, tá sé mar oibleagáid ar an gComhairle an múinteoir a bhaint 
den Chlár.  Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird gur féidir múinteoir a 
bhaint den Chlár mar gheall ar chúiseanna eile, ar nós, gan coinníoll a 
chomhlíonadh nó gan cheanglais Grinnfhiosrúcháin a chomhlíonadh. 

AMLÍNE D’ATHNUACHAN CLÁRÚCHÁIN 

Thart ar aon mhí 
amháin roimh an dáta 
athnuachana: 

Fógra athnuachana a eisiúint 

Thart ar aon seachtain 
amháin tar éis an dáta 
athnuachana (mura 
mbíonn athnuachan 
déanta ar chlárúchán):

Eisítear an fógra don mhúinteoir 
trí sheachadadh taifeadta ag cur 
in iúl dó/di go mbainfear den Chlár 
é/í laistigh d’aon mhí amháin 
mura ndéantar athnuachan ar an 
gClárúchán 

Aon mhí amháin tar éis 
fógra athnuachana a 
eisiúint: 

Baintear an múinteoir den Chlár 

(Beidh feidhm leis an bpróiseas 
iomlán clárúcháin ar mhaithe leis an 
múinteoir a chur ar ais ar an gClár) 

Cuirfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an Pámháistir (an Roinn 
Oideachais agus Scileanna agus an Bord Oideachas) ar an eolas nuair a 
bhaintear múinteoir den Chlár. 

Ní mór go ndéanfaidh múinteoirí cláraithe nóta dá ndáta athnuachana 
agus ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle mura 
mbíonn fógra athnuachana faighte acu.  

Faoiseamh ó cháin ioncaim

Tá táille athnuachana an chlárúcháin ceadaithe ag na Coimisinéirí 
Ioncaim mar speansas a bhaineann leis an obair chun críocha 
cáinioncaim. Ba chóir do mhúinteoir teagmháil a dhéanamh lena oifig/
hoifig cánach féin chun an asbhaint cánach a éileamh. Féach ar  www.
revenue.ie.
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FÉILTE, Féile bhliantúil na 
Comhairle Mhúinteoireachta 
don Fhoghlaim agus don Bharr 
Feabhais sa Mhúinteoireacht, 
a cheiliúrann sárobair laethúil 
mhúinteoirí ina gcuid seomraí 
ranga agus a thugann deis 
dóibh an dea-obair sin a 
chomhroinnt, le chéile agus 
leis an bpobal i gcoitinne.

Is cúis ríméid dúinn a fhógairt go 
leanfaimid leis an gceiliúradh ar líne, Dé 
Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2020!

Beidh agallamh beo le Máire Mhic 
Róibín, painéal díospóireachta beo 
agus ceardlanna, chomh maith 
le spás taispeántais ina gcuirfidh 
múinteoirí a gcuid oibre i láthair.

Chun clárú féach www.feilte.ie.

@teachingcouncil  |   @feilte  |   www.teachingcouncil.ie
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Teagmháil a dhéanamh linn  

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta mar a leanas: 

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara, W23 Y7XO, Éire

Íosghlao 1890 224 224  
Teileafón +353 1 651 7900

Ríomhphost info@teachingcouncil.ie 
www.teachingcouncil.ie

Coinneáil i dteagmháil
Tá sé tábhachtach go leanann múinteoirí cláraithe 
le teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle mar 
chomhlacht gairmiúil. Tá líon leathanaigh ar líne ag an 
gComhairle atá ina bpointí tagartha tábhachtacha: 

www.teachingcouncil.ie

The Teaching Council

 @TeachingCouncil

teachingcouncil

@teachingcouncil

The Teaching Council

Chomh maith leis sin, seolann an Chomhairle an t 
eolas is deireanaí ar ríomhphost ar bhonn rialta chuig 
na múinteoirí cláraithe go léir a bhfuil a seoladh 
ríomhphoist ar a gClárúchán. Tá an múinteoir freagrach 
as a chinntiú go gcoinníonn sé/sí a gcuid mionsonraí 
cothrom le dáta ar an gClár trí Mo Chlárúchán ar  www.
teachingcouncil.ie.

Lean muid ar líne:

Facebook The Teaching Council

Twitter @TeachingCouncil

Instagram @teachingcouncil

Snapchat teachingcouncil

LinkedIn The Teaching Council

Coinne
Má tá múinteoir ag beartú cuairt a thabhairt ar oifigí 
na Comhairle chun iarratas a chur faoi bhráid (nó 
doiciméid tacaíochta), agus/nó chun plé a dhéanamh 
ar chlárúchán ní mór dó/di a thabhairt ar aird go bhfuil 
córas coinne i bhfeidhm.

Cinntíonn an córas coinne: 

 go mbeidh comhalta foirne ón rannóg ábhartha ar 
fáil nuair a thagann an t-iarratasóir nó an múinteoir 
cláraithe chun na hoifige

 í bheidh mórán am feithimh i gceist san oifig fáilte, 
agus

Chun coinne a dhéanamh, is féidir le múinteoir glaoch 
gutháin nó ríomhphost a sheoladh chuig an gComhairle 
ag  info@teachingcouncil.ie.
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Aguisín 1

Amlínte do Chéim Fáis Droichead

Is é próiseas Droichead an t-aon bhealach amháin ionduchtúcháin a bheidh ann do gach Múinteoir Nuacháilithe 
(MN) ó 2020/2021

Leagtar amach thíos sceideal na céime fáis do phróiseas Droichead ó 2016 go 2021:

BUNSCOILEANNA SCEIDEAL DON CHÉIM FÁIS

2016/2017 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí Nuacháilithe 
i socrúcháin MOS   Is féidir le 

scoileanna 
i gcatagóir 
ar bith páirt 
a ghlacadh 
i bpróiseas 
Droichead 
ceachtar de 
na blianta 
seo, más 
mian leo é sin 
a dhéanamh, 
roimh na 
dátaí atá 
leagtha 
amach thall.

2017/2018 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí Nuacháilithe 
i socrúcháin MOS nó i mbunscoileanna móra ina bhfuil 
príomhoide agus 24 nó níos mó múinteoir príomhshrutha   

2018/2019 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí Nuacháilithe 
i socrúcháin MOS nó i mbunscoileanna móra ina bhfuil 16 
múinteoir príomhshrutha nó níos mó 

2019/2020 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí Nuacháilithe 
i socrúcháin MOS agus i ngach bunscoile ina bhfuil príomhoidí 
riaracháin

2020/2021 Droichead an bealach ionduchtaithe do gach Múinteoir 
Nuacháilithe bunscoile

IARBHUNSCOILEANNA SCEIDEAL DON CHÉIM FÁIS

2016/2017 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
Nuacháilithe i socrúcháin MOS Is féidir le 

scoileanna 
i gcatagóir 
ar bith páirt 
a ghlacadh 
i bpróiseas 
Droichead 
ceachtar de 
na blianta 
seo, más 
mian leo é sin 
a dhéanamh, 
roimh na 
dátaí atá 
leagtha 
amach thall.

2017/2018 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
Nuacháilithe i socrúcháin MOS nó in iarbhunscoileanna 
móra ina bhfuil 700 dalta nó níos mó

2018/2019 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
Nuacháilithe i socrúcháin MOS agus in iarbhunscoileanna 
móra ina bhfuil 400 dalta nó níos mó

2019/2020 Droichead an bealach ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
Nuacháilithe i socrúcháin MOS agus in iarbhunscoileanna 
móra ina bhfuil 200 dalta nó níos mó

2020/2021 Droichead an bealach ionduchtaithe do gach Múinteoir 
Nuacháilithe iarbhunscoile

Ní féidir tabhairt faoi phróiseas Droichead ach amháin i scoileanna atá rannpháirteach sa phróiseas agus atá oilte ó 
thaobh próiseas Droichead. Chun mionsonraí iomlána a fháil maidir le Droichead, déan tagairt do ‘Droichead: an Creat 
Lánpháirtithe maidir le hIonduchtúchán Gairmiúil Márta 2017’ atá le fáil ar www.teachingcouncil.ie. 
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Aguisín 2

Droichead: Treoir Ghairid (Bunscolaíocht)

Droichead:  
Treoir Ghairid
Bunscolaíocht
Ó mhí Mheán Fómhair 2020, is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin a bheidh ann do gach 
Múinteoir Nuacháilithe (MN) bunscoile.

DROICHEAD: AN CREAT LÁNPHÁIRTITHE MAIDIR LE HIONDUCHTÚCHÁIN GAIRMIÚIL 

Conradh/tairiscint fostaíochta d’íosmhéid de 60 lá as a chéile i socrúcháin incháilithe  

Conas Iarratas a dhéanamh air agus Próiseas Droichead a Chomhlánú

1)  Iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta trí logáil isteach ar Mo Chlárúchán ar láithreán gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta  www.teachingcouncil.ie

2) Rannpháirtíocht i bpróiseas Droichead:
 Snáithe A: Ionduchtúchán Scoilbhunaithe
 - Le tacaíocht na Foirne Tacaíochta Gairmiúla (FTG)
 AGUS
 Snáithe B: Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise
 - Freastal ar Chnuaschruinniú MNC amháin in aghaidh an téarma (féach Nóta 8 thíos)
 - Tabhairt faoi Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúil amháin eile atá roghnaithe i gcomhairle leis an FTG

3)  Críochnaigh trí Fhoirm D atá comhlánaithe go hiomlán a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta 

Is ionann próiseas Droichead agus coinníoll maidir le cleachtas gairmiúil 
iarcháilíochta a bhaineann le gach Múinteoir Nuacháilithe (MN) Bunscoile. 
Tá tuilleadh eolais le fáil maidir leis na coinníollacha seo sa Chleachtas 
Gairmiúil Iarcháilíochta Nósanna Imeachta agus Critéir agus Droichead: An 
Creat Lánpháirtithe maidir le hIonduchtúchán Gairme Márta 2017 atá le fáil ar 
láithreán gréasáin na Comhairle  www.teachingcouncil.ie.

Pointí le tabhairt ar Aird 
1. Sula ndéanann tú iarratas ar phróiseas Droichead ní 

mór duit;

i) a dheimhniú go bhfuil tú i socrúchán 
incháilithe agus go bhfuil tú ag freastal ar na 
híoschoinníollacha maidir le tréimhse ama a 
leagtar amach don phróiseas.

agus
ii) a dheimhniú go bhfuil an scoil toilteanach an 

próiseas a éascú duit trí Fhoireann Tacaíochta 
Gairmiúil (FTG) a sholáthar chun oibriú i gcomhar 
leat chun tacaíocht a thabhairt duit agus 
meantóireacht a dhéanamh ort le linn an phróisis 
ionduchtúcháin.  

2. Ní mór go mbeidh dhá mhúinteoir ar a laghad ar an 
Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil (FTG) a bhfuil dhá lá ar 
a laghad d’oiliúint FTG comhlánaithe acu sular féidir 
leo tús a chur leis an bpróiseas leatsa.  

3. Ní féidir an próiseas Droichead a thabhairt chun críche 
go dtí go mbíonn ceithre lá iomlána á n-oiliúint FTG 
tugtha chun críche ag gach comhalta den FTG.

4. Déan tagairt le do thoil do chonarthaí maidir le 
postroinnt nó conarthaí páirtaimseartha do, Socruithe 
Eatramhacha Coinníollacha Iarcháilíochta um 
Chleachtas Gairmiúil 2020/2021 2020-2021 atá le fáil ar 
láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.

5. Nuair a dhéanann tú iarratas ar phróiseas Droichead 
gheobhaidh tú ríomhphost le hadmháil go bhfuil 
d’iarratas faighte. Nuair a ghlactar leat ar phróiseas 
Droichead gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin. 

6. Soláthraíodh an ríomhphost deimhniúcháin naisc le 
heolas agus le doiciméid thábhachtach. Tugann an 
ríomhphost deimhniúcháin cead duit tús a chur leis an 
bpróiseas agus beidh do dháta tosaithe san áireamh 
ann.

7. Ní féidir tús a chur leis an bpróiseas Droichead go dtí 
go bhfaigheann tú an ríomhphost deimhniúcháin ón 
gComhairle Mhúinteoireachta. 

8. Beidh cóip den ríomhphost deimhniúcháin a lorg ag an 
FTG ar mhaithe le tús a chur le próiseas Droichead.

9. Tá cóip den ríomhphost deimhniúcháin riachtanach 
chun freastal ar Chnuaschruinnithe.

https://www.teachingcouncil.ie/en/
https://www.teachingcouncil.ie/en/
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Droichead: A Quick Guide (Post-primary) 

Droichead:  
Treoir Ghairid
Iarbhunscolaíocht
Ó mhí Mheán Fómhair 2020, is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin a bheidh ann do gach
 Múinteoir Nuacháilithe (MN) iarbunscoile.

Pointí le tabhairt ar Aird  
1. Sula ndéanann tú iarratas ar phróiseas Droichead ní 

mór duit;

i) a dheimhniú go bhfuil tú i socrúchán 
incháilithe agus go bhfuil tú ag freastal ar na 
híoschoinníollacha maidir le tréimhse ama a 
leagtar amach don phróiseas.

agus
ii) a dheimhniú go bhfuil an scoil toilteanach an 

próiseas a éascú duit trí Fhoireann Tacaíochta 
Gairmiúil (FTG) a sholáthar chun oibriú i gcomhar 
leat chun tacaíocht a thabhairt duit agus 
meantóireacht a dhéanamh ort le linn an phróisis 
ionduchtúcháin.

2. Ní mór go mbeidh dhá mhúinteoir ar a laghad ar an 
Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil (FTG) a bhfuil dhá lá ar 
a laghad d’oiliúint FTG comhlánaithe acu sular féidir 
leo tús a chur leis an bpróiseas leatsa.

3. Ní féidir an próiseas Droichead a thabhairt chun críche 
go dtí go mbíonn ceithre lá iomlána á n-oiliúint FTG 
tugtha chun críche ag gach comhalta den FTG.

4. Nuair a dhéanann tú iarratas ar phróiseas Droichead 
gheobhaidh tú ríomhphost le hadmháil go bhfuil 
d’iarratas faighte. Nuair a ghlactar leat ar phróiseas 
Droichead gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin.

5. Soláthraíodh an ríomhphost deimhniúcháin naisc le 
heolas agus le doiciméid thábhachtach. Tugann an 
ríomhphost deimhniúcháin cead duit tús a chur leis an 
bpróiseas agus beidh do dháta tosaithe san áireamh 
ann.

6. Ní féidir tús a chur leis an bpróiseas Droichead go dtí 
go bhfaigheann tú an ríomhphost deimhniúcháin ón 
gComhairle Mhúinteoireachta.

7. Beidh cóip den ríomhphost deimhniúcháin a lorg ag an 
FTG ar mhaithe le tús a chur le próiseas Droichead.

8. Tá cóip den ríomhphost deimhniúcháin riachtanach 
chun freastal ar Chnuaschruinnithe.

DROICHEAD: AN CREAT LÁNPHÁIRTITHE MAIDIR LE HIONDUCHTÚCHÁIN GAIRMIÚIL 

Conradh/tairiscint fostaíochta d’íosmhéid de 200 uair an chloig i socrúchán incháilithe in iarbhunscoil aonair   

Conas Iarratas a dhéanamh air agus Próiseas Droichead a Chomhlánú

1)  Iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta trí logáil isteach ar Mo Chlárúchán ar láithreán gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta  www.teachingcouncil.ie

2) Rannpháirtíocht i bpróiseas Droichead:
 Snáithe A: Ionduchtúchán Scoilbhunaithe
 - Le tacaíocht na Foirne Tacaíochta Gairmiúla (FTG)
 AGUS
 Snáithe B: Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise
 - Freastal ar Chnuaschruinniú MNC amháin in aghaidh an téarma (féach Nóta 8 thíos)
 - Tabhairt faoi Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúil amháin eile atá roghnaithe i gcomhairle leis an FTG

3)  Críochnaigh trí Fhoirm D atá comhlánaithe go hiomlán a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta 

Is ionann próiseas Droichead agus coinníoll maidir le cleachtas gairmiúil 
iarcháilíochta a bhaineann le gach Múinteoir Nuacháilithe (MN) Bunscoile. 
Tá tuilleadh eolais le fáil maidir leis na coinníollacha seo sa Chleachtas 
Gairmiúil Iarcháilíochta Nósanna Imeachta agus Critéir agus Droichead: An 
Creat Lánpháirtithe maidir le hIonduchtúchán Gairme Márta 2017 atá le fáil ar 
láithreán gréasáin na Comhairle  www.teachingcouncil.ie.
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Aguisín 3

Dul chun cinn san fhorbairt rialála faoi stiúir gairmithe 

Is thar ceann gairm na múinteoireachta a oibríonn an Chomhairle Mhúinteoireachta, ar mhaithe le leas an phobail. 
Tá sé fréamhaithe i luachanna faoi stiúir rialachán gairmiúil, freagracht ghairmiúil chomhroinnte agus comhmhuinín 
gairmiúil.  Tá sé mar aidhm ag an gComhairle ardchaighdeáin sa mhúinteoireacht a chur chun cinn a rachaidh chun leasa 
foghlaimeoirí agus múinteoirí agus iad ag iarraidh an t-eispéireas foghlama is fearr is féidir a chur ar fáil dá gcuid daltaí. 

Clár na Múinteoirí Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach de réir an dlí as clár múinteoirí in 
Éirinn a bhunú agus cothabháil a dhéanamh air.  I láthair na huaire tá thart ar 
106,000 múinteoir cláraithe ar an gClár.   

Is é an clárúchán bunchloch obair na Comhairle Múinteoireachta chun caighdeáin 
ghairmiúla a chur chun cinn, as a chinntiú nach ligtear isteach sa ghairm ach iad 
siúd ag a bhfuil cáilíochtaí múinteoireachta oiriúnacha agus ag a bhfuil carachtair 
oiriúnach. Soláthraíonn sé aitheantas reachtúil maidir lena stádas gairmiúil mar 
mhúinteoir do na múinteoirí.

Tá sé mar cheanglas ar mhúinteoirí a bheith cláraithe leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta ar mhaithe le híocaíocht a fháil ó chistí Stáit.  

Iontráil rialaithe 
chuig gairm na 
múinteoireachta 

Ciallaíonn foilsiú rialacháin clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta go bhfuil 
aonghnéitheacht sna ceanglais ó thaobh iontrála sa ghairm.  

Mar shampla, ceanglaíonn na rialacháin ar na múinteoirí go léir ar mian leo a 
bheith cláraithe, cáilíocht oideachas tosaigh múinteoireachta aitheanta a bheith 
acu. Suas go dtí mí Aibreán 2013, ní raibh sé seo mar cheanglas i ngach earnáil. 
Thug an Chomhairle rialacháin nua isteach an 25 Iúil 2016 atá ar fáil lena bhfeiceáil 
ar  www.teachingcouncil.ie. Tá na Rialacháin seo faoi athbhreithniú i láthair na 
huaire. 

Measúnú ar 
cháilíochtaí

Tá sé tábhachtach go mbaineann na múinteoirí go léir atá cláraithe in Éirinn 
na caighdeáin ghairmiúla céanna amach. Déantar measúnú ar cháilíochtaí na 
n-iarratasóirí go léir ar chlárúchán, lena n-áirítear, iarratasóirí a chláraigh lasmuigh 
d’Éirinn, chun a dhéanamh cinnte go bhfuil siad ag comhlíonadh na gcaighdeán 
atá leagtha síos ag an gComhairle Mhúinteoireachta. 

De réir Treoir 2005/36/EC ón AE (arna leasú), tá daoine a cháiligh mar mhúinteoirí 
i mBallstát AE eile i dteideal a gcuid cáilíochtaí a bheith aitheanta i ngach Ballstát 
eile. Is féidir an t-aitheantas sin a dheonú faoi réir ag coinníollacha, lena n-áirítear, 
aon easnaimh a dhéanamh suas. Is í an Chomhairle Mhúinteoireacht an t-údarás 
inniúil in Éirinn chun measúnú a dhéanamh ar iarratais ó dhaoine a cháiligh mar 
mhúinteoirí I dtíortha AE/LEE eile.  

Cód maidir le hiompar 
gairmiúil a fhoilsiú 

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as cothabháil agus feabhas a 
chur ar chaighdeán na múinteoireachta in Éirinn trí ardchaighdeáin i ngairm na 
múinteoireachta a chur chun cinn agus a chinntiú. 

Leagtar amach sa Chód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí caighdeáin an eolais 
ghairmiúil, na scileanna, inniúlacht agus an t-iompar a bhfuiltear ag súil leo ó 
mhúinteoirí cláraithe. Nuair atá siad go léir curtha i dtoll a chéile, tá 33 caighdeán 
den sórt sin ann, a léiríonn castacht agus éagsúlacht na múinteoireachta, agus 
clúdaítear réimsí ar nós cumarsáid agus caidreamh, comhionannas agus cuimsiú, 
comhlíonadh polasaithe náisiúnta agus scoile, forbairt phearsanta agus leas na 
ndaltaí.  Tacaíonn ceithre bhunluach leis na caighdeáin – meas, cúram, ionracas 
agus iontaobhas.
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Ag leagan síos polasaí 
maidir le hoideachas 
múinteoirí 

Tá ardchaighdeáin a chur chun cinn in oideachas múinteora mar 
bhunphrionsabal lárnach in obair na Comhairle Múinteoireachta.

Tá go leor feidhmeanna ag an gComhairle a bhaineann le hoideachas 
múinteora. Clúdaíonn na feidhmeanna seo gairm na múinteoireachta go 
hiomlán – ó iontráil i gcláir oideachais tosaigh múinteora; creidiúnú cláir 
den sórt sin; ionduchtú múinteoirí nuacháilithe sa ghairm; agus foghlaim 
ghairmiúil leanúnach múinteoirí ar feadh a ngairm mhúinteoireachta.

Dírítear gach aon cheann de na feidhmeanna sin ar a chinntiú go mbíonn 
múinteoirí ábalta, ar feadh a ngairme, ó thaobh eolais, scileanna agus 
inniúlachta chun cuidiú le foghlaimeoirí a lán acmhainneacht a bhaint amach.

Leagtar amach i mbeartais na Comhairle Múinteoireachta ar Leanúntas 
Oideachas Múinteoirí, beartas na Comhairle maidir le hoideachas tosaigh 
múinteora, ionduchtúchán agus foghlaim ghairmiúil leanúnach.  Is doiciméad 
suntasach atá i gceist leis seo mar go raibh an cur chuige ó thaobh oideachas 
múinteora briste suas san am a caitheadh, le naisc easnamhacha idir 
céimeanna difriúla ghairm an mhúinteora.  D’fhoilsigh an Chomhairle, le 
gairid, a polasaí ar Droichead – an próiseas ionduchtúcháin lánpháirtithe nua 
agus Cosán, an Creat Náisiúnta d’Fhoghlaim Múinteoirí.

Cláir chreidiúnaithe 
um oideachas tosaigh 
múinteoirí 

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú agus creidiúnú ar 
chláir oideachais tosaigh múinteora lena chinntiú go bhfuil na cláir ar an 
gcaighdeán is airde de réir mar a bheadh cuí chun daltaí a ullmhú chun dul le 
gairm na múinteoireachta. 

Cuirtear 76 clár oideachas tosaigh múinteora ar fáil in Éirinn, d’earnálacha 
na bunscolaíochta, na hiarbhunscolaíochta agus don bhreisoideachas. Sular 
bunaíodh an Chomhairle sa bhliain 2006, ní raibh aon chóras i bhfeidhm le 
creidiúnú gairmiúil a dhéanamh ar na cláir seo.  Tá an Chomhairle freagrach 
anois as athbhreithniú agus creidiúnú leanúnach a dhéanamh orthu. 

Taighde Tá taighde le múinteoirí agus do mhúinteoirí ríthábhachtach chun tacú 
lena gcuid foghlama agus lena gcuid cleachtas mar ghairmithe. Cuspóir 
tábhachtach don Chomhairle Mhúinteoireachta cultúr foghlama comhroinnte 
a chur chun cinn faoina ndéantar an taighde agus an treoirchleachtas a 
spreagadh agus a fheidhmiú sa seomra ranga. Tugann Sraith Taighde CROÍ 
sraith tionscnamh le chéile trína mbeadh sé i gceist ag an gComhairle an 
sprioc sin a bhaint amach. Cuirtear maoiniú agus tacaíocht ar fáil faoi Chreat 
Tacaíochta Taighde John Coolahan chun tacú le múinteoirí taighde atá ann 
cheana féin a úsáid agus tabhairt faoi thaighde nua. Tá rochtain saor in aisce 
ag gach múinteoir cláraithe chuig leabharlann ar líne na Comhairle ina bhfuil 
téacs iomlán os cionn 500 leabhar agus 2000 iris. Déanann an Chomhairle 
óstach ar seimineáir gréasáin, eisítear ríomhirisí taighde, tionólann Grúpa 
Rannpháirtíochta Taighde agus éascaíonn Cruinnithe Taighde ag Féilte – an 
Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc. Tá tuilleadh 
eolas ar fáil ar leathanaigh Taighde (Croí) ag www.teachingcouncil.ie.
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