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Nóta Soiléirithe – Scéim um Fhoghlaim agus Tacaíocht Covid (CLASS) & 

Droichead 

Má tá MNC fostaithe faoin soláthar CLASS, glacfar le hiarratais ar phróiseas Droichead don scoilbhliain 

2021/2022 má chomhlíontar riachtanais Pholasaí Droichead. Tá na riachtanais seo leagtha amach sna Nósanna 
Imeachta agus Critéir um Chleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta 2021/2022 agus na Socruithe Idirthréimhseacha 

2021/2022 mar atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Comhairle.  

Ionas go mbeidh sé éasca breathnú orthu, baineadh amach na réimsí polasaí ábhartha as an dá dhoiciméad agus 

cuireadh iad le chéile sa nóta seo faoi Iarbhunscoil agus Bunscoil faoi seach. Má dhéantar iarratas ar Dhroichead 
agus mura gcloítear leis na critéir, ní féidir a mheas gur cuireadh próiseas Droichead i gcrích agus ní tabharfadh 
clárú an MNC suas chun dáta. Má tá scoil nó MNC in amhras faoin gcáilitheacht, cuir ríomhphost chuig an 

gComhairle le haghaidh comhairle ar leith le do thoil ag conditions@teachingcouncil.ie. 

Iarbhunscoil 
1. Socrúcháin Incháilithe (bainte amach as na Nósanna Imeachta agus Critéir um 

Chleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta 2021/2022) 

2. Riachtanais ama (bainte amach as na Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtas 

Gairmiúil Iarcháilíochta 2021/2022) 

Pointí le cur san áireamh:  

2.1.2.4.  Iarbhunscolaíocht 

Sa bhliain 2020/2021 is é próiseas Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin a bheidh ann do gach 
Múinteoir Nuacháilithe (MN) iarbhunscoile.  

De ghnáth, tabharfaidh múinteoir iarbhunscolaíochta faoi phróiseas Droichead nuair atá sé/ sí fostaithe i 
scoil aitheanta iarbhunscolaíochta. Go hiondúil, is féidir fostaíocht le pá ar bhonn buan nó sealadach nó i 
mbun ionadaíochta, a bheith incháilithe, sa chás go ligfidh fostaíocht den sórt sin don mhúinteoir freastal ar 
na híoschoinníollacha maidir le tréimhse ama a leagtar amach in 2.1.3.3 thíos. 

2.1.2.5    Is féidir le múinteoir iarbhunscolaíochta próiseas Droichead a chomhlánú freisin sa chás go 
bhfuiltear fostaithe i ról acu seo a leanas:  

a) múinteoir i scoil speisialta ina bhfuil cuid de na daltaí atá ag freastal na scoile in aois iarbhunscolaíochta 
agus ábhar/ábhair de chuid an churaclaim iarbhunscolaíochta á dteagasc ag an múinteoir do dhaltaí den sórt 
sin, nó  

b) múinteoir in Ionad Oideachais ina bhfuil ábhar/ábhair de chuid an churaclaim iarbhunscolaíochta á 
dteagasc. 

 

 

 

2.1.2.4  Ní mór do mhúinteoir iar-bhunscoile 200 uair an chloig d’fhostaíocht múinteoireachta a 

chomhlánú i socrúchán incháilithe lena n-áirítear ábhar/ábhair de chuid an churaclaim 

iarbhunscolaíochta a theagasc do rang ainmnithe ar thráthchlár na scoile, nó fostaíocht i ról 

múinteoireachta maidir le hoideachas speisialta. Ní mór don mhúinteoir clárú le haghaidh 

phróiseas Droichead leis an gComhairle, agus úsáid á bhaint as an gcuid maidir le Logáil Isteach/ 

Mo Chlárúchán ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta laistigh de 5 lá oibre ó chuirtear 

tús leis an bhfostaíocht is ináirithe. 
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a) Is fiú a nótáil nach bhfuil uaireanta lasmuigh d’ábhar curaclaim a theagasc agus/nó ról 

oideachas speisialta ináirithe i dtreo uaireanta Droichead. 

Bunscoil 
1. Socrúcháin Incháilithe (bainte amach as na Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtas 

Gairmiúil Iarcháilíochta 2021/2022) 
 

Pointí le cur san áireamh:  

b) Is fiú a nótáil nach mór go mbeadh an teagasc leis an gcohórt céanna daltaí.  

c) Má tá róil/poist á n-athrú ag MNC laistigh den scoil chéanna, is fiú comhairle a lorg ón 

gComhairle sula dtosaíonn Droichead nó a luaithe agus atá an t-eolas sin faighte.   

d) Féach pointe 3 thíos le haghaidh solúbthachtaí breise 

 

2.  Riachtanais ama (bainte amach as na Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtas 

Gairmiúil Iarcháilíochta 2021/2022) 

 

2.1.2.1   Bunscolaíocht 

Sa bhliain 2020/2021 is é próiseas Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin a bheidh ann do gach 
Múinteoir Nuacháilithe (MN) bunscoile. 

De ghnáth, tugann múinteoir bunscoile faoi phróiseas Droichead nuair a bhíonn sé/sí fostaithe mar 
mhúinteoir ranga príomhshrutha. Go hiondúil, is féidir fostaíocht le pá ar bhonn buan nó sealadach nó i 
mbun ionadaíochta a áireamh, sa chás go bhfuil an múinteoir ag teagasc réimsí uile Churaclam na 
Bunscoile, Gaeilge san áireamh, do dhaltaí ranga príomhshrutha (ar aon ghrád amháin nó níos mó ná sin) ar 
feadh an lae scoile iomlán agus sa chás go ligfidh sealbhaíocht an phoist sa scoil don mhúinteoir freastal ar 
na híoschoinníollacha maidir le tréimhse ama a leagtar amach in 2.1.3.2 thíos. 

2.1.2.2   Seachas i gcásanna eisceachtúla, is i socrúcháin príomhshrutha is ceart do scoileanna múinteoirí 
nuacháilithe a fhostú. In imthosca áirithe, sa chás gur oiriúnaí an múinteoir nuacháilithe chun tacú le 
riachtanais na ndaltaí, is féidir le múinteoir nuacháilithe próiseas Droichead a chomhlánú i gceann de na róil 
oideachais speisialta seo a leanas2:  

a) múinteoir ranga speisialta i scoil príomhshrutha  

b) múinteoir i scoil speisialta  

c) múinteoir acmhainne lánaimseartha ag daltaí atá faoi mhíchumas íosmhinicíochta (de réir sainmhíniú na 
Roinne Oideachais agus Scileanna)  

d) múinteoir tacaíochta foghlama lánaimseartha  

e) ról lena gceanglaítear c) agus d) araon thuas (post múinteoireachta Tacaíochta Foghlama/ Acmhainne).. 

2.1.2.3   Sna cásanna thuas, ní mór (seachas i gcásanna neamhláithreachta eisceachtúla) an cohórt amháin 
daltaí a bheith á dteagasc ar feadh na tréimhse fostaíochta. Mar chuid de phróiseas Droichead, ba chóir 
don scoil iarracht a dhéanamh lena chinntiú go mbíonn deiseanna ag an múinteoir nuacháilithe teagasc a 
dhéanamh i socrúchán príomhshrutha i gcomhar leis an múinteoir ranga, lena n-áireofaí teagasc agus 
foghlaim na Gaeilge i rang príomhshrutha. 

2.1.3.2    Ní mór do mhúinteoir bunscoile bloc de 60 lá scoile i ndiaidh a chéile a chomhlánú i socrúchán 
incháilithe ón dáta a gceaptar den chéad uair an múinteoir i bpost bunscoile atá aitheanta chun críocha 

Droichead. Ní mór don mhúinteoir clárú do phróiseas Droichead leis an gComhairle, agus úsáid á bhaint as 
an gcuid maidir le Logáil Isteach/ Mo Chlárú ar shuiomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta laistigh de 

5 lá oibre ó chuirtear tús leis an fhostaíocht is ináirithe.  
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Pointí le cur san áireamh:  

a) Tá sé tábhachtach a lua gurb é an riachtanas ná 60 lá i ndiaidh a chéile áit a bhfuil uaireanta 

iomlána á dteagasc ag an múinteoir.  

b) Áit a mbaineann dhá scoil úsáid as uaireanta CLASS chun a chomhionann de mhúinteoir 

lánaimseartha, is féidir úsáid a bhaint as an tsamhail tacaíochta idirscoileanna. Téigh i 

dteagmháil leis an CNIM le haghaidh tuilleadh eolais info@teacherinduction.ie.  

c) Is féidir iarratais le haghaidh Droichead áit a bhfuil 60 lá i ndiaidh a chéile ar a laghad ag 

MNC a dhéanamh i rith na bliana. Cuirfear an dáta deiridh le haghaidh iarratas in iúl go luath 

in 2022.  

 

3. Solúbthachtaí Breise (Féach Bearta Sealadacha Droichead Nollaig 2021) 

De bharr Bearta Sealadacha a thabhairt isteach i mí na Nollag 2021 ag tabhairt síneadh ama Droichead 

dóibh siúd a bhfuil Painéil Soláthair agus laethanta Scaoilte Príomhoidí á gclúdach acu, tugadh síneadh 

ama dóibh siúd freisin atá ar chonarthaí postroinnte/páirtaimseartha.   

Glacfar le hiarratais anois le haghaidh Droichead go dtí an 31 Eanáír 2022 ó MNCanna a chomhlíonann 

na critéir thíos le haghaidh conarthaí postroinnte/páirtaimseartha ar an gcoinníoll gur thosaigh siad 

ina ról ar nó roimh an 31 Nollaig 2021 agus go leanann a gconradh ar aghaidh go dtí deireadh bhliain 

acadúil 2022. Má athraíonn an ról i rith na bliana, ba chóir teagmháil a dhéanamh láithreach bonn leis 

an gComhairle le haghaidh comhairle ar leith sa chás seo.  

Sliocht as Socruithe Idirthréimhseacha 2021/2022 

 

1.3 Conarthaí postroinnte nó páirtaimseartha don bhliain acadúil iomlán 

  

Glacfar le hiarratais do phróiseas Droichead do scoilbhliain 2021/2022 do mhúinteoirí atá cláraithe 

faoi Bhunscoil, nó faoi Bhealach 4 Eile, agus beidh coinníoll Droichead nó Promhadh ceangailte lena 

gclárú, atá: 

 

1.3.1 ar chonradh postroinnte ar feadh na tréimhse ama den bhliain acadúil iomlán, lena n-áirítear 

múinteoirí atá fostaithe mar mhúinteoirí ionaid. 

 

NÓ 

 

1.3.2 ar conradh páirtaimseartha de thráth nach lú ná dhá uair an chloig dhéag go leith (12.5 uair an 

chloig) ar feadh tréimhse ama den bhliain acadúil. 

 

Tabhair faoi deara an méid seo a leanas: 

 

Nóta 1: Maidir le múinteoirí a chomhlíonann na riachtanais incháilithe thuas, glacfaidh an 

Chomhairle le hiarratais le haghaidh phróiseas Droichead ar an tuiscint go ndéantar na hiarratais 

faoin 30 Meán Fómhair 2021 agus go leanfaidh an próiseas ar feadh na tréimhse ama den bhliain 

acadúil. 

 

Nóta 2: Ní mór na riachtanais uile eile a chomhlíonadh ach amháin má tá díolúine ann e.g., 

Cruinnithe cnuasaigh, gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla, breathnóireachtaí.  
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Nóta 3: Má tá 2 chonradh páirtaimseartha ar leith ag múinteoir atá níos mó ná 12.5 uair an chloig 

don bhliain acadúil iomlán, is féidir leo iarratas a dhéanamh le haghaidh Droichead má ghlacann an 

dá scoil leis an bpróiseas agus má chuirtear socrú cnuasaigh FTG i bhfeidhm, más gá. Ba chóir 

comhairle a lorg ón gComhairle Mhúinteoireachta ach ríomhphost a chur chuig 

conditions@teachingcouncil.ie.  

 

Nóta 4: Má dhéantar iarratais le haghaidh Droichead tar éis an spriocdháta den 30 Meán Fómhair 

agus mura gcloítear leis na riachtanais incháilithe ag 1.3.1 agus 1.3.2, measfar nár comhlíonadh 

riachtanais Droichead agus fanfaidh coinníoll Droichead ar chlárú múinteora. Ba chóir don MNC/scoil 

ríomhphost a chur chuig conditions@teachingcouncil.ie le haghaidh comhairle sula ndéanann sé/sí 

iarratas le haghaidh Droichead. 

 

Pointí le cur san áireamh:  

a) Is fiú a nótáil go bhfuil an riachtanas leis an gcohórt céanna daltaí.  

b) Má tá róil/poist á n-athrú ag MNC laistigh den scoil chéanna, is fiú comhairle a lorg ón 

gComhairle sula dtosaíonn Droichead. 

 

 

4. Uaireanta CLASS á gcomhcheangal le Laethanta Scaoilte Príomhoidí  

De bharr Bearta Sealadacha éigeandála a thabhairt isteach (Nollaig 2021) inar ceadaíodh MNCanna a 

bhfuil Laethanta Scaoilte Príomhoidí á gclúdach acu ar bhonn lánaimseartha (i.e., 5 lá in aghaidh na 

seachtaine) chun páirt a ghlacadh in Droichead, tá an socrú seo a leanas á shíneadh go dtí MNCanna 

a dhéanann uaireanta CLASS a chomhcheangal le laethanta scaoilte príomhoidí: 

Ar bhonn eisceachtúil, glacfar le hiarratais le haghaidh Droichead do scoilbhliain 2021/2022 áit a bhfuil 

MNC fostaithe ar bhonn leanúnach (i.e., 5 lá in aghaidh na seachtaine) agus a bhfuil meascán 

d’uaireanta CLASS agus laethanta scaoilte príomhoidí á gclúdach aige/aici, ar an gcoinníoll go ndéantar 

na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh: 

a. Ní mór an t-iarratas le haghaidh Droichead a dhéanamh ar nó roimh an 31 Eanáir 2022 
agus ba chóir don phróiseas leanúint ar aghaidh go dtí deireadh na bliana acadúla.  

b. Tá gá le beirt bhall den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) chun tacú leis an MNC i rith 
an phróisis. Má tá an MNC ag obair i gcnuasach scoileanna, ní mór do dhuine amháin 
den FTG a bheith ón mbonnscoil. Sa chás seo, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an 
CNIM ag info@teacherinduction.ie chun an rogha a phlé maidir leis an bpróiseas a 
thairiscint ag baint úsáid as an tsamhail Sheachtrach den FTG nó an tsamhail 
idirscoileanna. 

c. Ní mór don FTG agus don MNC a chinntiú go bhfuil cead agus comhaontú acu roimh ré, má 

tá sé/sí ag obair i gcnuasach go bhfuil na scoileanna uile sásta cur i gcrích phróiseas 

Droichead a éascú. 

d. Má tá sé/sí ag obair i gcnuasach, ní mór do phríomhoide na mbonnscoile gníomhú sa ról 

maoirseachta. 

e. Ní mór na riachtanais uile eile de phróiseas Droichead a chomhlíonadh ach amháin má tá 
díolúine ann e.g., Cruinnithe cnuasaigh, gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla, 
breathnóireachtaí agus cleachtas machnamhach. Is cruinniú éigeantach é Cruinniú 
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Cnuasaigh 1 agus ní mór Cruinniú Cnuasaigh 2 nó Cruinniú Cnuasaigh 3 a chur i gcrích ina 
dhiaidh sin. 

f. Má dhéantar iarratais le haghaidh Droichead i ndiaidh an spriocdháta den 31 Eanáir 2022 
agus/nó mura gcloítear leis na riachtanais incháilithe, ní bheidh próiseas Droichead 
comhlíonta agus fanfaidh coinníoll Droichead ar chlárú múinteora. Ba chóir don 
MNC/scoil ríomhphost a chur chuig conditions@teachingcouncil.ie le haghaidh 
comhairle sula ndéanann sé/sí iarratas le haghaidh Droichead.   

 

5. Ilghnéitheach 

Iarratais ar Shíneadh Ama: Is fiú a lua go bhfuil 3 bliana tugtha do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) 

uile le tabhairt faoin gcoinníoll ionduchtúcháin de chuid Droichead. Is féidir le MNCanna iarratas a 

dhéanamh ar shíneadh ama leis an gcoinníoll a chomhlíonadh más gá.  

Fiosruithe: Is féidir fiosruithe chuig an gComhairle a chur ar ríomhphost chuig 
conditions@teachingcouncil.ie agus ba chóir go mbeadh an t-ainm iomlán agus uimhir chláraithe na 
Comhairle Múinteoireachta curtha isteach ann. 
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