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An scéal a scamhadh – cén fáth? 

 
Seo grianghraf de thochailt seandálaíochta ar Inse Orc na hAlban. 

https://prezi.com/0xxxf-kwvcmd 

Tá sé ráite ag ceannaire na tochailte go measann daoine go mbíonn 

seandálaithe ag tochailt ar lorg bhloghanna, blúiríní de scéal na ndaoine a 

chónaigh san áit. Ní bhíonn, a deir sé, 

Táimid ag lorg an scéal iomlán. 
 
Mura dtógann tú ach rud amháin leat ón méid atá le rá agam faoi Dhroichead 

maidin inniu, is é seo an rud is tábhachtaí. Baineann Droichead le scéal iomlán 

na múinteoireachta. Ar nós an tsráidbhaile atá á nochtadh sa ghrianghraf seo, 

baineann Droichead leis an bpobal - pobal ghairm na múinteoireachta. Tá sé 

mar aidhm leis an méid a bhí le tuiscint le ró-fhada a léiriú - is é sin an líonra 

caidreamh atá ar fáil ag MNC nuair a chuireann siad tús lena n-aistear ar rian 

na múinteoireachta. 

Baineann sé le haitheantas a thabhairt don ghairm as an bhfoghlaim 

ghairmiúil atá á stiúradh aici leis na blianta, aitheantas atá á lorg aici le fada. Is 

í an mheantóireacht an sampla is fearr den gceannaireacht ghairmiúil údarach 

seo. 

https://prezi.com/0xxxf-kwvcmd
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Mar a chuir meantóir le seantaithí in iúl dúinn le déanaí, áfach, tá baol ceilte 

sa ráiteas deiridh sin, mar go bhféadfaí déithe beaga a dhéanamh de 

mhúinteoirí, rud a d’fhágfaí uaigneach iad. Trí thacaíocht agus treoir a 

thabhairt do chomhghleacaí nua-cháilithe is féidir eispéireas mealltach, 

saibhir, tairbheach a bheith agat, agus tú ag féachaint ar an mball nua seo de 

do ghairm ag fás is ag bláthú. Ach fiú nuair nach bhfuil aon deacrachtaí ann, 

bíonn infheistíocht mothúchánach i gceist duit mar dhuine agus mar ghairmí. 

Agus chuir an meantóir seo, le taithí fada, a tuiscint in iúl go bhfuil 

príomhluach na Comhairle i ngeall le freagracht ghairmiúil chomhroinnte á 

chur i gcrích. Níl sí léi féin níos mó. Tá sí go fóill ag gabháil den 

mheantóireacht, ach anois tá sí á dhéanamh i gcomhpháirtíocht lena 

comhghairmithe. Tá sé seo ag teacht leis an tuiscint atá ag go leor múinteoirí 

ar cheannaireacht ghairmiúil. 

Ceannaireacht ghairmiúil  
 
Níos luaithe i mbliana, labhair mé le múinteoirí ar an gclár ceannaireachta atá 

á reáchtáil ag Ollscoil Mhá Nuad, Tóraíocht. Dé Sathairn seo caite labhair mé 

le múinteoirí atá ag tabhairt faoi Dioplóma Iarchéime sa Cheannaireacht 

Oideachasúil i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Ar an dá ócáid sin d'iarr mé 

ar mhúinteoirí a chur in iúl dom, trí íomhánna nó focail, an tuiscint a bhí acu 

ar an gciall atá le ceannaireacht ghairmiúil - i gcás Ollscoil Mhá Nuad, luaigh 

mé ceannaireacht inmharthana, agus in UCC luaigh mé ceannaireacht 

foghlama. 

Seo roinnt de na híomhánna a sheol siad chugainn: https://prezi.com/0xxxf-
kwvcmd 

 
 

San iomlán, as dhá ghrúpa múinteoirí ag amanna agus áiteanna éagsúla, tá an 

comhdhearcadh forleathan ann go bhfuil gá go mbeidh níos mó comhoibrithe 

https://prezi.com/0xxxf-kwvcmd
https://prezi.com/0xxxf-kwvcmd
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ann ó thaobh ceannaireacht inmharthana foghlama anois ná mar a bhí go dtí 

seo agus go scaipfear níos mó é. Is é Droichead an deis ghairmiúil is fearr atá 

ann le freagairt a thabhairt ar léargas seo na múinteoirí. 

Ceannaireacht ghairmiúil 
 

Mar mheantóirí, ar ndóigh, tuigeann sibh é seo go hinstinneach - is páirt mhór 

é den aistear a thugann sibh faoi leis na MNCanna - an comhfhoghlaim a 

dhéanann sibh le chéile. Cá bhfuil an smaoineamh seo i ndáil le foghlaim agus 

ceannaireacht ghairmiúil ag leibhéal na Comhairle? 

Pléifidh mé an cheannaireacht ar dtús. Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta 

an t-aon comhlacht reachtúil gairmiúil le tromlach gairmithe. Níl an stádas 

iontaofa uathúil seo ag aon ghairm eile.  Fágann sé go bhfuil muinín ann as 

múinteoirí go bhféadfaidh siad feabhsú a gcaighdeáin féin a threorú i 

gcomhpháirtíocht le grúpaí eile - múinteoirí, Institiúidí Ardoideachais 

(coláistí), ceardchumainn, bainistíocht, etc.  

Mar sin, nuair a fhiafraíonn daoine cén fáth nach féidir an ceathrú bliain den 

Bhaitsiléir san Oideachas a úsáid mar phromhadh, is é seo an chúis - mar go 

gciallaíonn ceannaireacht ghairmiúil ag leibhéal na Comhairle go gcuirfidh 

comhghleacaithe fáilte roimh múinteoirí nua-cháilithe isteach sa ghairm is 

tábhachtaí sa tsochaí. Tá an deis seo riachtanach agus tuillte go maith. Dlíonn 

na MNCanna tacaíocht agus treoir óna gcomhghleacaithe le seantaithí; dlíonn 

na comhghleacaithe sin an spás agus an t-am lena gcuid foghlama a roinnt 

lena chéile agus leis na MNCanna; agus dlíonn daltaí tairbhe an fhoghlama 

sin. Agus dlíonn sibhse go léir go dtabharfaí aitheantas do chomhlacht 

reachtúil chaighdeáin ghairmiúla na hoibre sin. Tá sé i gceist ag an gComhairle 

soláthar a dhéanamh dó sin trí Chosán, an creat d'fhoghlaim múinteoirí atá le 

teacht gan mhoill. 
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Ach céard faoi fhoghlaim na Comhairle? Clúdaítear é sin leis an gceist a 

chuirtear orainn go minic - an bhfuil an Chomhairle ag éisteacht? 

An bhfuilimid ag éisteacht? Tá! 
 

Is iomaí sampla a thiocfadh liom a thabhairt den mbealach inar éist an 

Chomhairle le múinteoirí le linn phróiseas Dhroichead agus conas a 

d'fhoglaim muid, agus atá muid ag foghlaim go leanúnach. Pléifidh Kathryn 

roinn díobh ar ball. 

Déarfainn gurb é an sampla is fearr d'fhoghlaim i bhfíor-am ná le linn an 

Chéad Lá Comhroinnte Foghlama a bhí againn do bhunscoileanna i mí 

Eanáir 2013. Am dúshlánach a bhí ann don phróiseas. Ba chéim mhór 

chun tosaigh é an lá sin do na scoileanna agus dúinne. Is cuimhin liom 

bheith ag éisteacht leis na MNCanna ag labhairt faoina n-aistear gairmiúil i 

nDroichead, agus chuaigh sé go croí ionam an mianach a bhí sna daoine a 

bhí ag teacht isteach inár ngairm. 

Ach bhí níos mó fós ag baint leis an bhfoghlaim. Níos faide anonn sa lá, nuair a 
dúradh leis na scoileanna go mbeadh cigirí ag tabhairt cuairte ar MNCanna a 
chuir Droichead i gcrích le linn an dara bliain díobh ag obair, ar mhaithe le 
dearbhú cáilíochta, is beag nach raibh éirí amach ann. Chuir gach aon 
múinteoir sa seomra in iúl dúinn nach nglacfaí leis sin. Agus cén fáth? Mar gur 
bhraith siad go gcuirfeadh a leithéid de phróiseas in iúl nach bhféadfaí brath ar 
a mbreithiúnas gairmiúil. Laistigh de 24 huaire, bhí sé dearbhaithe againn go n-
athródh muid an mheicníocht dearbhaithe cáilíochta mar fhreagairt dhíreach 
ar an imní a bhí orthu. Bhí againn é sin a dhéanamh - mar bhí siad ag taispeáint 
dúinn na neamhréireachtaí a bhí inár soláthar polasaí féin! Agus mar go raibh 
siad ag léiriú go soiléir go raibh siad réidh le glacadh leis an gceannaireacht 
chomhoibríoch a chuirtear ar fáil le Droichead - chun caighdeáin a chothabháil 
agus a fheabhsú. 

Déan mar a rinneadh duit féin 
 
 
Tá an bród ollmhór gairmiúil sin as leas a bhaint as do bhreithiúnas chun 
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treoir, tacaíocht, comhairle agus cúram a chur ar fáil le clos freisin i gcomhrá a 

bhí agam le meantóir a bhí i lár na caogaidí i gCorcaigh dhá bhliain ó shin. Más 

buan mo chuimhne, ní raibh sí ach tar éis deireadh a chur leis an ullmhúchán 

don mheantóireacht. Chuir mé ceist uirthi cén fáth ar chinn sí tabhairt faoin 

meantóireacht, agus cén fáth ar thosaigh sí anois air. Rinne sí soiléir dom é 

nach raibh suim dá laghad aici bheith ina príomhoide. Bhí sí ag iarraidh an 

tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoir nua-cháilithe nach raibh ar fáil aicise 

nuair a bhí sí féin ag an gcéim sin dá gairm.  

 
Tuigimid go léir an tionchar a thugann tacaíocht agus treoir neamhfhoirmiúil 

dúinn – cluas éisteachta, sracfhéachaint tuisceanach, focal lách, tost 

compordach. Agus seans go bhfuil tú i do shuí ansin ag smaoineamh – go breá 

mar sin, má éiríonn chomh maith leis an gcur chuige sin, cén fáth a bhfuilimid 

ag iarraidh é a dhéanamh foirmeálta? Agus is é an freagra atá agam air sin ná 

– mar gheall go n-oibríonn an cur chuige pearsanta tacúil meantóireachta sin, 

is mian linn a chinntiú go rachaidh sé chun tairbhe do gach MNC, agus ní 

amháin dóibh siúd a bhfuil sé d’ádh orthu fostaíocht a fháil i scoil ina bhfuil 

meantóir. Tá a fhios againn ó mhúinteoirí go gcaithfear an tacaíocht agus 

treoir seo a chur ar fáil go comhoibríoch, le go mbeidh sé inmharthana – agus 

is chuige sin atá na Foirne Tacaíochta Gairmiúla. D’éirigh go han-mhaith ar fad 

le bhur gcuid oibre ag tacú le bhur gcomhghleacaithe. Tá sé in am go 

dtabharfaí an t-aitheantas don obair sin atá tuillte aici. Agus tá sé in am freisin 

go mbeidh an tacaíocht sin ar fáil ag gach MNC mar ghnáthrud. Tá sé i bhfad 

ró-thábhachtach lena fhágáil faoin gcinniúint.  

 
B’fhéidir go gcloisfeadh roinnt daoine a leithéid agus go ndéarfadh siad nach 

mairfeadh sé i scoileanna an domhain réadúil. 

Ach mar a dúirt John Hurley, múinteoir lonnaithe i gCorcaigh, uair amháin,  
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Is áiteanna lán daonnachta iad scoileanna… 

 
Agus ag freagairt don méid sin, dúirt MNC amháin ag an Lá Comhroinnte 

Foghlama in Aibreán, bunaithe ar a eispéireas féin:  

Is próiseas níos daonnúla é Droichead. 
 
Ba chóir go mbeadh bród orainn go léir, mar sin, go bhfuilimid, trí Dhroichead, 

ag tabhairt an méid spáis agus is féidir don daonnacht sin le go dtuigfidh muid 

a chéile, go dtreoróidh muid a chéile agus go dtacóidh muid lena chéile, trí 

chomhráití agus caidrimh ghairmiúla.  

An bhfuil an Chomhairle ag éisteacht? 
 
Tá roinnt múinteoirí go fóill ag rá nach bhfuil an Chomhairle ag éisteacht, 

nach bhfuilimid ag cuimhneamh go ndúirt cuid acu nach bhfuil sé seo de dhíth 

orthu.  

Sa mhórchuid de na cásanna sin, nuair a bhíonn tuilleadh comhrá againn leo 

faoin méid atá i gceist le Droichead, léirítear go minic nach raibh sé d’am acu 

na cáipéisí go léir a léamh, agus nach bhfuil siad ar an eolas faoi roinnt de na 

príomhfhorálacha. Feictear dúinn, nuair a mhíníonn muid dóibh iad, go n-

aontaíonn go leor acu linn ina dhiaidh sin. Go hiondúil, creideann siad siúd 

nach n-athraíonn a n-intinn go dtarlóidh an eagla is mó atá orthu. Is é an chúis 

imní is minicí a luaitear ná na caidrimh – creideann siad go millfear caidrimh 

mar go mbeidh na daoine céanna a bhí mar chomhghleacaithe go dtí seo 

anois ag déanamh measúnacht ar a chéile.  

Tá dhá bhliain de thaithí againn anois ag obair le 150 scoil, agus tá an líon sin 

méadaithe anois go os cionn 300, agus níl le rá agam ach nár tharla na rudaí 

sin a bhí mar chúis imní ag na daoine sin.  
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Tá athrú tagtha ar chaidrimh, ceart go leor – tá siad claochlaithe go dearfach. 

Labhraíonn príomhoidí faoin tionchar dearfach ar a bhfoirne uile mar, den 

chéad uair, shuigh siad síos agus labhair siad faoin mbealach ina bhfuil 

teagasc agus foghlaim mhaith á gcur i bhfeidhm ina scoil.  

Cén fáth gur mar seo atá an scéal? Is é mo thuaileas ná go bhfuil sé ag tarlú 

mar, nuair a thugann múinteoirí faoin bpróiseas, faigheann siad amach gan 

mhoill nach í an mheasúnacht an ghné is mó de Dhroichead. Is iad tacaíocht, 

treoir agus comhairle; aitheantas foirmeálta ar chaighdeán na gceangail a 

chruthaítear nuair a labhraíonn comhghairmithe lena chéile faoina gcuid 

oibre. Cinnte, tá foirm ann a bhaineann le críochnú an phróisis. Ach san 

fhoirm sin, iarrtar ar bhaill eile na bhFoirne Tacaíochta Gairmiúla a mholadh 

go bhfuil an MNC réidh le bheith ina bhall iomlán nó ina ball iomlán den 

ghairm, bunaithe ar chaighdeán a theagmháil nó a teagmháil libhse mar 

dhaoine agus mar ghairmithe. Agus tagann an moladh sin i ndiaidh phróiseas 

oscailte trédhearcach ar a mbíonn tionchar ag an MNC, agus ceann nach 

mbíonn aon ábhar iontais i gceist leis.  

Clabhsúr – cuireadh chun machnamh a dhéanamh – chun smaoineamh agus 
chun labhairt 

 
Agus is leis sin a bhaineann an lá inniu – múinteoirí ag tacú lena chéile chun 

tabhairt faoi chomhráití gairmiúla faoin mbealach leis an leas is fearr a bhaint 

as na deiseanna gairmiúla a chuirtear ar fáil le Droichead.  

Is é an chuid is fearr de ná go dtuigeann na múinteoirí atá páirteach i 

nDroichead é sin cheana. Dúirt MNC an méid seo faoi Dhroichead:  

Is é sin an cineál gairmí a ba mhaith liomsa a fheiceáil ionam féin. 
 
Agus dúirt múinteoir le seantaithí 
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Is é sin an spás inar mian liom a bheith.  

 
Agus dúirt ball d’ár ngrúpa oibre príomhoidí gurb é sin ar ndóigh an spás inar 

mhaith linn a bheith  

mar go bhfoghlaimíonn chuile dhuine ann. 
 
Sin trí ráiteas ó thriúr ghairmithe, in áiteanna agus ag amanna éagsúla, lena 

ndéantar achoimre go solabhartha ar an tsaoirse atá á chruthú ag an ngairm 

chun tacú léi féin agus í féin a chothabháil trí Dhroichead, é go léir 

fréamhaithe san fhoghlaim, do chuile dhuine, múinteoirí agus daltaí. Léirítear 

leis na trí ráiteas sin as áiteanna agus amanna éagsúla, a bhaineann le haon 

teachtaireacht lárnach amháin, conas is féidir léinn cothromaíocht ghairmiúil 

a bhaint amach idir muidne agus grúpaí eile, idir caighdeáin a fhíorú agus tacú 

le foghlaim ghairmiúil dhomhain.  

Go raibh maith agaibh as cluas a thabhairt dom. 
 
Tomás Ó Ruairc 

 
11 Samhain 2015 
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