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Foirm Iarratais chun Cáilíochtaí a Mheasúnú 
d’Ábha(i)r Curaclaim Iar-bhunscoile sa Bhreis 
Iarratas de réir Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú), 2016

Níl an fhoirm seo le líonadh ach ag múinteoirí atá cláraithe leis an 
gComhairle Mhúinteoireachta i láthair na huaire, amháin, faoi Chonair 
2 (Iar-bhunoideachas) (Rialachán 4 roimhe seo).

Léigh na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an fhoirm iarratais seo.
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ROINN A — SONRAÍ PEARSANTA     
      

Cláruimhir leis an gComhairle Mhúinteoireachta:

Sloinne:  

Ainm: 

Dáta Breithe: 

An Cháilíocht le measúnú:             Bunchéim

     Cáilíocht(aí) Ábhartha Eile (e.g. staidéir 
     iarchéime, staidéar modúlach) 

ROINN B – DEARBHÚ 

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a thugaim i ngach roinn den iarratas seo fíor agus cruinn.

Tuigim, má tá cáipéisí éigeantacha nó nithe eile fós amuigh faoi cheann tréimhse 3 mhí i ndiaidh an 
dáta a fuarthas an t-iarratas, go ndearbhófar an t-iarratas seo a bheith neamhbhailí agus go gcuirfidh an 
Chomhairle an t-iarratas ar fad ar ais chugam mar aon leis na cáipéisí tacaíochta (aon táillí a seoladh san 
áireamh, agus ar an tuiscint nach ndearnadh aon mheasúnú).

Tuigim go gcoimeádann an Chomhairle Mhúinteoireachta an ceart aici féin aon cháipéisí tacaíochta a 
fhíorú a sheoltar ag tacú le hiarratas, agus cáipéisí breise a iarraidh, dá dteastódh, chun measúnú a éascú.

Síniú an iarratasóra: 

Dáta:

  

L L / M M / B B B B

L L / M M / B B B B
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ROINN C – ÁBHA(I)R CURACLAIM IAR-BHUNSCOILE LE MEASÚNÚ

Seicliosta na nÁbhar Curaclaim
Féach na Riachtanais Ábhar Curaclaim (Iar-bhunscoile) don ábhar/ do na hábhair sin a bhfuil tú 
ag lorg measúnú ina leith le do thoil sula ndéanann tú iarratas.

Féach na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an roinn seo: 

Roghnaigh le do thoil an t-ábhar/na hábhair ba mhaith a dhéanfaí a mheasúnú:

■	 Araibis

■	 Béarla*

■	 Bitheolaíocht

■	 Ceimic 

■		Ceol

■	 Corpoideachas*

■	 Cuntasaíocht

■	 Eacnamaíocht

■	 Eacnamaiocht Bhaile (Eolaíoch 
& Shóisialta

■	 Eacnamaíocht Talmhaíochta

 Ealaín (Ceirdeanna san 
áireamh)

■	 Eolaíocht Talmhaíochta

■	 Fisic

■	 Fisic agus Ceimic 

■	 Fraincis*

■	 Gaeilge*

■	 Gearmáinis*

■	 Gnó

■	 Grafaic Dheartha & 
Cumarsáide (Líníocht 
Theicniúil cheana) 

■	 Greigis (Gréigis Ársa) 

■		Innealtóireacht

■	 Iodáilis*

■	 Laidin

■	 Léann Clasaiceach

■	 Léann Eabhrach

■	 Matamaitic 

■		Matamaiitic Fheidhmeach

■	 Oideachas Reilgiúnach

■	 OSSP (Oideachas 
Saoránach, Sóisialta & 
Polaitiúil

■	 Rúisis* 

■	 Seapáinis*

■	 Spáinnis*

■	 Staidéar Foirgníochta

■	 Stair

■	 Teicneolaíocht

■	 Teicneolaíocht Fasinéise & 
Cumarsáide (TFC)

■	 Tíreolaíocht

* ÁBHAIR AR TEANGACHA IAD - SEAL CÓNAITHE AGUS INNIÚLACHT THEANGEOLAÍOCH
Baineann an roinn seo leo siúd amháin atá ag déanamh iarratais ar ábhair ar teangacha iad. Ticeáil, le 
do thoil, de réir mar a oireann.

1. Liostaítear mo sheal cónaithe agus m’Inniúlacht  Theangeolaíoch 
      (íosmhéid B2 ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha - 
      CTET/CEFR) ar mo Thras-scríbhinní cáilíochta iniata

                                                           nó
2. Cuirim leis an iarratas seo fianaise ar mo sheal cónaithe agus ar 
      m’Inniúlacht Theangeolaíoch (íosmhéid B2 ar Chomhchreat Tagartha 
      na hEorpa um Theangacha), araon.      

#CORPOIDEACHAS
Má tá iarratas á dhéanamh ar an ábhar Corpoideachas, tá an Fhoirm PE1 le  líonadh isteach freisin.

Cuirim leis an iarratas seo an Fhoirm PE1 agus í líonta isteach.

Cónaí CTET/CEFR

CTET/CEFR

V.1/2018

Cónaí
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ROINN D — CÁILÍOCHT(AÍ) LE MEASÚNÚ

Sa ghreille thíos cuir isteach teideal cruinn gach cáilíochta le do thoil, e.g. Ard-Dioplóma Ealaíon, 
Dioplóma Iarchéime etc. Má tá cáilíochtaí breise agat in ábhar atá le measúnú, tabhair na sonraí ar 
bhileog ar leith le do thoil. 

Ba cheart cóipeanna deimhnithe de na tras-scríbhinní do gach bliain de na cáilíochtaí ábhartha ar fad 
a sheoladh in éineacht leis an iarratas seo, mura tugadh iad cheana. Is féidir meascán modúl agus/nó 
cáilíochtaí ar Leibhéal 8 agus níos airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC/NFQ) a sheoladh lena 
meas. 

Cáilíocht(aí) le measúnú

Teideal na Cáilíochta

An Coláiste/Ollscoil a 
Freastalaíodh

An tÚdarás Dámhachtana

Dáta Tosaigh

An Bhliain a Bronnadh

Fad an Chúrsa (cuir isteach an 
líon blianta)  

Lánaimseartha:

Páirtaimseartha:

Lánaimseartha: 

Páirtaimseartha: 

Líon Creidmheas ECTS (sa 
cháilíocht ar fad)

Ábha(i)r ina ndearnadh 
modheolaíochtaí 
múinteoireachta

Leibhéal na Dámhachtana ar an 
gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (e.g. 
Leibhéal 8 nó níos airde)

Toradh Críochnaitheach
(Onóracha/Pas/Meán-
Ghrádphointe e.g. 2.1)

Rochtain ar líne ar Shonraí Cáilíochta (áit a bhfuil sí ar fáil):
Nótáil: Má tá fáil ar do chuid tras-scríbhinní ar Digitary, logáil isteach i do chuntas le do thoil agus 
comhroinn an doiciméad/ na doiciméid tras-scríbhinne d’íostréimhse 4 seachtaine, le:
postprimaryqa@teachingcouncil.ie 

Seoladh nó URL an tSuímh 
Gréasáin:

CA/ID an Duine/Ainm Úsáideora:

CA/ID an Doiciméid/Pasfhocal: 

e . g .  w w w. u cd . i e / v e r i f y

C h u n  ro c h ta i n  a  c h ea d ú  a r  d o  c h u i d 
t ra s - s c r í b h i n n í
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ROINN E — SEIRBHÍS MÚINTEOIREACHTA

Tabhair eolas thíos faoin taithí mhúinteoireachta iarcháilíochta is ábhartha atá agat, le do thoil, 
seachas socrúchán scoile (más infheidhme). Dírigh go sonrach ar aon ábhar ar a bhfuil iarratas á 
dhéanamh agat.

Ainm agus Seoladh na Scoile/ 
Ionad Fostaíochta:

Uimhir Rolla na Scoile:

Post Reatha:

Líon uaireanta an chloig 
múinteoireachta/ fostaíochta sa 
tseachtain:

Ábhair a Múineadh:

Fad na Seirbhíse:

Síniú Phríomhoide na Scoile/ 
Bhainisteoir AD/ Stiúrthóir BOO

Dáta:

CU I R  STA M PA  O I F I G I Ú I L  N A  S CO I L E /  A N  C H O L Á I ST E  S A  B H O S C A 
S E O  L E  D O  T H O I L

D áta  to s a i g h :  L L / M M / B B B B G o  d t í :  L L / M M / B B B B 

L L / M M / B B B B
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L L / M M / B B B B

ROINN F – SEICLIOSTA

Líon isteach agus sínigh an seicliosta seo le do thoil sula seolann tú an fhoirm 
iarratais seo.

1. Tá na Riachtanais Ábhar Curaclaim (Iar-bhunscoile) agus na Treoirnótaí léite agam agus 
an fhoirm iarratais seo á líonadh isteach agam.

2. Tá an fhoirm iarratais seo ar fad líonta isteach agam agus N/A curtha in aon réimse nach 
n-oireann.

3. Tá cóip dheimhnithe istigh de thras-scríbhinn na dtorthaí do gach bliain den cháilíocht/ 
de na cáilíochtaí a bhfuil mé ag lorg measúnú ina leith, nó tá na sonraí comhroinnte 
don doiciméad /do na doiciméid chuí tugtha agam ionas go mbeidh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta in ann rochtain ar líne a fháil ar mo chuid tras-scríbhinní. 

4. Tá cóip dheimhnithe istigh de lámhleabha(i)r an chúrsa /na gcúrsaí ina dtugtar cur síos ar 
gach modúl a ndearna mé staidéar air (i.e. torthaí foghlama).

5. Tá aistriúcháin dheimhnithe istigh d’aon doiciméid thuas nach bhfuil scríofa i mBéarla nó 
i nGaeilge. 

6. Tá an táille chuí istigh (€100 san ábhar - féach Roinn G). 
          Ná seol airgead tirim le do thoil.

         SÍNIÚ AN IARRATASÓRA

Tá             

Tá
             

Tá             

Tá            

Tá  

Tá
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Modhanna Íocaíochta
Roghnaigh ceann de na roghanna íocaíochta seo a leanas le do thoil 

Rogha 1: Cárta Dochair/Creidmheasa

Master Card:                                 Visa:                             

Uimhir an Chárta: 
 Visa (Creidmheasa nó Dochair)
                         
Dáta Éaga:                          -        

CVV/CVN*:                                          * Na trí dhigit dheireanacha den chód slándála ar chúl an chárta

 Ainm Shealbhóir an Chárta 
(priontáil an t-ainm le do thoil): 

Síniú Shealbhóir an Chárta: 

NÓTÁIL: Scriosfar an leathanach seo go slán a luaithe a dhéantar an phróiseáil.

Rogha 2:  Seic, Ordú Poist nó Dréacht Bainc, iníoctha leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Cuirim leis seo: Seic                              Ordú Poist                                     Dréacht Bainc

ROINN G – TÁILLE/ MODH ÍOCAÍOCHTA

Ná seol airgead tirim le do thoil.

Ainm an Ábhair Táille An tSuim a Seoladh

Ábhar 1 - €100 €

Ábhar 2 - €100 €

Ábhar 3 - €100 €

An tSuim Iomlán a Seoladh: €



LEATHANACH BÁN


