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Clárú Coinníollach – Nóta Eolais 

Bronntar clárú coinníollach nuair nach bhfuil gach ceann de na riachtanais clárúcháin den Chomhairle 
Mhúinteoireachta comhlíonta ag múinteoir cláraithe. Cuirtear an coinníoll/ na coinníollacha a chuirtear i 
bhfeidhm ar chlárú múinteora, na meicníochtaí chun tabhairt fúthu ags an tréimhse ama a thugtar (trí 
bliana de ghnáth) in iúl don mhúinteoir nuair a chláraíonn sé/ sí leis an gComhairle. 

 
I gcásanna áirithe, beidh ar mhúinteoir cláraithe coinníoll amháin a chomhlíonadh sula gcuireann siad tús leis 
an dara ceann, e.g., ní mór do mhúinteoir bunscoile tabhairt faoi Riachtanas na Gaeilge sula gcuireann 
siad an Promhadh i gcrích. 

 
Is féidir leat na coinníollacha a bhaineann le do chlárúchán agus na sprioc-amanna leis na coinníollacha a 
chomhlíonadh a sheiceáil ach logáil isteach a dhéanamh ar Mo Chlárú ar www.teachingcouncil.ie. Moltar 
do mhúinteoirí go seiceálann siad a stádas clárúcháin go rialta agus, más gá, a seoladh, uimhir theileafóin 
theagmhála agus seoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta. 

 
Más rud é gur thug tú faoi na coinníollacha ina n-iomlána, cuir isteach na doiciméid chuí chuig an gComhairle. 
Féach leathanach 2 le haghaidh eolais a thugann míniú ar cad é an fhianaise atá ag teastáil chun do chlárúchán 
a thabhairt suas chun dáta agus conas an Chomhairle a chur ar an eolas faoi. 

 
Na Cineálacha Clárúcháin Choinníollaigh 
Cuirtear in iúl duit faoi na coinníollacha atá i bhfeidhm ar do chlárúchán sa litir Deimhniú Clárúcháin a eisítear 
chugat nuair a éiríonn le d’iarratas ar chlárúchán. 

 
Baineann líon coinníollacha leis na hearnálacha uile (bunscoil, iarbhunscoil agus breisoideachas) agus bíonn 
baint ag roinnt coinníollacha le hearnáil ar leith. 

 
Go hiondúil, is féidir leis na coinníollacha seo a leanas a bheith ag múinteoirí bunscoile: 

 
• Droichead 
• Promhadh 
• Clár Ceardlann Ionduchtúcháin 
• Riachtanas na Gaeilge 
• Easnaimh Cáilíochtaí 

 
Go hiondúil, is féidir leis na coinníollacha seo a leanas a bheith ag múinteoirí iarbhunscoile: 

 
• Droichead 
• Fostaíocht Iarcháilíochta (FIC) 
• Clár Ceardlann Ionduchtúcháin 
• Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (S&S) 
• Easnaimh Cáilíochtaí. 

 
Féadfaidh an coinníoll seo a leanas a bheith ag múinteoirí Breisoideachais: 

 
• Cáilíocht Oideachas Tosaigh Múinteoirí (riachtanach ón 01 Aibreán  2013). 
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1. Droichead (múinteoirí bunscoile agus iarbhunscoile) 
 

Is creatlach chomhtháite ghairmiúil ionduchtúcháin é Droichead do mhúinteoirí nuacháilithe (MNC). 
Is bealach eile é atá éagsúil leis an bpróiseas maidir le Promhadh do mhúinteoirí bunscoile ags maidir 
le Fostaíocht Iarcháilíochta (FIC) do mhúinteoirí iarbhunscoile atá ag obair i scoileanna atá oilte in 
Droichead. Is é an tréimhse de chleachtadh gairmiúil nach mór do Mhúinteoir Nuacháilithe (MNC) a 
dhéanamh tar éis an chéad chlárúcháin. Sa tréimhse seo faightear tacaíocht ó chomhghairmí/ 
comhghairmithe a bhfuil taithí aige/aici/acu i scoil aitheanta. Nuair a thosaíonn tú i do phost teagaisc 
nua deimhneoidh do phríomhoide más rud é go bhfuil Droichead á chur ar fáil ina scoil. 

 
Ba chóir iarratais chun Droichead a thosú a dhéanamh tríd an bhfeidhm “Mo Chlárú” ar shuíomh gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie. 

 

Ag cur in iúl don Chomhairle 
A luaithe agus atá Droichead curtha i gcrích i gceart ba chóir don mhúinteoir Foirm D a 
chomhlánú agus a chur isteach chuig an gComhairle. Is féidir Foirm D a íoslódáil ón 
leathanach Foirmeacha Iarratais ar www.teachingcouncil.ie. 

 
 
 
 

2. Clár Ceardlann Ionduchtúcháin (múinteoirí bunscoile & iarbhunscoile) 
Is é an Clár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM) a dhéanann an Clár Ceardlann 
Ionduchtúcháin a éascú agus tá sé maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tá sé á riar ag 
Ionad Oideachais Dhún na nGall. Éilítear ar mhúinteoirí 20 uair an chloig ar a laghad de rannpháirtíocht sa 
chlár a chur i gcrích laistigh den tréimhse ama shonraithe. 

 
Tá eolas faoi ábhar agus soláthar an Chláir Cheardlann Ionduchtúcháin ar fáil ar 
www.teacherinduction.ie 

 
Ag cur in iúl don Chomhairle 
Ní gá do mhúinteoirí a chur in iúl don Chomhairle nuair atá an clár curtha i gcrích acu. 
Nuair a chuirtear an riachtanas 20 uair an chloig i gcrích i gceart cuirfidh Ionad 
Oideachais Dhún na nGall é in iúl go díreach don Chomhairle ag deireadh gach míosa. 
Ansin, bainfidh an Chomhairle an coinníoll maidir leis an gClár Ceardlann 
Ionduchtúcháin agus eiseofar litir Dheimhniú an Chlárúcháin suas chun dáta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teachingcouncil.ie/
http://www.teachingcouncil.ie/en/Registration/Forms-and-Fees/Forms/
http://www.teacherinduction.ie/
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3. Riachtanas na Gaeilge (múinteoirí bunscoile amháin) 

Má chuir tú clár oideachas tosaigh múinteoirí i gcrích lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus má 
éiríonn le d’iarratas ar chlárúchán, beidh ort d’inniúlacht a thaispeáint i dteagasc na Gaeilge agus sa 
churaclam bunscoile trí mheán na Gaeilge. 

 
Tá dhá rogha i gceist chun tabhairt faoin gcoinníoll seo: 

 
1. Triail inniúlachta (SCG -An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge), nó 
2. Tréimhse oiriúnaithe (OCG -Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge). 

 
Tá an dá cheann faoi riar Ionad Oideachais Marino, www.ilrweb.ie 

 
Ag cur in iúl don Chomhairle 
Agus an coinníoll seo curtha i gcrích i gceart, lena n-áirítear freastal riachtanach ar an 
nGaeltacht, eiseoidh Institiúid Oideachais Marino deimhniú críochnaithe chugat. Ba chóir duit 
do dheimhniú SCG/OCG a chur isteach chuig an gComhairle agus bainfear Riachtanas na 
Gaeilge de do thaifead clárúcháin. 

 
 
 
 

4. Promhadh (múinteoirí bunscoile amháin) 
Éilítear ar mhúinteoirí bunscoile tabhairt faoi thréimhse promhaidh le meastóireacht a dhéanamh ar a n-
inniúlacht ghairmiúil. Tá dhá ghné i gceist leis an bpromhadh: 

 
1. Riachtanas Seirbhíse, agus 
2. Inniúlacht Ghairmiúil. 

 
Ní mór na hiarratais ar phromhadh a dhéanamh chuig Ionad Oideachais Luimnigh, www.lec.ie 

 
 

Ag cur in iúl don Chomhairle 
Nuair a chuirtear an ghné inniúlachta gairmiúla i gcrích i gceart, cuireann Ionad Oideachais 
Luimnigh ráiteas chuig an múinteoir. Ba chóir duit an ráiteas seo a chur isteach in éineacht 
le Foirm C chomhlánaithe chuig an gComhairle. Le Foirm C tá tú in ann an riachtanas 
seirbhíse den phromhadh a dheimhniú. Is féidir Foirm C a íoslódáil ón leathanach 
Foirmeacha Iarratais ar www.teachingcouncil.ie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilrweb.ie/
http://www.lec.ie/
http://www.teachingcouncil.ie/en/Registration/Forms-and-Fees/Forms/
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5. Fostaíocht Iarcháilíochta (FIC) (múinteoirí iarbhunscoile) 
Chun an coinníoll FIC a chomhlíonadh, ní mór do mhúinteoir fianaise a chur ar fáil de thaithí teagaisc 300 
uair an chloig in iarbhunscoil aitheanta nó in Ionad Oideachais. Ní mór dhá thrian (200 uair an chloig) ar a 
laghad den taithí fhaofa a bheith caite ag teagasc ábhair churaclaim iarbhunscoile do rang ainmnithe de 
scoláirí ar amchlár na scoile. Is féidir suas le haon trian (100 uair an chloig) den taithí fhaofa a dhéanamh i 
ngníomhaíochtaí teagaisc nach bhfuil ar an amchlár. Ba chóir do mhúinteoirí ar mhian leo FIC a chur i 
gcrích ina scoil féachaint ar an doiciméad maidir leis an gCéim Fáis do Droichead lena shocrú an bhfuil an 
scoil incháilithe. 

 
Ag cur in iúl don Chomhairle 
Agus an taithí teagaisc de 300 uair an chloig curtha i gcrích, ba chóir do mhúinteoir Foirm B a 
chomhlánú, í a fháil sínithe agus stampa a bheith curtha uirthi ag príomhoide na scoile agus í a 
chur ar ais chuig an gComhairle. Is féidir teacht ar Fhoirm B agus ar an doiciméad maidir leis 
an gCéim Fáis do Droichead ar www.teachingcouncil.ie. 

 
6. Easnaimh Cáilíochtaí (EC) (múinteoirí bunscoile agus iarbhunsccoile) 

Le linn an phróisis iarratais ar chlárúchán, b’fhéidir go n-aimseofaí easnaimh i gcáilíochtaí an iarratasóra 
(bunchéim agus/nó cáilíocht oideachais múinteora). Sa chás seo, ceanglaítear coinníoll ar a dtugtar 
Easnaimh Cáilíochtaí (EC) le clárú múinteora. 

 
Cuirfear in iúl don mhúinteoir maidir leis an tréimhse ama nach mór dóibh tabhairt faoin easnamh 
(trí bliana de ghnáth). Go hiondúil tugtar faoi na heasnaimh trí mhodúl, cúrsa nó scrúdú (triail 
inniúlachta) a chur i gcrích, nó trí thréimhse cleachtais faoi mhaoirseacht (tréimhse oiriúnaithe) a 
chur i gcrích i gcomhpháirt le cúrsa staidéar breise atá leagtha síos. 

 
Ag cur in iúl don Chomhairle 
Nuair a thugann tú faoin easnamh/ faoi na heasnaimh cáilíochtaí trí mhodúil fhaofa a chur i 
gcrích, éilítear ort tras-scríbhinn/ráiteas torthaí ó sholáthraí an chúrsa a chur isteach. Má chuir tú 
an tréimhse oiriúnaithe i gcrích, téigh i dteagmháil leis an gComhairle le haghaidh sonraí maidir 
leis an bhfianaise atá ag teastáil. 

 
7. Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (S&S) (múinteoirí iarbhunscoile) 

Má chuir tú clár oideachas tosaigh múinteoirí i gcrích lasmuigh d’Éirinn agus má éirigh leat i 
d’iarratas ar chlárúchán, tá sé riachtanach triail inniúlachta nó tréimhse oiriúnaithe a chur i gcrích i 
gceart i Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann. 

 
Reáchtálann an Chomhairle an triail inniúlachta dhá uair sa bhliain. D’fhéadfadh 
múinteoirí iarratas a dhéanamh leis an scrúdú a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh 
chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie. 

 

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

Ag cur in iúl don Chomhairle 
Má roghnaíonn tú Triail Inniúlachta na Comhairle a dhéanamh, ní gá duit aon rud eile a 
dhéanamh ó do thaobhsa de. Má éiríonn leat sa triail, tabharfaidh an Chomhairle Clár na 
Múinteoirí suas chun dáta agus eiseofar Deimhniú Clárúcháin leasaithe chugat. Má 
roghnaíonn tú staidéir bhreise a chur i gcrích sa réimse seo, ba chóir duit tras-scríbhinn de 
na torthaí scrúdaithe ón Institiúid Ardoideachais (HEI) chuí. 

 

http://www.teachingcouncil.ie/en/Registration/Forms-and-Fees/Forms/
mailto:historyandstructure@teachingcouncil.ie
http://www.teachingcouncil.ie/en/Registration/Registration-with-Conditions/
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Eolas Ginearálta 
 
 

A. Cad é an chéad rud eile ba chóir dom a dhéanamh? 
Éilítear ort an coinníoll a chomhlíonadh faoin sprioc-am atá leagtha amach. Má bhíonn deacracht 
agat an sprioc-am/ na sprioc-amanna a chomhlíonadh, téigh i dteagmháil leis an gComhairle, le do 
thoil. Mura ndéantar na coinníollacha a chomhlíonadh laistigh den tréimhse ama d’fhéadfadh 
clárúchán múinteora a bheith i mbaol. 

 
Má thug tú faoin gcoinníoll/ faoi na coinníollacha, cuir isteach an fhianaise riachtanach mar atá 
leagtha amach thuas. 

 
B. Cad a tharlaíonn mura bhfuilim in ann tabhairt faoi na coinníollacha faoin sprioc-am? 

I gcásanna eisceachtúla áirithe mura bhfuil múinteoir cláraithe in ann tabhairt faoi choinníoll laistigh 
den tréimhse shonraithe, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle ar shíneadh 
ama a fháil ar fhoirm EXT-01. Is féidir an fhoirm seo agus tuilleadh eolais a íoslódáil ó 
www.teachingcouncil.ie. 

 

C. Cén fáth a bhfuair mé litreacha iomadúla? 
B’fhéidir go bhfaighidh tú níos mó ná litir amháin má bhíonn déchlárúchán earnála agat, e.g. bunscoil 
agus iarbhunscoil. Eisíonn an Chomhairle litreacha chuig na múinteoirí uile atá cláraithe go coinníollach 
a thugann breac-chuntas soiléir ar an gcoinníoll infheidhme agus an dáta éaga ceangailte. 

 
D. Conas is féidir liom breathnú ar mo shonraí clárúcháin ar líne? 

Is féidir leat teacht ar do shonraí clárúcháin ar Mo Chlárú 
ar  www.teachingcouncil.ie  Is féidir leat do sheoladh, uimhreacha teagmhála agus 
seoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta anseo freisin. 

 
 

Téigh i dTeagmháil Linn 
 

Má bhíonn tuilleadh ceisteanna agat téigh i dteagmháil 

linn mar seo a leanas: Íosghlao 1890 224 224 

+353 (0)1 6517900 (9am – 5pm) 
 

R-phost conditions@teachingcouncil.ie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teachingcouncil.ie/en/Registration/Forms-and-Fees/Forms/
http://www.teachingcouncil.ie/
mailto:conditions@teachingcouncil.ie
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