
 

 

Deis Iasachta – An Chomhairle Mhúinteoireachta: 

Comhlach Teagaisc, Foghlama agus Taighde (TFT) 

1. Cúlra 
Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht atá freagrach as caighdeáin ghairmiúla sa 
mhúinteoireacht in Éirinn. Is é a príomhaidhm an ghairm múinteoireachta in Éirinn a chur 
chun cinn agus a rialáil. Tá os cionn 90,000 múinteoir bunscoile, iar-bhunscoile agus 
breisoideachais cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta i láthair na huaire. 

  
Tá an Chomhairle ag lorg iarratas ó mhúinteoirí cláraithe a mbeadh spéis acu a bheith ar 
iasacht le foireann comhlach a oibreoidh go lánaimseartha chun tacú leis an gComhairle ina 
hobair Teagaisc, Foghlama agus Taighde. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag lorg daoine 
a bhfuil an taithí agus na cáilíochtaí iomchuí acu chun tabhairt faoin ról spleodrach seo. 
 
Ní mór do gach iarratasóir do ról an Chomhlaigh TFT na critéir seo a leanas don ghearrliosta 

a chomhlíonadh:  

 a bheith cáilithe agus ag cleachtadh mar mhúinteoirí/príomhoidí ionaid/ príomhoidí 

 a bheith lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta  

 a bheith i bpost i mbunscoil nó in iar-bhunscoil aitheanta nó a bheith ar iasacht óna 

leithéid poist i láthair na huaire 

 a bheith in ann dul ar iasacht de réir Imlitreacha na Roinne Oideachais agus 

Scileanna 0011/2002 or 0107/2006 

2. Cuntas Poist 

Is iad na réimse tascanna seo a leanas a dhéanfaidh Comhlaigh Teagaisc, 

Foghlama agus Taighde de ghnáth: 

 Ceardlanna a leagan amach agus a éascú, lena n-áirítear na hacmhainní agus ábhair 

tacaíochta cuí, do mhúinteoirí agus geallsealbhóirí eile ar raon de réimsí beartais, 

forbairt ghairmiúil leanúnach, socrúchán scoile, Droichead agus folláine san áireamh.  

 Tacaíocht a thabhairt d’Oifigeach Oideachais na Comhairle Múinteoireachta agus don 

Oifigeach Foghlama Gairmiúla chun comhairle faoi bheartais a fhorbairt don 



Chomhairle, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar an taighde cuí agus ar 

litríocht faoi bheartais.  

 Tacaíocht a chur ar fáil leis an triail phíolótach Droichead a chur chun cinn agus a 

fhorbairt 

 Comhoibriú, teagmháil agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus a choinneáil le 

Stiúrthóir agus baill foirne na Comhairle Múinteoireachta, go háirithe, leis an 

Oifigeach Oideachais, leis an Oifigeach Foghlama Gairmiúla agus le baill foirne na 

rannóige Teagaisc, Foghlama agus Taighde. 

 Comhairle a chur ar fáil do na comhlachtaí eile cuí agus comhoibriú a dhéanamh leo 

nuair is gá  

 

Éileofar ar na comhlaigh a bheith solúbtha toisc go n-athróidh na dualgais atá le 

déanamh de réir mar a thagann riachtanais agus tosaíochtaí na Comhairle chun 

cinn.   

 

3. Critéir Roghnúcháin 

Tá sé riachtanach go mbeidh an raon eolais, taithí, scileanna agus meon seo a leanas ag an 

iarrthóir a n-éireoidh leis/léi: 

 Tuiscint agus léirthuiscint ar obair agus ról straitéiseach na Comhairle 

Múinteoireachta mar an comhlacht atá freagrach as caighdeáin ghairmiúla sa 

mhúinteoireacht, go háirithe ina cuid oibre leis na próisis oideachais múinteoirí 

nuálacha, chomhtháite agus fheabhsaithe ag gach céim de ghairm na 

múinteoireachta. 

 Sárscileanna cumarsáide, idirphearsanta, áisitheoireachta agus láithreoireachta. 

 Sárscileanna bainistíochta, eagrúcháin agus TFC. 

 Eolas maith ar chóras oideachais na hÉireann chomh maith le bheith ar an eolas faoi 

na cheisteanna suntasacha atá sna hearnálacha bunscoile, iar-bhunscoile agus 

breisoideachais trí chéile 

 Eolas agus tuiscint mhaith ar raon ceisteanna náisiúnta straitéiseacha tosaíochta 

faoin Leanúntais Oideachas Múinteoirí trí chéile, e.g.,  foghlaim ghairmiúil an 

mhúinteora, an litearthacht agus an uimhearthacht, an t-oideachas uileghabhálach, 

TFC san oideachas, an fholláine, an cheannaireacht agus an phleanáil.  

 An tSolúbthacht le riachtanais na Comhairle a chomhlíonadh, lena n-áirítear a bheith 



toilteanach dul i mbun taistil ó am go chéile agus tréimhsí taobh amuigh d’uaireanta 

gnó a dhéanamh de réir mar is gá i gcomhréir le riachtanais na Comhairle a thagann 

chun cinn.  

 An cumas a bheith in ann obair a dhéanamh go neamhspleách nó mar bhall foirne 

 Taithí i mbun cur chuigí nuálacha foghlama agus teagaisc a chur i bhfeidhm sa 

seomra ranga. 

 

Chomh maith leis sin, ba bhuntáiste é taithí agus saineolas a bheith aige/ aici sna réimsí 

seo a leanas: 

 Ceardlanna idirghníomhacha, tarraingteacha agus éifeachtacha a leagan amach 

agus a éascú le múinteoirí agus/nó le geallsealbhóirí eile 

 Nuálaíocht/ forbairt churaclaim  

 Forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a eagrú, a leagan amach agus/nó a chur ar 

fáil. 

 Meantóireacht agus/nó cóitseáil ar bhonn gairmiúil 

 Taighde a dhéanamh, lena n-áirítear taighde cleachtóirí agus/nó taighde chun 

críche dámhachtana acadúla. 

 Teagasc trí Ghaeilge agus líofacht sa teanga  

 

4. Ionad 

 Beidh na hiarrthóirí a n-éiríonn leo ar iasacht ag an gComhairle Mhúinteoireachta ina 

hoifigí i gCampas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.  

 Féadfar go mbeidh gá le comhlaigh a bheith solúbtha agus obair i líon ceantar 

réigiúnacha.  Éileofar ar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo a modh iompair féin a bheith 

acu mar aon le ceadúnas tiomlána iomlán a bheith acu agus a choinneáil. 

 Beidh rátaí taistil agus cothabhála na seirbhíse poiblí i bhfeidhm agus déanfar iad a 

ríomh ó oifig na Comhairle Múinteoireachta, nó ón mbaile, de réir mar is cuí 

 

 



5. Comórtas 

 Tiocfaidh an iasacht don fhoireann i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2015. Ní mór 

d’iarrthóirí a bheith incháilithe d’iasacht lánaimseartha de réir Imlitir Bunscoile 

0011/2002 nó Imlitir Iar-bhunscoile 0107/2006*. Ceapfar na daoine a roghnófar ar 

iasacht ar feadh tréimhse scoilbhliana amháin ar dtús, faoi réir tréimhse phromhaidh 

trí mhí a chur i gcrích go sásúil, agus d’fhéadfaí cur leis an iasacht sin de réir 

rialacháin an DES a bhaineann le hiasachtaí. 

 Tá gach ceapachán faoi réir fhaomhadh na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ní 

féidir tairiscint údarásach a dhéanamh sula ndéantar é a fhaomhadh. 

 Sa chonradh iasachta beidh soláthar ann do phróiseas bainistíochta agus forbartha 

feidhmíochta leanúnach. 

 Ní mór cuntas teiste sláinte, saoire breoiteachta agus oibre ginearálta a bheith 

sásúil. 

 Tá an ceapachán faoi réir dheimhniú Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. 

 Beidh daoine ceaptha ar bhonn iasachta ar feadh tréimhse nach mbeidh níos faide 

ná cúig bliana. Tosóidh an tréimhse cúig bliana chomh luath agus is féidir tar éis an 1 

Eanáir 2015 agus críochnóidh sé ar an 31 Lúnasa 2020.  

 Más múinteoir thú atá ar iasacht cheana féin, ansin beidh do sheirbhís reatha ar 

iasacht curtha san áireamh mar chuid den tréimhse cúig bliana thuas agus dá bhrí sin 

d’fhéadfadh do thréimhse cúig bliana críochnú roimh an 31 Lúnasa 2019. 

 Agus iarrthóirí á meas don cheapachán faoin gcomórtas seo, d’fhéadfaí féachaint ar 

thréimhse an chonartha a d’fhéadfaí a thairiscint d’iarrthóir. 

 Beidh an duine ceaptha ar iasacht ar feadh tréimhse scoilbhliana amháin ar dtús, 

faoi réir tréimhse phromhaidh trí mhí a chur i gcrích go sásúil. 

 Tá iasacht duine faoi réir athnuachana bliantúla agus faoi réir fhaomhadh an Bhoird 

Bhainistíochta nó na Roinne Oideachais & Scileanna.  

 Beidh soláthar sa chonradh d’athbhreithniú feidhmíochta leanúnach 

 Éileofar ar an iarrthóir a n-éiríonn leis/léi obair a dhéanamh don Chomhairle 

Mhúinteoireachta amháin agus ní ghlacfaidh sé/sí le haon fhostaíochtaí eile do 

thréimhse a c(h)onartha gan an faomhadh cuí a fháil.  

 

* Sa chás nach léir duit an bhfuil tú i dteideal ceapacháin ar iasacht, déan teagmháil 

le do thoil le Maura Boggs sa Roinn Oideachais agus Scileanna trí ríomhphost a chur 

chuig Maura_Boggs@education.gov.ie nó Alma_Doyle@education.gov.ie. 

mailto:Maura_Boggs@education.gov.ie
mailto:Alma_Doyle@education.gov.ie


6. Coinníollacha na hiasachta 

Coinneoidh na múinteoirí ar iasacht a t(h)eidlíocht saoire bhliantúil reatha.Beidh na 

huaireanta tinrimh socraithe ó am go chéile ach ní bheidh siad níos lú ná 43 uair an chloig 

agus 15 nóiméad mar chomhlán sa tseachtain (nó 37 uair an chloig glan tar éis briseadh 

sosanna). Féadfar go n-éileofar solúbthacht áirithe ó thaobh uaireanta oibre ó am go 

chéile.Tá an tuarastal do chomhlach de réir Chatagóir 4 (Comhairleoir) mar a bhfuil foráil 

déanta dó ag an Dámhachtain Eadrána 2003 i dtaca le múinteoirí atá ar iasacht, faoi reir na 

gcoinníollacha atá leagtha amach thíos. Tá an luach saothair i gcónaí faoi réir rialacháin chuí 

an DES nó na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  

Tá comhlach i dteideal gach ceann díobh seo a leanas: 

 a p(h)ointe iomchuí ar an mBunscála Coiteann Múinteoirí, móide 

 liúntas do bhunchéim onóracha, de réir mar is cuí  

 Liúntas d’Ard-Dioplóma san Oideachas, de réir mar is cuí 

 Liúntas Coiteann Iasachta de Chatagóir 4, ina bhfuil pinsean i gceist (féach ar an 

tábla thíos) 

 

   

Tabhair faoi deara: Imlitir 004/2011 (tag.) 

I gcás múinteoirí a nua-cheapadh ina bpost teagaisc ón 01/01/2011 i leith, tá laghdú 10% ar 

na liúntais sin i gceist de réir imlitir 004/2011. 

 

 

Catagóir 

Iasachta 

Post Position Bunscála 

Coiteann 

Múinteoirí 

Liúntas do 

Bhunchéim 

Onóracha 

Liúntas do 

ADO 

Onóracha 

Liúntas 

Coiteann 

Iasachta 

4 Leibhéal 

Comhairleora 

Comhairleoir Más 

infheidhme  

€4,918  sa 

bhl 

@1/1/2010 

€1,236 sa 

bhl  

@ 1/1/2010 

€10,130 sa 

bhl  

@ 1/1/2010 



 

Tabhair faoi deara: Imlitir 004/2011 (tag.) 

Ní íocfar liúntais do phost freagrachta le baill foirne ar iasacht a fhaigheann na liúntais 

iasachta sin thuas. 

7. Gnáthamh Roghnúcháin 

Déanfar an roghnú trí chomórtas agallamh iomaíocha agus táthar ag súil go reáchtálfar iad i 

rith na seachtaine dar tús an 27 Aibreán 2015. Beidh gearrliosta i gceist, bunaithe ar an 

bhfoirm chomhlánaithe.  

Ba chóir iarratais a dhéanamh tríd an bhfoirm iarratais chomhlánaithe a chur isteach. Ba 

chóir é seo a dhéanamh go leictreonach faoi 5pm Déardaoin 19 Márta 2015 chuig 

recruitment@teachingcouncil.ie    

Teileafón: 01 – 6517924 

 

 Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha. 

 Bunófar coiste roghnúcháin chun gach gné den phróiseas roghnúcháin a chur i 

gcrích. 

 Is ar na hiarrathóirí atá an fhreachtacht a bheith i láthair ag agallaimh, má thugtar 

cuireadh dóibh. Tugtar ar aird nach gá go bhféadfaí dáta malartach a chur ar fáil.  

 D’fhéadfaí iarraidh orthusan a ghlaofar chun agallaimh cur i láthair 5 nóiméad a 

dhéanamh os comhair phainéal an agallaimh 

 Féadfar painéal a chur le chéile óna bhféadfaí folúntas ar leibhéal comhlaigh a 

d’fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo a líonadh 

 

Catagóir 

Iasachta 

Post 

Position 

Bunscála 

Coiteann 

Múinteoirí 

Liúntas do 

Bhunchéim 

Onóracha 

Liúntas do 

ADO 

Onóracha 

Liúntas 

Coiteann 

Iasachta 

4 Comhairleoir Más 

infheidhme 

€4,426  sa 

bhl 

@1/1/2011 

€1,112 sa bhl 

@ 1/1/2011 

€9,117 sa bhl 

@ 1/1/2011 

mailto:recruitment@teachingcouncil.ie


8. Ligean Saor ó Phost Reatha 

 Is ar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo a bheidh sé comhaontú údaráis a scoile a fháil 

maidir lena ligean saor chun glacadh le post don tréimhse atá i gceist.  

 Beifear ag súil go mbeidh na hiarrthóirí ar fáil le glacadh leis an gceapachán faoin 1 

Meán Fómhair 2015 September. 

 Éileofar geallúint ó d'fhostóir maidir le do ligean saor. Agus tairiscint faighte, iarrfar 

ar an iarrthóir a n-éiríonn leis/ léi deimhniú a fháil láithreach óna f(h)ostóir (e.g. 

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta). Ba chóir don ráiteas sínithe a léiriú go bhfuil 

ar chumas an fhostóra (e.g. Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta) an t-iarratasóir 

ar éirigh leis/léi a ligean saor. 


