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Comhairliúchán   

Ní féidir le hardchaighdeán foghlama na ndaltaí ardchaighdeán foghlama a múinteoirí a shárú. Ar an 
gcúis seo, is é an rud is tábhachtaí don ghairm agus don phobal araon ná foghlaim múinteoirí.  

Mar an comhlacht caighdeán gairmiúla don teagasc in Éirinn, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag 
iarraidh athdhearbhú a thabhairt don phobal agus don ghairm go bhfuil múinteoirí ag glacadh páirte 
san fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus go bhfuil sé seo ar siúl acu anois ar feadh tamaill. 
Freastalaíonn na múinteoirí ar chomhdhálacha, ar sheimineáir agus ar chúrsaí san oíche i rith na 
bliana acadúla. Glacann siad páirt i bplé Twitter i rith na seachtaine, ar #edchatie mar shampla, agus 
comhroinneann siad comhairle agus leideanna trí chomhráite foirmiúla agus neamhfhoirmiúla. 
Léann siad ailt a chomhroinneann siad lena chéile chun tacaíocht a thabhairt do chomhráite den 
tsórt sin. Tá sé i gceist ag an gComhairle aitheantas a thabhairt don fhoghlaim luachmhar seo, agus é 
a chur chun cinn do na tuismitheoirí agus don phobal, trí fhorbairt a dhéanamh ar chreatlach 
náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí.  

Chuir an Chomhairle tús le céim comhairliúcháin ag deireadh 2014. Ghlac níos mó ná 3,000 
múinteoir páirt sa chéad chéim. Ba phróiseas ar leith a bhí i gceist leis seo, mar sular ullmhaíodh aon 
dréacht den chreatlach, tugadh cuireadh do mhúinteoirí a gcuid tuairimí ar a gcuid taithí tosaigh 
maidir leis an bhfoghlaim a thabhairt. Sa chaoi sin, bhí an ghairm in ann an chéad dréacht den 
chreatlach a mhúnlú.  

Bunaithe ar an aiseolas a fuarthas le linn na chéad chéime den chomhairliúchán, dhréachtaigh an 
Chomhairle Mhúinteoireachta páipéar comhairliúcháin chun Cosán a thabhairt isteach, an chreatlach 
um fhoghlaim múinteoirí atá beartaithe aici.  

Is é an Ghaeilge do Cosán ná “pathway”. Léiríonn sé an smaoineamh gurb é atá i gceist leis an 
bhfoghlaim, go bunúsach, ná aistear, agus is aistear é ina bhfuil an taisteal níos tábhachtaí 
ná an ceann scríbe a bhaint amach.  I bhfocail eile, is é atá i gceist le Cosán ná an dul chun 
cinn seasta agus leanúnach, seachas barr feabhais do-aimsithe a bhaint amach. Tugtar 
cuireadh anois do mhúinteoirí agus do na páirtithe leasmhara uile a bhfuil spéis acu san 
fhoghlaim múinteoirí a gcuid aiseolais a chur ar fáil maidir leis na tograí seo.  

 

Creatlach bheartaithe 

Bunaithe ar an gcomhairliúchán, is léir go bhfeiceann múinteoirí an tairbhe a bhaineann le raon 
próiseas foghlama. Is é atá i gceist ná go dtabharfadh an chreatlach an neamhspleáchas dóibh lena 
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bhfoghlaim múinteoirí a phleanáil le cur san áireamh a riachtanais agus riachtanais a ndaltaí/scoláirí 
atá ag athrú.  

Agus é sin curtha san áireamh, is é atá i gceist le Cosán: 

• ná go bhfuil sé bunaithe ar na príomhluachanna den neamhspleáchas gairmiúil; solúbthacht; 
ábharthacht agus ardchaighdeán; inrochtaineacht; aitheantas agus tionchar;  
 

• ná go leagann sé amach na caighdeáin a dhéanann foghlaim múinteoirí a threorú: an 
tiomantas don teagasc agus foghlaim ardchaighdeáin, cleachtadh gairmiúil marthanach agus 
fás gairmiúil leanúnach;  
 

• ná go n-éascaíonn sé do mhúinteoirí machnamh criticiúil a dhéanamh ar a dteagasc agus 
foghlaim. Cabhróidh sé leo réimsí a aithint le haghaidh foghlama gairmiúla breise agus a 
gcuid taithí foghlama a cheiliúradh;  
 

• ná go léiríonn sé gur féidir le foghlaim múinteoirí a bheith foirmiúil/neamhfhoirmiúil, 
pearsanta/gairmiúil, comhoibríoch/aonarach, agus scoilbhunaithe/taobh amuigh den scoil 
nó ionad oibre.  

Tá sé beartaithe go roghnódh múinteoirí meascán de phróisis foghlama i réimsí éagsúla lena n-
áirítear cuimsiú, TFC, an litearthacht agus uimhearthacht, foghlaim threoraithe, folláine agus 
tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim múinteoirí eile.  

 

Aird agus aitheantas 

Mar atá beartaithe sa léaráid, tá Cosán ag iarraidh suntas a thabhairt don fhoghlaim atá ar bun ag 
múinteoirí cheana féin, i.e., aitheantas agus aird ar leith a thabhairt di. Déanann sé é seo ar 
chúiseanna éagsúla. Ar feadh tamaill anois tá múinteoirí ag iarraidh níos mó aitheantais a fháil don 
tiomantas atá acu don fhoghlaim ghairmiúil. Céim chun cinn shuntasach atá i gceist le FÉILTE i dtaca 
leis seo. Tá Cosán chun tógáil air seo. Leis an aitheantas náisiúnta seo beifear in ann athdhearbhú a 
thabhairt don phobal ar bhealach soiléir agus infheicthe maidir le tiomantas na múinteoirí dá gcuid 
foghlama gairmiúla, ar mhaithe lena ndaltaí agus lena scoláirí, agus ó thaobh ardchaighdeán na 
foghlama sin freisin.  

 

Dearbhú Cáilíochta  

Nuair a chuirtear tús le hAlt 39 d’Acht na Comhairle Múinteoireachta beidh an fhreagracht 
reachtúil ag an gComhairle Mhúinteoireachta  le hathbhreithniú agus creidiúnú a dhéanamh 
ar chláir a bhaineann le hoideachas agus oiliúint leantach na múinteoirí. Cuirfidh an 
Chomhairle an fheidhm seo i gcrích ar bhealach daingean agus trédhearcach, le 
hathdhearbhú a thabhairt maidir le hardchaighdeán na foghlama. 

http://www.teachingcouncil.ie/promoting-teaching/féilte-2015.8225.html
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Céim an Taighde Fheidhmigh  

Tá a fhios ag an gComhairle agus creatlach d’fhoghlaim ghairmiúil múinteoirí á tabhairt 
isteach go mbeidh athrú cultúrtha áirithe ann do mhúinteoirí agus don chóras oideachais. 
Dá bhrí sin, tá an Chomhairle ag moladh, nuair atá creatlach náisiúnta i bhfeidhm, go gcuirfí 
am ar fáil le cur chuigí éagsúla thástáil agus a fhorbairt. Leis seo, d’fhéadfadh sé go mbeadh 
múinteoirí, grúpaí múinteoirí, nó scoileanna rannpháirteach ar bhonn deonach, ionas go 
bhfeicfidís cad a bheadh i gceist ann dóibh ó thaobh na praitciúlachta de. Trí chomhoibriú a 
dhéanamh le chéile chun na freagraí a fháil ar na ceisteanna seo, bheadh múinteoirí in ann 
eolas a chur ar fáil maidir leis an gcaoi ina bhforbródh an chreatlach thar an gcéim forbartha 
agus í a leathnú amach i measc na gairme i gcoitinne.   
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