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1. Trí Cosán (An Ghaeilge do ‘pathway’) an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí, a 
fhorbairt tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh athdhearbhú a thabhairt don 
phobal agus don ghairm go bhfuil múinteoirí ag glacadh páirte san fhoghlaim 
ardchaighdeáin a thacaíonn le foghlaim a ndaltaí. Ar an mbealach seo, táimid ag iarraidh cur 
leis an bhfeasacht maidir leis an tábhacht a bhaineann le tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim 
múinteoirí.  
 

2. Chuir an Chomhairle tús le próiseas comhairliúchán ag deireadh 2014. Ghlac níos mó ná 
3,300 múinteoir páirt sa chéad chéim.  
 

3. Is é atá i gceist le Cosán ná aitheantas a thabhairt don fhoghlaim atá ar bun ag múinteoirí 
cheana féin. Baineann sé le cabhair a thabhairt do mhúinteoirí chun cosán don fhoghlaim a 
dhéanann siad amach anseo a leagan amach ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh agus 
riachtanais a ndaltaí a chomhlíonadh. 
 

4. Tá Cosán bunaithe ar na príomhluachanna díobh seo a leanas: neamhspleáchas gairmiúil; 
solúbthacht; ábharthacht agus ardchaighdeán; inrochtaineacht; aitheantas agus tionchar.  
 

5. Tarlaíonn foghlaim múinteoirí trí phróisis éagsúla, idir rannpháirteachas i ndíospóireachtaí 
agus plé ar líne (e.g., #edchatie), Ph.D., comhráite le comhghleacaithe agus ailt ábhartha a 
léamh. 
 

6. Tá sé beartaithe go ndéanfadh múinteoirí meascán de phróisis foghlama a roghnú a 
chomhlíonann a riachtanais ar an mbealach is fearr i réimsí éagsúla lena n-áirítear cuimsiú, 
TFC, an litearthact agus uimhearthacht, foghlaim threoraithe, folláine agus tacaíocht a 
thabhairt d’fhoghlaim múinteoirí.  
 

7. Leis an gcreatlach atá beartaithe thabharfaí do mhúinteoirí neamhspleáchas chun a 
bhfoghlaim ghairmiúil a phleanáil chun riachtanais a ndaltaí/scoláirí, a riachtanais 
phearsanta agus ghairmiúla a bhíonn ag athrú, a chur san áireamh. 
 

8. Déanfaidh an Chomhairle forbairt ar chritéir agus nósanna imeachta don creidiúnú, i 
gcomhairle leis na páirtithe leasmhara uile. 
 

9. Is é an sprioc atá ann ná go mbeidh an chreatlach faofa faoi mhí an Mhárta 2016 agus ansin 
go dtabharfar tréimhse ama don Chomhairle le plé a dhéanamh leis an ngairm ar an gcaoi is 
fearr inar féidir í a chur i bhfeidhm go héifeachtach.  
 

10. Tugtar cuireadh anois do mhúinteoirí agus do na páirtithe leasmhara uile a bhfuil spéis acu i 
bhfoghlaim múinteoirí  tograí na Comhairle maidir le Cosán a léamh, agus a gcuid aiseolais a 
chur ar fáil dúinn. Tá na tograí, agus tuilleadh mionsonraí maidir leis an gcomhairliúchán ar 
fáil ar www.teachingcouncil.ie 

Sracfhéachaint ar Cosán 

Dréachtchreatlach um Fhoghlaim Múinteoirí 

http://www.teachingcouncil.ie/teacher-education/continuing-professional-development.193.html

