Foirm D - Droichead - IAR-BHUNOIDEACHAS
Ba cheart do mhúinteoirí an fhoirm seo a sheoladh go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta más rud é:
(a) Gur thosaigh agus gur chríochnaigh siad an próiseas Droichead sa scoilbhliain 2019/2020 i
socrúchán incháilithe thar thréimhse nach lú ná 200 uair an chloig
(b) Go raibh plé ar bhonn gairmiúil acu leis na gníomhaíochtaí ionduchtúcháin scoilbhunaithe,
Cnuaschruinnithe agus gníomhaíochtaí foghlaim ghairmiúil breise fad a bhí an próiseas Droichead
ar siúl

ROINN 1 - SONRAÍ PEARSANTA
Teideal:
Ainm Baiste:

Sloinne:

Uimh. Chlárúcháin:

Uimh. Fón Póca:

Seoladh poist:

Ríomhphost:
*Maidir leis an seoladh poist, an uimhir fóin agus an seoladh ríomhphoist thuas, caithfidh siad a bheith ag teacht le do chuid sonraí ar
Chlár na Múinteoirí. Má bhíonn siad éagsúil cuirfear moill ar phróiseáil d’iarratais.

ROINN 2 - SONRAÍ NA SCOILE
Ainm Oifigiúil na Scoile:
Uimh. Rolla na Scoile:
Seoladh na Scoile:
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ROINN 3 - D’AMLÍNE DROICHEAD AGUS DO CHUID SONRAÍ
Dáta a thosaigh an fhostaíocht:

LL MM BBBB

An dáta a thosaigh an próiseas Droichead: (Féach Nóta 1)

LL MM BBBB

An dáta a chríochnaigh an próiseas Droichead: (Féach Nóta 2)

LL MM BBBB

Líon iomlán na laethanta teagaisc i ndiaidh a chéile curtha i gcrích
sa scoil seo le linn phróiseas Droichead: (Féach Nóta3)

Cuir isteach líon na laethanta

Roghnaigh socrúchán amháin le do thoil ina raibh do phróiseas Droichead ar siúl: (Féach Nóta 4)
Múinteoir i scoil aitheanta iar-bhunoideachais
Múinteoir i Scoil Oideachas Speisialta
Múinteoir Oideachas Speisialta Lánaimseartha i scoil aitheanta iar-bhunoideachais (Féach Nóta 5)
Múinteoir in Ionad Oideachais
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ROINN 4 - IONDUCHTÚCHÁN SCOILBHUNAITHE (SNÁITHE A)
Ticeáil (√) na boscaí thíos le do thoil de réir mar is cuí:
Bhí mé rannpháirteach go gairmiúil in ionduchtúchán scoilbhunaithe thar tréimhse nach lú ná 200 uair an chloig

ROINN 5 - CRUINNITHE CNUASAIGH (SNÁITHE B)
D’fhreastail mé ar Chruinniú Cnuasaigh amháin in aghaidh an téarma de chuid Chlár Náisiunta Ionduchtúcháin do
Mhúinteoirí (CNIM)
Nóta Tábhachtach: Éilítear ar Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) freastal ar chruinniú cnuasaigh amháin (a bhaineann
lena n-earnáil) in aghaidh an téarma in ord seicheamhach don tréimhse dá gcuid Phróiseas Droichead. Má chailleann tú
cruinniú cnuasaigh ar chúis éigin, beidh ort é a chur i gcrích ag tráth níos déanaí agus doiciméid bhreise a chur isteach.
Féach ar shuíomh gréasáin an CNIM www.teacherinduction.ie le haghaidh tuilleadh eolais (Féach Nótaí 6 & 7)
Tabhair uimhir an Chnuaschruinnithe
anseo:
Dáta an chruinnithe
chrnuasaigh:

Stampa an Ionaid Oideachais (nó a mhacasamhail):

Uimh.

DD MM YYYY

LL MM BBBB

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L A N I O N A I D
O I D E AC H A I S ( N Ó A M H AC A S A M H A I L ) S A
BHOSCA SEO LE DO THOIL

Suíomh:
Tabhair uimhir an Chnuaschruinnithe
anseo:
Dáta an chruinnithe
chrnuasaigh:

Stampa an Ionaid Oideachais (nó a mhacasamhail):

Uimh.

DD MM YYYY

LL MM BBBB

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L A N I O N A I D
O I D E AC H A I S ( N Ó A M H AC A S A M H A I L ) S A
BHOSCA SEO LE DO THOIL

Suíomh:
Tabhair uimhir an Chnuaschruinnithe
anseo:
Dáta an chruinnithe
chrnuasaigh:

Stampa an Ionaid Oideachais (nó a mhacasamhail):

Uimh.

DD MM YYYY

LL MM BBBB

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L A N I O N A I D
O I D E AC H A I S ( N Ó A M H AC A S A M H A I L ) S A
BHOSCA SEO LE DO THOIL

Suíomh:

Rinne mé Clár iomlán na gCeardlann Ionduchtúcháin roimhe seo (20 uair an chloig) agus níl ach 		
Cnuaschruinniú 1 le déanamh agam (féach Nóta 8)

ROINN 6 - GNÍOMHAÍOCHTAÍ FOGHLAMA GAIRMIÚLA (SNÁITHE B)
Bhí mé i mbun Gníomhaíocht Foghlaim Ghairmiúil amháin eile ar a laghad, a bhain le mo chuid riachtanas
agus a aithníodh i gcomhar le mo FTG.
Seo an Ghníomhaíocht Foghlaim Ghairmiúil a
bhí ar siúl agam:

Tabhair sonraí faoin nGníomhaíocht Foghlam Ghairmiúil anseo:

Dáta(í) a bhí an ghníomhaíocht foghlama gairmiúla ar siúl :

LL MM BBBB

An tréimhse a mhair an ghníomhaíocht:
NÓ
Ós rud é go ndearna mé an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin ar fad roimhe seo (20 uair an chloig), níorbh éigean
Gníomhaíocht Foghlaim Ghairmiúil amháin eile a dhéanamh (féach Nóta 8)
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SECTION 7 - REFLECTIVE PRACTICE
Ticeáil (√) na boscaí thíos le do thoil de réir mar is cuí:
		

Bhí mé i mbun cleachtas machnamhach a bhí ag tacú le m’fhoghlaim ghairmiúil agus le mo chleachtas 		
gairmiúil, ar bhonn aonair agus ar bhonn comhoibritheach

		

Creidim go bhfuil mé réidh chun bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile de m’fhoghlaim ghairmiúil, 		
agus d’oibrigh mé i gcomhar le mo FTG chun an réimse (na réimsí) spéise seo a leanas a shainaithint do m’fhoghlaim
ghairmiúil amach anseo:

Tabhair an réimse (na réimsí) anseo:

ROINN 8 - DEARBHÚ COMHPHÁIRTEACH UAIT FÉIN AGUS ÓN FTG A BHÍ
RANNPHÁIRTEACH I DO PHRÓISEAS DROICHEAD
Maidir leis an dearbhú comhpháirteach thíos, cinntigh le do thoil go mbeidh sé comhlánaithe go hiomlán agat
féin agus ag beirt chomhalta ar a laghad den Fhoireann Tacaíocht Ghairmiúil (FTG) a bhí páirteach i do Phróiseas
Droichead (Féach Nóta 9)
Tá machnamh i gcomhpháirt déanta againn, agus creidimid gur thugamar eolas cruinn i Ranna 3, 4, 5, 6 agus 7 thuas.
Creidimid, trínár rannpháirtíocht in Droichead, go rabhamar páirteach i bpróiseas fiúntach múinteoireachta agus foghlama.
Táimid ag iarraidh go n-aithneodh an Chomhairle Mhúinteoireachta an méid sin ar an gClár.
Ról
(e.g. Ball FTG, Ball
Seachtrach de chuid
an FTG, MNC)

Ainm(neacha)
(priontáil i
mBLOCLITREACHA)

Ainm na Scoile

Síniú (Sínithe)

Uimh.
Chlárúcháin leis
an gComhairle
Mhúinteoireachta

An Dáta a Chríochnaigh
an MNC an Próiseas
Droichead
(*Níor cheart don FTG
síniú go dtí go mbeidh
snáitheanna uile Droichead
curtha i gcrích)

Stampa Oifigiúil na Scoile

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L N A S CO I L E A N S E O
LE DO THOIL

Uimhir Rolla

Dearbhaím, maidir leis an eolas atá tugtha agam ar gach roinn den fhoirm seo, go bhfuil sé fíor agus cruinn Síniú an MNC:
Síniú an MNC:

Síniú an MNC

Dáta:
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ROINN 9 - SEICLIOSTA
Caithfidh iarratasóirí gach roinn den Fhoirm D seo a líonadh isteach. Chuige sin caithfear eolas a thabhairt i ngach réimse
ábhartha, na ticbhoscaí ar fad a thiceáil agus na ranna ábhartha a shíniú, a dhátú agus a stampáil.
Ní féidir foirmeacha neamhiomlána a phróiseáil agus cuirfear ar ais iad lena gcomhlánú/gceartú. Go dtí go mbeidh an
bunleagan de d’fhoirm faighte, agus gach cuid den fhoirm líonta isteach, ní bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta in ann
cinneadh a dhéanamh an coinníoll Droichead a bhaint agus do stádas clárúcháin a uasdátú. Ná seol fótachóip den fhoirm le
do thoil: ní ghlacfar ach le bunleagan.

Roinn 1 agus Roinn 2 – Sonraí Pearsanta agus Sonraí na Scoile
1. Tá mo shonraí pearsanta/scoile curtha isteach agam, chomh maith le hainm agus uimhir rolla
agus seoladh poist na scoile inar chuir mé mo phróiseas Droichead i gcrích.

Ticeáil (√) le do thoil
TÁ

Roinn 3 – D’Amlíne Droichead agus Sonraí Fostaíochta
1. Tá an dáta a thosaigh mé m’fhostaíocht curtha isteach agam.

TÁ

2. Tá na dátaí nuair a thosaigh mé agus nuair a chríochnaigh mé do phróiseas Droichead curtha isteach agam.

TÁ

3. Tá líon iomlán na laethanta teagaisc sa scoil i ndiaidh a chéile curtha isteach agam.

TÁ

4. Tá mé tar éis a chinntiú gur roghnaigh mé an suíomh ceart ina raibh Droichead ar siúl.

TÁ

Roinn 4 – Ionduchtúchán Scoilbhunaithe (Snáithe A)
1. Tá tic curtha isteach agam sa bhosca lena léiriú go raibh mé rannpháirteach go gairmiúil in ionduchtúchán
scoilbhunaithe thar tréimhse nach lú ná 200 uair an chloig.

TÁ

Roinn 5 – Cruinnithe Cnuasaigh (Snáithe B)
1. Tá mé tar éis a chinntiú gur chuir an tIonad Oideachais cuí inar fhreastail mé ar Chruinnithe Cnuasaigh stampa
(nó a chomhionann) ar an bhfoirm seo.

TÁ

2. Tá Clár Ceardlainne Ionduchtúcháin (20 uair an chloig) curtha i gcrích agam cheana féin agus ní gá dom ach
Cruinniú Cnuasaigh amháin a chur i gcrích.

TÁ

Roinn 6 – Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla (Snáithe B)
1. Tá sé léirithe agam go raibh mé rannpháirteach i nGníomhaíocht Foghlama Gairmiúla amháin eile ar a laghad
agus go bhfuil na sonraí maidir leis seo curtha ar fáil agam, le teideal agus tréimhse ama na gníomhaíochta agus
an dáta a bhí sí ar siúl.

TÁ

Roinn 7 – Cleachtas Machnamhach
1. Tá sé léirithe agam go raibh mé rannpháirteach i gcleachtas machnamhach agus go bhfuilim réidh le bogadh ar
aghaidh go dtí an chéad chéim eile den fhoghlaim ghairmiúil.

TÁ

2. Tá réimse/réimsí leasa aitheanta do mo chuid foghlama gairmiúla amach anseo aitheanta agam.

TÁ

Roinn 8 – Comhdhearbhú Uait agus ón FTG a bhí rannpháirteach i do Phróiseas Droichead
1. Tá mé tar éis a chinntiú gur líon na Baill uile den FTG a bhí rannpháirteach i mo phróiseas Droichead isteach na
sonraí uile cuí den chomhdhearbhú, a síniúcháin, Uimhreacha Cláraithe de chuid na Comhairle Múinteoireachta
agus an dáta a cuireadh próiseas Droichead i gcrích ina measc.

TÁ

2. Tá mé tar éis a chinntiú gur cuireadh isteach ainm, uimhir rolla agus stampa oifigiúil na scoile isteach.

TÁ

3. Tá mé tar éis an comhdhearbhú a shíniú agus dáta a chur leis tar éis Snáithe A agus Snáithe B a chur i gcrích

TÁ

Dearbhú
1. Tá mé ag dearbhú, maidir leis an eolas a thugtar i ngach roinn den fhoirm seo, go bhfuil sé fíor agus cruinn, agus
tuigim go bhféadfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta dul i dteagmháil le mo scoil, NIPT (an Clár Náisiúnta
ionduchtúcháin do Mhúinteoirí), na hionaid Oideachais agus comhlachtaí ábhartha eile chun sínithe, dátaí,
eolas etc a fhíorú.
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Nótaí Treorach: Léigh na nótaí seo sula líonann tú isteach an fhoirm seo
Nóta 1: Ní féidir tús a chur le do phróiseas Droichead go dtí go bhfaigheann tú dearbhú ríomhphoist ón
gComhairle Mhúinteoireachta a dhearbhaíonn cead le tús a chur le Droichead nó an lá tar éis dhá lá
d’oiliúint FTG a bheith curtha i gcrích ag d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) – cibé ceann an dáta is
déanaí.
Nóta 2: Ní féidir do phróiseas Droichead a bheith curtha i gcrích ach amháin nuair atá na ceithre lá iomlána dá
n-oiliúint FTG curtha i gcrích ag an FTG agus más rud é go raibh tú rannpháirteach in ionduchtúchán
scoilbhunaithe nach lú ná 200 uair an chloig (Snáithe A) chomh maith leis an riachtanas Cruinniú
Cnuasaigh agus gníomhaíocht foghlama gairmiúla breise a chomhlíonadh (Snáithe B).
Nóta 3: Ba chóir go mbeadh idir an tréimhse tosaigh agus críoch do phróiseas Droichead san áireamh i líon
iomlán na laethanta teagaisc i ndiaidh a chéile. Níor chóir go gclúdódh sé do thréimhse iomlán
fostaíochta.
Nóta 4: Féach ar Chaibidil 2 de na Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtadh Gairmiúil Iarcháilíochta
2018/2019 ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta le haghaidh tuilleadh sonraí ar
shuíomhanna incháilithe.
Nóta 5: San áireamh sna poist um Múinteoireacht Oideachas Speisialta (MOS) tá múinteoireacht acmhainne,
tacaíocht foghlama, tacaíocht Urlabhra agus Teanga agus tacaíocht don Bhéarla nó aon mheascán
lánaimseartha de na poist seo.
Nóta 6: Ní mór freastal ar Chruinnithe Cnuasaigh laistigh den tréimhse ama atá luaite san Iarratas. Ní chuirfear
san áireamh má fhreastalaítear ar Chruinnithe Cnuasaigh roimh iarratas a dhéanamh ar an bpróiseas.
Nóta 7: Má theipeann ar mhúinteoir freastal ar Chnuaschruinniú sa téarma ábhartha, caithfear é sin a chur
ina cheart sula ndéantar an fhoirm a shíniú agus a sheoladh. Féach suíomh gréasáin NIPT le do thoil
www.teacherinduction.ie don eolas ar fad. Gheofar Foirm Iarchur Cnuaschruinnithe, an fhoirm a
theastaíonn, ansin freisin.
Nóta 8: Moltar do gach múinteoir súil a chaitheamh ar na Socruithe Idirthréimhseacha 2019/2020 ar shuíomh
gréasáin na Comhairle agus a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi aon díolúintí a d’fhéadfadh a bheith
infheidhme ina gcás féin, ó thaobh Cnuaschruinnithe agus Gníomhaíochtaí Foghlaim Gairmiúla de go
háirithe.
Nóta 9: Caithfidh clárú iomlán leis an gComhairle Mhúinteoireachta a bheith ag gach comhalta den Fhoireann
Tacaíocha Ghairmiúil (FTG).

Ba cheart an bunleagan den fhoirm seo a sheoladh sa phost chuig an seoladh thíos:
An Chomhairle Mhúinteoireachta,
Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad,
Co. Chill Dara, W23 Y7XO, Éire.
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