
Chun cláir a chur faoi 
bhráid na Comhairle 
Múinteoireachta le 
hathbhreithniú agus 
creidiúnú gairmiúil a 
dhéanamh orthu

Ainm an HEI

Pro Forma



Iarratas ar Chreidiúnú 
Éilíonn an pro forma seo ar sholáthróirí an clár 
a leagan amach in aghaidh gach aon cheann de 
na caighdeáin a bhfuil breac-chuntas tugtha ina 
leith i Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh 
Múinteoirí. Ní mór pro forma a chomhlánú maidir 
le gach ceann de na cláir a bhfuil creidiúnú á lorg 
dóibh.  Cinntigh, le do thoil, go léann tú Céim go 
cúramach agus ní mór duit Céim a choinneáil 
le do thaobh mar phointe tagartha le linn an 
chomhlánaithe. 

An pro forma
Baineann soláthróirí oideachais tosaigh 
múinteoirí agus na Painéil Athbhreithnithe 
araon úsáid as an pro forma i gcomhar le Céim: 
Caighdeáin d’Oideachais Tosaigh Múinteoirí. 
Déanann an Chomhairle, tríd an pro forma, 
iarracht faisnéis a fháil atá saincheaptha 
do chaighdeán áirithe Céim, i bhformáid 
atá i gcomhréir leis na soláthróirí go léir, a 
dhéanann faisnéis maidir leis an gclár soiléir 
agus inrochtana go héasca do na Painéil 
Athbhreithnithe.  Tá sé leagtha amach mar a 
leanas:  

1  Boscaí téacs do fhreagraí atá bunaithe ar 
dhíospóireacht, m.sh. creat coincheapúil

2 Foireann uirlisí do shonraí inchainníochtúla 
agus fíorasacha m.sh. acmhainní a chur ar 
fáil

3 Aguisíní a thugann an deis do sholáthróirí 
doiciméid a uaslódáil i leagan amach atá 
sainiúil dá gcuid institiúidí, m.sh. beartais 
forbartha foirne, breac-chuntas imlíneach.

Beidh an pro forma comhlánaithe á léamh 
ag Painéal Athbhreithnithe neamhspleách 
a bheidh ceaptha ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gclár. Tá sé d’fhreagracht 
ar na soláthróirí cláir fhaisnéise den sórt sin 
maidir leis an gclár a bhfuil athbhreithniú a 
dhéanamh air a sholáthar don Chomhairle 
Mhúinteoireachta mar a bhreithníonn an 
Chomhairle a bheith riachtanach chun a léiriú 
go sásaíonn an clár na caighdeáin creidiúnaithe 
a bhfuil breac-chuntas tugtha ina leith i Céim. 

Réamhrá

Bailiú sonraí
D’fhéadfadh an Chomhairle Mhúinteoireachta 
sonraí an chláir atá curtha ar fáil sa pro forma seo 
agus sna haguisíní agus na foirne uirlisí gaolmhara 
chomh maith le sonraí a fhaightear le linn an 
phróisis creidiúnaithe a úsáid chun críocha taighde 
agus tuairiscithe.

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an 
comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla do ghairm 
na múinteoireachta, cuireann an Chomhairle 
caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht chun 
cinn agus rialaíonn sí na caighdeáin sin. Bailítear 
Sonraí Pearsanta le linn an phróisis seo chun 
fíorú a dhéanamh ar riachtanais shonracha don 
phróiseas creidiúnaithe gairmiúil. Tá tuilleadh 
faisnéise le fáil inár bPolasaí Príobháideachais.  

Nótaí chun an Pro Forma a 
chomhlánú:
Ní mór do na hInstitiúidí Ardoideachais, agus an Pro Forma 
seo á chomhlánú acu, na foilseacháin seo a leanas de chuid na 
Comhairle a thabhairt ar aird: 

 Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh 
Múinteoirí 

 Treoirlínte ar Shocrúchán Scoile, 2013

 Riachtanais d’Ábhar na Comhairle 
Múinteoireachta (Iar-Bhunscoil) do dhaoine atá 
ag déanamh iarratais ar chlárú ar an 1 Eanáir 
2023 nó ina dhiaidh

 An Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

 Beartas ar Leanúntas in Oideachas Múinteoirí 
Is féidir an pro forma agus na foirne uirlisí a íoslódáil agus a 
chomhlánú as líne. Ní mór na foirmeacha agus na doiciméid 
chomhlánaithe a uaslódáil chuig an fhillteán Sharepoint lena gcur 
faoi bhráid na Comhairle.  

Go ginearálta, ní gá do sholáthróirí ach sampla amháin d’fhianaise 
cáilíochta atá leordhóthanach chun na Caighdeáin Chláir a 
chomhlíonadh agus ní gá dóibh tagairt a dhéanamh do gach aon 
chás ina dtugtar aghaidh ar chaighdeán. 
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Níor chóir fianaise fhíor agus/nó faisnéis ó laistigh de 
na doiciméid chláir a chóipeáil nó a ghreamú isteach 
sa teimpléad seo. Ní mór fianaise a sholáthar mar 
shampla (le nasc atá neadaithe le haon doiciméid 
tacaíochta uaslódáilte) ar an doiciméad pro forma, 
comhlánaithe ar an fhoireann uirlisí, nó uaslódáilte 
ar aguisín uimhrithe mar atá léirithe.  

Ní mór do sholáthróirí a chinntiú go bhfuil 
comhleanúnachas agus comhsheasmhacht idir 
an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa pro forma, san 
fhoireann uirlisí agus sna haguisíní, m.sh. leabhar 
modúil. 

Tá an pro forma seo dathchódaithe chun cuidiú le 
soláthróirí Institiúidí Ardoideachais chun na codanna 
atá oiriúnach d’iar-bhunscoil amháin, do bhunscoil 
amháin nó don dá earnáil a aithint.  

Ní mór do gach earnáil 
na codanna gorma a 
chomhlánú,  

Is don bhunscoil amháin na 
codanna oráiste

Is don iar-bhunscoil 
amháin na codanna glasa 

Ní mór na foirne uirlisí seo a 
leanas a chomhlánú mar chuid den 
iarratas ar chreidiúnú: 

 Foireann Uirlisí A: Achar agus 
Cothromaíocht Cláir   

 Foireann Uirlisí B: Croí-
Ghnéithe 

 Foireann Uirlisí C: Foirm/
Foirmeacha atá Sonrach d’ábhar 

 Foireann Uirlisí D: Soláthar 
Foirne

 Foireann Uirlisí E: Cloígh/Míniú 
(sa chás é bheith riachtanach 
amháin)

 Foireann Uirlisí F: Dearbhú 
agus Foireann Uirlisí Socrúcháin 
Scoile 

Ní mór do sholáthróirí an 
fhaisnéis seo a leanas a uaslódáil 
mar Aguisíní Uimhrithe: 

 Aguisín 1: Leabhar Modúil 
(déan tagairt, le do thoil, don 
Treoir chuig Aguisín 1, Tuairiscí 
ar Mhodúil ina dtugtar breac-
chuntas ar an fhaisnéis nach 
mór a bheith san áireamh sna 
tuairiscí ar mhodúil)

 Aguisín 2: Fianaise maidir le 
Creidiúnú Acadúil 

 Aguisín 3: Beartais maidir le 
Forbairt Foirne

 Aguisín 4: Breac-chuntas ar 
Bhuiséid 

 Aguisín 5: Socrúchán Scoile 
(Gníomhaíochtaí, Taisce, 
Taighde, Lámhleabhar)

 Aguisín 6: Lámhleabhar clár

Seasann an téarma ‘dalta’ do dhaltaí bunscoile 
agus iar-bhunscoile.

Sa chás go mbíonn tagairt déanta do ‘ba chóir’ i 
Céim, is riachtanas éigeantach atá i gceist anseo. 
Sa chás go mbíonn tagairt déanta do ‘is cóir’ i 
Céim, léiríonn an Chomhairle an ‘cás is fearr’ 
ach aithnítear go bhféadfadh dúshláin áirithe 
a theacht chun cinn le linn dó a bheith á chur i 
bhfeidhm.  Sa chás nach féidir an cás is fearr a 
bhaint amach, éileofar ar an soláthróir an chúis 
atá leis a thabhairt trí phróiseas cloígh/mínithe. Is 
féidir úsáid a bhaint as Foireann Uirlisí E chun na 
críche seo (de réir mar is gá).
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Mionsonraí maidir le hiarratas:
Ainm an Fhorais:

Seoladh:

Dáta na hAighneachta:

Síniú Leictreonach 
an Cheannaire 
Oideachais: 

Mionsonraí 
Teagmhála: 
Cuir san áireamh, le 
do thoil, ainm, teideal, 
seoladh poist, uimhir 
theileafóin agus 
seoladh ríomhphoist 
don: 

1) Cheannaire Oideachais

2) Teagmhálaí atá ainmnithe ag an gCeannaire Oideachais, más infheidhme. 

Suíomh/suíomhanna 
an chláir: 

Cuir san áireamh 
suíomh/suíomhanna 
agus na seoltaí, lena 
n-áirítear, campais 
satailíte. Déan an clár/
na cláir atá á dtairiscint 
i ngach campas 
satailíte a aithint. 
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Seoladh:

Seoladh:

Teil:

Teil:

Ríomhphost:

Ríomhphost:

Ainm:

Ainm:
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Cineál Cláir  Clár nua  

 Clár atá ann cheana féin (creidiúnú sraith 2)

Athrú ábhartha (bain úsáid, le do thoil, as an fhoirm d’Athrú Ábhartha) 

Cur leis an gclár creidiúnaithe (bain úsáid, le do thoil, as an fhoirm Cur le Clár 
Creidiúnaithe Iar-bhunscoile

Táille Creidiúnaithe Ní mór 50% de tháille measta an chreidiúnaithe a íoc tar éis an pro forma a chur faoi 
bhráid sula gcuirtear tús leis an bpróiseas creidiúnaithe. Ní mór an méid atá ag seasamh 
amach a íoc nuair a bhíonn an próiseas creidiúnaithe tugtha chun críche.

Cód/Cóid Iontrála 
PAC/CAO:

Caighdeán Clár 1:
Beidh creidiúnú 
acadúil ag cláir 
sula gcuirtear faoi 
bhráid na Comhairle 
Múinteoireachta 
iad do chreidiúnú 
gairmiúil. 

Ná lean ar aghaidh leis an iarratas, le do thoil gan fianaise a sholáthar 
maidir le creidiúnú acadúil.
Uaslódáil, le do thoil, an fhianaise maidir le creidiúnú acadúil mar Aguisín 2. 
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Ábhar/ábhair le haghaidh creidiúnú  
(baineann sé seo le cláir iar-bhunscoile 
comhthráthacha):

Ábhar 1: Ábhar 2:

Ábhar 3: Ábhar 4:

Ábhar 5: Ábhar 6:

Mionsonraí cláir  
Léirigh an bealach ina bhfuil an clár ag comhlíonadh riachtanais ábhartha rialacháin cláraithe na Comhairle 
Múinteoireachta tríd an tábla thíos a chomhlánú: 

Teideal an chláir:  

Teideal an dámhachtain:   
m.sh. BOid …, MGO …

Leibhéal an Chreata Náisiúnta Cáilíochta 
dá bhfuil an dámhachtain á dhéanamh: 

Líon na gcreidiúintí foriomlána atá ag gabháil leis an dámhachtain   
(beidh briseadh síos idir oideachas múinteoirí agus comhpháirteanna ábhair á éileamh i dtábla ina dhiaidh seo):

Cineál cláir:                                          I ndiaidh a chéile         Comhthráthach 

Fad an chláir: 
[Mairfidh cláir comhthráthacha ar feadh achar ceithre bliana ar a laghad 
agus mairfidh cláir i ndiaidh a chéile ar feadh achar 2 bhliain ar a laghad.]
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Modheolaíochta maidir le hábhar 
curaclaim:  
(baineann sé seo le cláir iar-bhunscoile i 
ndiaidh a chéile agus sin amháin)

[Liostaigh teidil na modúil modheolaíochta anseo. Cuirfear fianaise maidir 
leis seo faoi bhráid i dtábla níos deireanaí].
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Clár an Ábhair

CUID
Le Comhlánú

Uimhir 
Leathanaigh 

1 Caighdeán Clár 1: 

Dearadh an 
Chláir 

Creat Coincheapúil 2200 focal 8

Aidhmeanna an Chláir 1650 focal 11

Achar agus Cothromaíochta Cláir Foireann Uirlisí A & 750 
focal

14

 Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht 750 focal agus tábla 15

Comhtháthú agus Éagsúlacht Ábhar an Chláir 950 focal 16

Réimsí Riachtanacha Staidéir 17

Required Areas of Study

Bonnstaidéir 950 focal 18

Staidéar Gairmiúil 950 focal 19

Socrúchán Scoile 950 focal 20

Croí-Ghnéithe Foireann Uirlisí B 21

  Cláir Bunscoile 1000 focal 21

  Cláir Iar-Bhunscoile Foireann Uirlisí C, 
Aguisín 1 & 500 focal 
in aghaidh an ábhair 
curaclaim

23

Straitéisí Foghlama agus Measúnaithe 1500  focal 24

Le Comhlánú
Uimhir 

Leathanaigh

2 Caighdeán Clár 2: 

Acmhainní a chur 
ar fáil don chlár

Soláthar Foirne  Foireann Uirlisí D, 
Aguisín 3

26

Saoráidí Comhlánaigh an tábla 26

Córais um Thacú agus Treorú Mac Léinn 500 focal 27

Struchtúir Chumarsáide agus Chinnteoireachta 600 focal 28

Acmhainní Airgeadais Aguisín 4 29

Le Comhlánú
Uimhir 

Leathanaigh

3 Caighdeán Clár 3: 

Socrúchán Scoile

Múnla agus comhordú socrúchán scoile 950 focal 30

Socruithe, gníomhaíochtaí, Taisce, taighde Foireann Uirlisí F 31

Socrúchán Scoile Teagasc díreach, breathnóireacht 
Socrúchán Scoile

950 focal + Aguisín 5 32

Uimhir 
Leathanaigh

Seicliosta 33
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Cuid 1 
1.1.2  Creat Coincheapúil
Soláthraigh sampla amháin le do thoil, is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeáin an Chláir, le fianaise i nasc 
neadaithe le haon doiciméid tacaíochta uaslódáilte.

Cuirfidh creat 
coincheapúil atá 
leagtha amach go 
soiléir tacaíocht ar 
fáil do Chláir OTM. 
Tabhair breac-
chuntas le do thoil 
maidir leis an gcreat 
coincheapúil anseo 
ag tabhairt léiriú ar 
an mbealach: 

	 a ndéantar é 
a fhorbairt i 
gcomhthéacs 
misean agus 
éiteas an 
tsoláthróra,

	 a bhfuil 
taighde mar 
bhonn eolais 
dó, Beartais 
na Comhairle 
ar Leanúntas 
in Oideachas 
Múinteoirí agus 
an Leanúntas 
in Oideachas 
Múinteoirí,

	 ina n-aithnítear 
prionsabail, 
tuairimí agus 
luachanna 
Institiúidí 
Ardoideachais 
i ndáil le 
hoideachas, 
oideachas 
múinteoirí agus 
teagasc agus 
foghlaim.

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (cuir isteach an freagra anseo)

 

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Tabhair léiriú 
ar an mbealach 
a ndéanann 
an creat 
coincheapúil: 

 an réasúnaíocht 
don mhúnla OTM 
(comhthráthach 
nó i ndiaidh a 
chéile) a bhfuil 
glactha leis a 
sholáthar,  

 cumasú ar 
mhúinteoirí faoi 
oiliúint agus iad 
ar shocrúchán 
an nasc idir 
suíomhanna 
cleachtais a 
léiriú (Institiúid 
Ardoideachais 
agus scoil) 

 léiriú ar an 
mbealach ina 
bhfuil socrúchán 
scoile i gcroílár 
an leanúntais 
in oideachas 
múinteoirí,

 ina dtugtar 
athchuairt ar na 
príomhthéamaí 
ar fud an chláir.

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (cuir isteach an freagra anseo)  

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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an mbealach ina 
dtugann an ghné 
staidéar gairmiúil 
den chlár deiseanna 
leordhóthanacha 
do mhúinteoirí faoi 
oiliúint foghlaim 
go gníomhach ó 
mhodheolaíocht 
ábhartha agus 
nuálach, atá cuí 
a thaobh a gcuid 
cleachtais. 

Ní thagraíonn sé seo 
do rannpháirtíocht 
le Treoraithe an 
t-achar atá siad ar 
shocrúchán scoile.

Uasmhéid de 300 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

2
Demonstrate how 
the conceptual 
framework:

 Provides a 
rationale for the 
model of ITE 
(concurrent or 
consecutive) which 
has been adopted,

 enables student 
teachers while 
on placement to 
demonstrate the 
link between the 
sites of practice 
(HEI and school),

 reflects that school 
placement is the 
fulcrum of the 
continuum of 
teacher education,

 shows how key 
themes are 
revisited over the 
programme.

Max 950 words in total (insert response here)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H 1.1.3 Aidhmeanna an Chláir
Soláthraigh sampla amháin, le do thoil, is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeáin an Chláir, le fianaise i nasc 
neadaithe le aon doiciméid thacaíochta uaslódáilte.

Tabhair sainmhíniú 
soiléir ar aidhmeanna 
an chláir, ag léiriú 
an áit a bhfuil na 
haidhmeanna 
ceangailte go dlúth leis 
an gcreat coincheapúil 
agus léirithe sna 
torthaí sonracha 
foghlama. 

Uasmhéid de 500 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Tabhair léiriú ar an 
mbealach a ndéanann 
an clár 

 freastal ar fhorbairt 
curaclaim, 
chun curaclam 
bunaithe ar 
thorthaí foghlama 
tosaíochtaí 
náisiúnta a 
thabhairt san 
áireamh.

Uasmhéid de 400 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Tabhair léiriú ar an 
mbealach a ndéanann 
an clár

 cumasú ar 
mhúinteoirí 
nuacháilithe 
chun teagasc 
agus foghlaim ar 
ardchaighdeán do 
na daltaí go léir a 
éascú, 

 múinteoirí faoi 
oiliúint a ullmhú 
do theagasc, 
foghlaim, cleachtas 
machnamhach 
agus do mheasúnú 
ina gcuid 
scoileanna agus 
a ullmhaíonn iad 
chun dul isteach ina 
róil ghairmiúla,

 cothú ar 
ghníomhaireacht 
agus ar dhearcadh 
múinteoirí faoi 
oiliúint a bheidh 
oscailte i leith fás 
agus foghlaim 
ghairmiúil le 
linn a ngairme, 
machnaimh a 
dhéanamh ar 
a bhfoghlaim 
ghairmiúil féin 
agus ar fhoghlaim 
ghairmiúil a 
gcuid daltaí agus 
tacú lena gcuid 
daltaí lena lán-
acmhainneacht a 
bhaint amach. 

 

Uasmhéid de 750 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H 1.1.4  Tréimhse agus Cothromaíocht Cláir 
Léirigh agus úsáid á bhaint as Foireann Uirlisí A:
 mairfidh na cláir comhthráthacha ar feadh tréimhse cheithre bliana ar a laghad agus mairfidh cláir i ndiaidh a chéile ar feadh 

tréimhse dhá bhliain ar a laghad, 
 an bealach ina bhfuil na múnlaí teagaisc, foghlama agus measúnaithe atá leagtha amach sa chreat coincheapúil follasach i 

struchtúr an chláir, 
 an chothromaíocht idir na réimsí staidéir éagsúla i dtéarmaí ama agus acmhainní agus na creidiúintí a leithdháiltear orthu. Déan 

tagairt do Céim, le do thoil, maidir leis na ECTanna íosta atá riachtanach.

Léirigh an bealach: 

 a mbeidh na réimsí 
staidéir go léir 
ábhartha d’obair 
na múinteoirí 
faoi oiliúint mar 
mhúinteoirí amach 
anseo, 

 a ndéanfaidh an clár 
éascú ar fhorbairt 
phearsanta na 
múinteoirí faoi 
oiliúint, ar a bhfás 
agus a bhfolláine ina 
ról gairmiúil, ag cur 
ar a gcumas a bheith 
ina gcleachtóirí atá 
freagrach, iontaofa 
agus machnamhach. 

 ina n-ullmhaíonn an 
clár na múinteoirí 
faoi oiliúint don 
saol sa seomra 
ranga agus do 
rannpháirtíocht 
ghníomhach i 
dteagasc laistigh de 
phobal foghlama 
gairmiúil a léiríonn 
na croíluachanna 
iontaobhais, 
cúraim, meas agus 
macántacht.

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an Chláir, le 
fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.

Uasmhéid de 750 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Fianaise Thacaíochta
Foireann Uirlisí A) Tréimhse agus foireann uirlisí cothromaíochta an chláir.

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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1.1.5 Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
This section is only relevant to primary programmes. 
1. Ag baint úsáid as an tábla thíos, léirigh an bealach ina ndéanfaidh cláir comhthráthacha agus cláir i ndiaidh a chéile soláthar do 

chlár oideachais tumthach trí mheán na Gaeilge i socrúchán Gaeltachta ar feadh tréimhse cheithre seachtaine ar a laghad. Is féidir 
é seo a rochtain ina dhá bhloc – mairfidh gach aon cheann acu sin ar feadh tréimhse coicíse ar a laghad.  

Clár ama an Chláir, m.sh. Bliain 1, Bliain 2 Tréimhse  Suíomh

Léirigh an bealach:
 a gcinntíonn Institiúid 

Ardoideachais go 
leanann an tréimhse na 
Siollabais Oifigiúla do 
na Tréimhsí Foghlama 
sa Ghaeltacht do Mhic 
Léinn Oideachais. Agus 
déan cur síos ar an 
bpróiseas a dtéann an 
Institiúid Ardoideachais 
tríd chun a chinntiú 
go ndéantar soláthar 
leordhóthanach 
sa tréimhse le 
hilchineálacht na 
bhfoghlaimeoirí i líon 
na múinteoirí faoi 
oiliúint a thabhairt san 
áireamh, 

 tugann clár an OTM an 
deis do mhúinteoirí faoi 
oiliúint cur le Taisce trí 
úsáid a bhaint as an 
Fhillteán Foghlama a 
ndearna siad forbairt 
orthu le linn a gcuid 
Tréimhsí, a bheith 
ábhartha do na gnéithe 
staidéir gairmiúla den 
chlár OTM, 

 tugann ábhar an chláir 
OTM deiseanna do 
mhúinteoirí faoi oiliúint 
a dtaithí a chomhtháthú 
go stuama lena gcuid 
foghlama san Institiúid 
Ardoideachais. 

Tabhair, breac-chuntas, 
le do thoil, maidir le haon 
bhearta nuálacha atá 
curtha i bhfeidhm ag an 
Institiúid Ardoideachais 
chun tacú le múinteoirí 
faoi oiliúint chun a 
dtuiscint ar theagasc 
sa Ghaeltacht agus i 
scoileanna trí mheán na 
Gaeilge a fheabhsú. 

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an 
Chláir, le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.   

Uasmhéid de 750 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Tréimhse
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Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H 1.1.6 Comhtháthú agus Éagsúlacht Ábhar an Chláir 
Léirigh an 
bealach:

 an ndéantar 
bonnstaidéar a 
chomhtháthú sa 
chlár ar bhealach 
atá stuama do na 
múinteoirí faoi 
oiliúint agus dá 
gcuid cleachtas, 

 a leanann dearadh 
an chláir cur 
chuige i ndáil 
le foghlaim 
bhíseach,  

 ina dtugann 
an clár deis do 
mhúinteoirí 
faoi oiliúint 
taithí a fháil ar 
mhodhanna 
éagsúla teagaisc, 
foghlama agus 
measúnaithe, 

 ina bhfuil oibriú 
i ngrúpa beag 
agus i ranganna 
teagaisc ina ngné 
lárnach den chlár, 

 a ndéanann an 
clár deiseanna 
a soláthar do 
mhachnaimh 
aonair agus do 
mhachnaimh 
grúpa ag 
múinteoirí faoi 
oiliúint agus ag 
foireann a chláir.

  

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an Chláir, 
le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte. 

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Comhlánaigh an fhoirm dhearbhaithe maidir le ‘Triail Inniúlachta’ thíos lena dheimhniú go 
ndéanann dearadh an chláir deis le ‘trialacha inniúlachta’ a sholáthar do mhúinteoirí a cháiligh 
lasmuigh den Stát.

Dearbhaím go gceadaíonn dearadh an chláir 
don chlár Oideachais Tosaigh Múinteoirí  

, 

a bhfuil iarratas ar chreidiúnú curtha faoi bhráid agam, soláthar 
trialacha inniúlachta mar atá leagtha amach i ndoiciméad 
Céim: Caighdeáin Oideachais Tosaigh Múinteoirí na Comhairle 
Múinteoireachta.

Tá na trialacha Inniúlachta á soláthar ag 
  . 
Nó

Sínithe 

Ceannaire Oideachais 

Dáta  

Dearbhaím go gceadaíonn dearadh an chláir don chlár Oideachais 
Tosaigh Múinteoirí  

, 

a bhfuil iarratas ar chreidiúnú curtha faoi bhráid agam, soláthar 
trialacha inniúlachta mar atá leagtha amach i ndoiciméad 
Céim: Caighdeáin Oideachais Tosaigh Múinteoirí na Comhairle 
Múinteoireachta.

Tá na trialacha Inniúlachta á soláthar ag

  
i gcomhar le  

 .
NÓ 

Sínithe 

Ceannaire Oideachais 

Dáta  

Dearbhaím go gceadaíonn dearadh an chláir don chlár Oideachais 
Tosaigh Múinteoirí  

, 

a bhfuil iarratas ar chreidiúnú curtha faoi bhráid agam, soláthar 
trialacha inniúlachta mar atá leagtha amach i ndoiciméad 
Céim: Caighdeáin Oideachais Tosaigh Múinteoirí na Comhairle 
Múinteoireachta.

Tá na trialacha inniúlacht á soláthar thar ceann   

  ag 
 .

NÓ 

Sínithe 

Ceannaire Oideachais 

Dáta  

Dearbhaím go gceadaíonn dearadh an chláir don chlár Oideachais 
Tosaigh Múinteoirí  

, 

a bhfuil iarratas ar chreidiúnú curtha faoi bhráid agam, soláthar 
trialacha inniúlachta mar atá leagtha amach i ndoiciméad 
Céim: Caighdeáin Oideachais Tosaigh Múinteoirí na Comhairle 
Múinteoireachta.

Tá na trialacha inniúlacht á soláthar thar ceann  

  ag 

i gcomhar le  

 

Sínithe 

Ceannaire Oideachais 

Dáta  
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H 1.1.7 Réimsí Staidéir atá riachtanach 
Bonnstaidéar
Léirigh an 
bealach an 
ndéanann gnéithe 
bonnstaidéir an 
chláir: 

 soláthar do 
léargais le heolas ó 
thaighde chun tacú 
le múinteoirí faoi 
oiliúint tuiscint a 
fháil ar chleachtais 
teagaisc, foghlama 
agus measúnaithe 
do na daltaí go léir, 

 soláthar do 
bhonn láidir eitice 
gairmiúil ó thaobh 
teagasc agus 
foghlaim,

 staidéir curaclaim, 
stair agus beartas 
oideachais, 
fealsúnacht 
an oideachais, 
síceolaíocht 
an oideachais, 
socheolaíocht 
an oideachais 
a thabhairt san 
áireamh, 

 tuiscint na mac 
léinn ar chóras 
oideachais 
na hÉireann a 
fheabhsú, é a chur i 
gcomhthéacs agus 
a chur ar chumas 
na mac léinn 
smaointeoireacht 
chriticiúil a 
dhéanamh ina leith, 

 iniúchadh ar 
phríomhghnéithe 
an chomhthéacs 
ghairmiúil ina 
dtugtar faoi 
smaointeoireacht 
agus gníomhartha 
múinteoirí.  

  

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an Chláir, 
le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Staidéar 
Gairmiúil
Léirigh an bealach 
ina ndéanann 
gnéithe Staidéar 
Gairmiúil an chláir: 

 saineolas 
oideolaíochta na 
múinteoirí faoi 
oiliúint a fhorbairt, 
lena n-áirítear, 
eolas ábhar 
oideolaíochta atá 
sainiúil don ábhar,

 a gcinntítear go 
gcuirfear deiseanna 
ar fáil do na mic 
léinn triail a bhaint 
as agus iniúchadh 
a dhéanamh ar 
theicneolaíochtaí 
nua agus ar 
theicneolaíochtaí 
atá ag teacht chun 
cinn do theagasc 
agus d’fhoghlaim ar 
feadh a n-oideachas 
tosaigh múinteoirí, 

 scileanna 
cumarsáide na 
múinteoirí faoi 
oiliúint a chur chun 
cinn, 

 a chinntiú go bhfuil 
tuiscint á fháil ar an 
teagasc féin agus 
go mbeidh sé dá 
chleachtadh mar 
leagan foghlama 
féinchriticiúil ag 
na múinteoirí 
faoi oiliúint le 
neart deiseanna 
do mhachnaimh 
aonair agus do 
mhachnaimh i 
gcomhar agus 
rannpháirteach 
le taighde agus i 
dtaighde,   

 saineolas 
oiriúnaitheach na 
múinteoirí faoi 
oiliúint a fhorbairt. 

  

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H Socrúchán 
scoile
Léirigh an bealach 
a gcuireann an 
socrúchán scoile 
deiseanna ar fáil do 
na múinteoirí faoi 
oiliúint chun: 
 dul i dtaithí ar 

mhúnla socrúcháin 
ardtacaíochta/ard-
dúshláin, 

 a bheith 
rannpháirteach i 
dtaighde maidir lena 
gcleachtas féin a 
léiríonn an ceangal 
idir suíomhanna 
cleachtais (Institiúid 
Ardoideachais agus 
scoil),

 pleanáil do, agus 
tabhairt faoi 
rangtheagasc, 
foghlaim agus 
measúnú agus úsáid á 
mbaint as raon leathan 
straitéisí i socrúcháin 
ranga agus leibhéil 
ábhair éagsúla,  

 straitéisí bainistíochta 
ranga a chruthú 
a thacaíonn le 
foghlaim oiriúnach 
agus éifeachtach na 
ndaltaí go léir agus a 
chuireann chun cinn 
agus a dhéanann 
cothabháil ar iompar 
dearfach, 

 breathnú ar 
mhúinteoirí oilte i 
mbun teagaisc,  

 a bheith 
rannpháirteach 
i raon leathan 
gníomhaíochtaí scoile, 

 machnamh criticiúil 
a dhéanamh ar a 
gcleachtas agus ar 
a gclár staidéir agus 
ar an mbealach a 
gcuireann an péire 
acu eolas ar fáil agus a 
gcuireann siad cruth ar 
a chéile,  

 aiseolas maidir lena 
gcleachtas a fháil agus 
freagairt don aiseolas 
sin, 

 réimsí a aithint 
do d’fhoghlaim 
ghairmiúil bhreise do 
Droichead. 

Uasmhéid de 950 focal ar an iomlán (soláthraigh sampla amháin - cuir 
isteach an freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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S Croí-ghnéithe an chláir OTM  

Áireofar sna cláir OTM go léir, na gnéithe sonracha atá leagtha amach thíos ar bhonn cothrom.  
Beidh na gnéithe seo mar bhonn taca le gnéithe go léir na gclár OTM. 
Tabhair aghaidh ar an mbealach a bhfuil dearadh an chláir mar bhonn leis na gnéithe sonracha seo agus úsáid á bhaint as Foireann 
Uirlisí B) Croí-Ghnéithe.

1. Oideachas Ionchuimsitheach
2. Oideachas Saoránachta Domhanda 
3. Caidreamh Gairmiúil agus ag obair le tuismitheoirí 
4. Céannacht agus gníomhaireacht ghairmiúil 
5. Cleachtas cruthaitheach agus Machnamhach 
6. Litearthacht agus Uimhearthacht 
7. Scileanna Digiteacha  

Fianaise Thacaíochta
Foireann Uirlisí B)  Croí-Ghnéithe

Cláir Bunscoile 
Léirigh an bealach ina dtugann clár OTM bunscoile aghaidh ar: 

Gaeilge  
Ní mór go 
dtabharfaidh an 
freagra san áireamh 
an bealach a 
ndéantar muinín agus 
inniúlacht sa Ghaeilge 
a fhorbairt (chomh 
maith le foghlaim 
teanga mar chuid den 
Tréimhse Foghlama sa 
Ghaeltacht). 

500 focal (Gaeilge); (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an freagra 
anseo)

Table of Contents

SECTION
For Completion Page No.

1 Programme  
Standard 1: 

Programme 
Design

Conceptual Framework 1550 words

Programme Aims 1250 words

Programme Duration and Balance Toolkit A & 750 words

 Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht 750 words and table

Integration and Diversity of Programme Content 750 words

Required Areas of Study

Foundation studies 950 words

Professional studies 950 words

School placement 950 words

Core elements Toolkit B

  Primary programmes 1000 words

  Post-primary programmes Toolkit C, Appendix 1  
& 500 words,

Learning and Assessment Strategies 1500 words

For Completion Page No.

2 Programme  
Standard 2: 

Programme 
Resourcing

Staffing Toolkit D, Appendix 3

Facilities Complete table

Student Support and Guidance Systems 500 words 

Communication and Decision-making Structures 600 words 

Financial Resources Appendix 4

For Completion Page No.

3 Programme  
Standard 3: 

School 
Placement

School Placement model & coordination 950 words

School Placement settings, activities,  
Taisce, research

Toolkit F

School Placement direct teaching, observations 940 words + Appendix 5
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Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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Oideachas 
Luath-Óige  
Ní mór go 
dtabharfaidh an 
freagra san áireamh an 
bealach a ndéanann 
modúl/modúil 
oideachais luath-
óige iniúchadh ar 
an gcaidreamh idir 
forbairt agus foghlaim 
leanaí óga (breith 
go sé bliana d’aois) 
agus an bealach ina 
gcuireann sé seo 
eolas ar fáil do chlár 
oideachais tosaigh 
múinteoirí (bunscoil).   

(soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an freagra anseo) 500 focal 
(ECE) 
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Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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Cláir iar-bhunscoile 
Léirigh an 
bealach:

• Ina n-áiríonn 
comhpháirteanna 
disciplín ábhar 
i gcláir OTM 
iar-bhunscoile 
staidéar agus 
oideolaíocht 
(modheolaíochtaí) 
atá sainiúil 
d’ábhar curaclaim

(Ceangail, le do thoil, 
leis na tuairiscí ar 
mhodúil ábhartha 
sa Leabhar Modúil 
atá uaslódáilte mar 
Aguisín 1.)

(soláthraigh sampla amháin do gach ábhar curaclaim – cuir isteach an 
freagra anseo) (500 focal in aghaidh an ábhair churaclaim) 

Do chláir chomhthráthacha, go dtugann an clár aghaidh ar riachtanais critéar clárúcháin ábhar curaclaim trí Fhoireann 
Uirlisí C) a chomhlánú Sonraíocht Ábhair (SSF) do gach ábhar atá ábhartha. 

Do chláir chomhthráthacha, deimhnigh go bhfuil na próisis roghnúcháin iontrála 
ag teacht le riachtanais clárúcháin atá sainiúil d’ábhar curaclaim na Comhairle. 

 
    Tá              Níl

Fianaise thacaíochta
Uaslódáil mar Aguisín 1:  Leabhar Modúil 
Foireann Uirlisí C) Foirmeacha atá Sainiúil don Ábhar (comhlánaigh na hábhair atá ábhartha)

IS
 D

’IA
R

-B
H

U
N

SC
O

IL
 A

M
H

Á
IN

 IA
D

 N
A

 C
O

D
A

N
N

A
 I 

N
D

A
TH

 G
LA

S 

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú isteach 
sa teimpléad seo.
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H 1.1.8 Straitéisí Foghlama agus Measúnaithe 

Measúnú ar 
mhúinteoirí 
faoi oiliúint
Léirigh:

 an bealach ina bhfuil 
na prionsabail, 
tuairimí agus 
luachanna i ndáil le 
teagasc, foghlaim 
agus measúnaithe, 
atá leagtha amach sa 
chreat choincheapúil, 
follasach sna 
modhanna teagaisc, 
foghlama agus 
measúnaithe atá á 
n-úsáid sa chlár, 

 an caidreamh idir 
(ailíniú tógachaíoch) 
deiseanna foghlama 
agus critéar 
measúnaithe a 
bhfuiltear ag súil go 
gcomhlíonfaidh na 
múinteoirí faoi oiliúint 
iad, 

 an bealach ina 
bhfuil na próisis 
agus na nósanna 
imeachta stuama 
agus comhtháite agus 
úsáid á mbaint as 
modhanna éagsúla 
measúnaithe. 

  

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an 
Chláir, le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.

Uasmhéid: 750 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an 
freagra anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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na daltaí
Léirigh an bealach 
ina bhfuil tacaíocht 
á tabhairt do 
na múinteoirí 
faoi oiliúint 
chun forbairt a 
dhéanamh ar: 

 straitéisí le 
tacaíocht, 
monatóireacht 
agus measúnú 
iomlánaíoch a 
dhéanamh ar 
chur chuige na 
ndaltaí i leith a 
gcuid foghlama 
agus dul chun cinn 
– lena n-áirítear, 
teicnící aiseolais 
éifeachtacha, 

 straitéisí do 
mheasúnú 
shuimitheach agus 
foirmitheach.

  

Uasmhéid: 750 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an freagra 
anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú isteach 
sa teimpléad seo.
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Cuid 2 
1.2.2  Soláthar Foirne

Bain úsáid as Foireann Uirlisí D) Soláthar Foirne chun léiriú a thabhairt ar:
 cáilíochtaí agus taithí na foirne a chuireann an clár ar fáil,
 go mbeidh 50% ar a laghad de Theagascóirí Socrúcháin Scoile cláraithe mar mhúinteoirí leis an gComhairle 

Mhúinteoireachta ó mhí na Bealtaine 2022, 
 léireoidh na meicníochtaí dáileacháin foirne atá i bhfeidhm ag an Institiúid Ardoideachais go mbeidh measúnú 

suimitheach déanta ag múinteoir cláraithe uair amháin ar a laghad ar mhúinteoir faoi oiliúint, roimh cháiliú, agus é/í ar 
shocrúchán scoile, le linn a gclár oideachais tosaigh múinteoirí, 

 an bealach ina mbaintear amach cóimheas idir mic léinn agus foireann do na cláir OTM (15:1). 

Uaslódáil (mar Aguisín 3) na beartais forbartha foirne atá i bhfeidhm lena chinntiú go leanann an fhoireann ag cur lena 
gcuid eolais agus saineolais, lena n-áirítear, iad siúd a bhaineann le cleachtas machnamhach, taighde, forbairt curaclaim, 
oideachas ionchuimsitheach agus forbairt ghairmiúil.

Fianaise thacaíochta
Foireann Uirlisí D) Soláthar Foirne 

Foireann Uirlisí D) Áireamhán SSR Excel 

Foireann Uirlisí E) Cloígh/Mínigh (lena úsáid mar is gá) 

Uaslódáil mar Aguisín 3: Beartais Forbartha Foirne 

1.2.3 Saoráidí
Ba chóir saoráidí cuí a bheith ar fáil chun tacú le taighde, teagasc agus foghlaim.  
Tabhair breac-chuntas, le do thoil, agus úsáid á bhaint as an tábla thíos ar na hacmhainní atá ar fáil do mhic léinn: 

m.sh. leabharlanna, lena n-áirítear, 
acmhainní i nGaeilge agus 
Nuatheangacha Iasachta (MFL) mar is cuí

Saotharlanna Teanga

Acmhainní Teicneolaíochta Digiteacha 

Acmhainní Eolaíochta/Spóirt/Ealaíne/
ceardlanna/eacnamaíocht bhaile, mar 
is cuí 

Spásanna Taighde Ciúine agus Grúpa 

Saotharlanna Eolaíochta

Saotharlanna Micritheagaisc

Sainspás/Sainsaoráid Eile 

Spásanna Lasmuigh agus Spásanna 
Súgartha (bunscoil amháin) 
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H 1.2.4 Córais um Thacú agus Treorú Mac Léinn 
 Tabhair breac-

chuntas, le do thoil, 
ar na forálacha atá i 
bhfeidhm d’fhorbairt 
phearsanta agus 
sóisialta agus 
cúram tréadach 
na múinteoirí faoi 
oiliúint. 

 Léirigh an bealach 
ina mbeadh 
ar chumas an 
mhúinteora faoi 
oiliúint aistriú chuig 
clár eile, sa chás é sin 
a bheith indéanta, 
agus creidiúintí a 
thabhairt leo agus an 
méid sin á dhéanamh 
acu, leis an aird 
chuí á thabhairt 
ar na socruithe 
dámhachtainí atá 
ann faoi láthair agus 
atá i bhfeidhm ag 
Ionaid Ardoideachais 
cheana féin.  

  

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an 
Chláir, le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.

Uasmhéid: 500 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an freagra 
anseo)

Fianaise thacaíochta
Foireann Uirlisí E) Cloígh/Mínigh (le húsáid de réir mar is gá)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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H 1.2.5 Struchtúir Chumarsáide agus Cinnteoireachta
Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an 
Chláir, le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte.

 Tabhair breac-chuntas 
ar na struchtúir atá 
i bhfeidhm chun 
rannpháirtíocht 
na foirne agus na 
mac léinn i bpróisis 
breithniúcháin agus 
cinnteoireachta a 
éascú. 

Uasmhéid: 300 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an 
freagra anseo)

 Ba chóir ionadaíocht 
a bheith á déanamh ar 
an Roinn Oideachais 
ar Chomhairle Acadúil 
na hInstitiúide 
Ardoideachais agus 
ba chóir go lorgófaí 
ionadaíocht ar an 
Fhoras Rialaithe nó 
a chomhionann. 
Tabhair breac-
chuntas, le do thoil, 
ar stádas reatha na 
Roinne Oideachais ina 
leith seo.

Uasmhéid: 300 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an 
freagra anseo)

Fianaise thacaíochta
Foireann Uirlisí E) Cloígh/Mínigh (le húsáid de réir mar is gá)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú 
isteach sa teimpléad seo.
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1.2.6 Acmhainní Airgeadais 
Cuirfear acmhainní leordhóthanach ar fáil do chláir chun a chinntiú go bhfuiltear ag freastal ar aidhmeanna an chláir. 
Ba chóir, ar a laghad, go léireofaí an múnla maoinithe atá á úsáid ag an Údarás Ardoideachais i mbuiséad na Roinne 
Oideachais. 

Uaslódáil mar Aguisín 4, le do thoil, breac-chuntas i leith buiséid a cheadaíonn agus a léiríonn cineál an chláir 
d’oideachais múinteoirí ina n-áirítear, raon saoráidí agus trealamh chun tacú le gníomhaíochtaí gairmiúla praiticiúla. 

Fianaise thacaíochta
Uaslódáil mar Aguisín 4: Buiséad Imlíneach
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Cuid 3 
Socrúchán Scoile 
Ba chóir na Treoirlínte ar Shocrúchán Scoile a léamh sula gcomhlánaítear an chuid seo den fhoirm. 

 Déan cur síos 
ar an múnla 
socrúchán 
scoile agus ar 
chomhpháirtíocht 
na scoile-Institiúid 
Ardoideachais. 

 Déan cur síos 
ar an mbealach 
ina bhfuil an 
socrúchán scoile 
á chomhordú 
agus á phleanáil 
(m.sh. clár ama 
an tsocrúcháin 
i bhféilire na 
scoile, ag an 
gcéim ag a bhfuil 
an múinteoir 
faoi oiliúint sa 
chlár oideachais 
tosaigh múinteoirí 
(OTM)).

 Tabhair breac-
chuntas ar 
shaibhriú teagaisc 
agus ar thacaíocht 
mheantóireachta 
atá á chur ar fáil 
do na mic léinn a 
theipeann modúil 
ar shocrúchán 
scoile sula dtugtar 
deis amháin 
eile dóibh leis 
an socrúchán 
a dhéanamh 
arís, leis an aird 
chuí á thabhairt 
ar an gcód um 
fheidhmiúlacht 
chun múineadh. 

Soláthraigh sampla amháin thíos is fearr a léiríonn go bhfuil an clár ag comhlíonadh Caighdeán an 
Chláir, le fianaise i nasc neadaithe le haon doiciméid thacaíocht uaslódáilte. 

Uasmhéid: 950 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach an freagra 
anseo)

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a ghreamú isteach 
sa teimpléad seo.
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Nóta: tugtar breac-chuntas san fhoireann uirlisí maidir le tréimhse agus 
cothromaíocht maidir leis an mbealach ina bhfuil an socrúchán scoile ag 
comhlíonadh riachtanais na Comhairle Múinteoireachta mar atá leagtha 
amach i Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí (Tábla 1).

1 Comhlánaigh Foireann Uirlisí F) dearbhú Socrúchán Scoile chun a:
• Dheimhniú nach mbeidh na tréimhsí socrúcháin ar siúl ach amháin i scoileanna atá aitheanta de réir Alt 10 den 

Acht Oideachais, 1998.

• Dheimhniú go nglacann an Institiúid Ardoideachais freagracht iomlán as an socrúchán do na múinteoirí faoi 
oiliúint.  

• Dheimhniú go bhfuil an clár ag comhlíonadh an riachtanais do dhá shuíomh socrúcháin ar a laghad. 

2 Agus úsáid á baint as Foireann Uirlisí F) Socrúchán Scoile, liostaigh:
• gníomhaíochtaí atá bunaithe ar an scoil agus á dtreorú ag an Institiúid Ardoideachais a bheidh san áireamh mar 

chuid den taithí socrúcháin, a bhfuil breac-chuntas tugtha ina leith sna Treoirlínte ar Shocrúchán Scoile agus 
maidir leis an gcéim ag a bhfuil an múinteoir faoi oiliúint ar an gclár OTM. 

• gníomhaíocht Taisce ar tugadh faoi i ngach modúil socrúchán scoile. 

• cá háit, le linn socrúchán scoile amháin ar a laghad, a mbeidh an múinteoir faoi oiliúint rannpháirteach 
i dtaighde maidir lena gcleachtas féin a léiríonn an ceangal idir na suíomhanna cleachtais (Institiúid 
Ardoideachais agus an Scoil). 

3 Uaslódáil mar Aguisín 5 samplaí de:
• na gníomhaíochtaí atá bunaithe ar an scoil agus á dtreorú ag an Institiúid Ardoideachais a bheidh san áireamh 

mar chuid den taithí socrúcháin, a bhfuil breac-chuntas tugtha ina leith sna Treoirlínte ar Shocrúchán Scoile 
agus maidir leis an gcéim ag a bhfuil an múinteoir faoi oiliúint ar an gclár OTM.

• an cur chuige atá á úsáid ag an Institiúid Ardoideachais chun a chur ar chumas an mhúinteora faoi oiliúint agus 
iad ar shocrúchán agus tríd an úsáid a bhaineann siad as Taisce a dtuiscint ar oideachas ionchuimsitheach agus 
a dtuiscint ó thaobh oibriú le tuismitheoirí a léiriú.

• an bealach inar féidir le múinteoirí faoi oiliúint a bheith rannpháirteach i dtaighde maidir lena gcleachtas féin 
agus an ceangal idir na suíomhanna cleachtais a léiriú is féidir a ailíniú le riachtanais na scoile, riachtanais 
fhoghlama na ndaltaí agus gnéithe taighde bunaithe na hInstitiúide Ardoideachais den chlár.
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H Léirigh an bealach:  
 ina ndéanann an Institiúid 

Ardoideachais gach iarracht lena 
chinntiú nach mbíonn múinteoirí 
faoi oiliúint iar-bhunscoile 
curtha ar chlár ama do ranganna 
ar leith óna ranganna a bhfuil 
siad sannta dóibh chun críocha 
an tsocrúcháin, m.sh. trína 
dtreoirlíne socrúcháin scoile do 
scoileanna,

 le linn an chláir ina iomláine, 
go gcuimsíonn an ghné scoil-
bhunaithe taithí dhíreach 
múinteoireachta ar feadh 200 
uair an chloig ar a laghad, 

 a dtugann dearadh an chláir 
an deis maidir le hullmhúchán 
struchtúrtha don socrúchán 
scoile agus an comhsheisiúin 
faisnéisithe agus léiriúcháin i 
ndiaidh an tsocrúcháin,

 a gcinntíonn an Institiúid 
Ardoideachais go bhfaigheann 
an múinteoir faoi oiliúint 
deiseanna do bhreathnóireacht 
chórasach sa scoil, do 
chomhoibriú le foireann na 
scoile, agus do rannpháirtíocht 
struchtúrtha i saol na scoile mar 
chuid den taithí socrúcháin,

 a spreagtar cásanna teagaisc 
ilranga agus/nó cumais 
mheasctha agus cásanna teagasc 
foirne/comhtheagaisc, 

 ina dtugtar tacaíocht sa chlár 
seo do ghrá agus cion ar an 
fhoghlaim chothú i ngach 
foghlaimeoir, beag beann ar 
a gcúlra nó ar a riachtanais 
aitheanta. Soláthraigh sampla 
amháin thíos is fearr a léiríonn 
go bhfuil an clár ag comhlíonadh 
Caighdeán an Chláir, le 
fianaise i nasc neadaithe le 
haon doiciméid thacaíocht 
uaslódáilte. Níor chóir fianaise 
fhíor agus/nó faisnéis ó laistigh 
de na doiciméid chláir a 
chóipeáil nó a ghreamú isteach 
sa teimpléad seo.  

Uasmhéid: 950 focal (soláthraigh sampla amháin - cuir isteach 
an freagra anseo)

Fianaise thacaíochta 
Foireann Uirlisí E) Cloígh/Mínigh (le húsáid de réir mar is gá)
Foireann Uirlisí F) Socrúchán Scoile  
Uaslódáil mar Aguisín 5: An lámhleabhar maidir le socrúchán scoile   

Níor chóir fíor fhianaise agus/nó faisnéis ó laistigh de dhoiciméid an chláir a chóipeáil ná a 
ghreamú isteach sa teimpléad seo.
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Seicliosta
1) Foirm chomhlánaithe san áit atá léirithe 

2) Foirne Uirlisí comhlánaithe  

Foireann Uirlisí A:  Tréimhse agus Cothromaíocht Cláir  

Foireann Uirlisí B:  Croí-Ghnéithe ar Shracfhéachaint  

Foireann Uirlisí C:  Foirm/Foirmeacha atá Sonrach don Ábhar 

Foireann Uirlisí D:  Soláthar Foirne & Áireamhán Excel  

Foireann Uirlisí E:  Cloígh/Míniú 

Foireann Uirlisí F:  Dearbhú agus Foireann Uirlisí Socrúcháin Scoile  

3) Aguisíní atá uaslódáilte   

Aguisín 1: Leabhar Modúil  

Aguisín 2: Fianaise maidir le Creidiúnú Acadúil  

Aguisín 3: Beartais Forbartha Foirne  

Aguisín 4: Buiséad Imlíneach 

Aguisín 5: Gníomhaíochtaí Socrúcháin Scoile, Taisce, Taighde, Lámhleabhar  

Aguisín 6: Lámhleabhar clár
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