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Foireann Uirlisí E
Cloígh/Mínigh  

Caighdeán Céim Míniú maidir leis an gcúis nach féidir an caighdeán a bhaint amach 

1.2.2 Léachtóirí agus 
comhaltaí foirne 
eile …. Ba cheart 
go n-áireodh sé seo 
teagasc san earnáil 
ábhartha  

1.2.2 Ba cheart bearta 
forbartha foirne cuí a 
bheith i bhfeidhm 

1.2.2 Sa chás nach bhfuil 
na cláir ag cloígh leis 
an gcóimheas 15:1, 
ní mór amlíne soiléir 
laistigh den tréimhse 
creidiúnaithe a 
chur faoi bhráid 
na hInstitiúide 
Ardoideachais lena 
bhaint amach  

Is ionann na caighdeáin seo a leanas agus na cásanna idéalacha agus ba chóir go mbeadh comhlíonadh na gcásanna 
sin mar sprioc ag gach soláthróir. Mar sin féin, d’fhéadfadh dúshláin maidir lena gcur i bhfeidhm tarlú. Murar féidir 
leis an gclár an caighdeán/na caighdeáin thíos a comhlíonadh, mínigh an chúis atá leis sin, le do thoil. 
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1.2.3 Ní mór saoráidí cuí a 
bheith ar fáil 

1.2.4 Ba chóir soláthar 
leordhóthanach 
a bheith ar fáil 
d’fhorbairt 
phearsanta agus 
shóisialta agus do 
chúram tréadach na 
mac léinn 

1.2.4 Ba chóir go mbeadh 
ar chumas an 
mhúinteora faoi 
oiliúint aistriú chuig 
clár eile… 

1.2.4 1.2 Ba chóir 
ionadaíocht a 
bheith ag an Roinn 
Oideachais ar 
Chomhairle Acadúil 
na hInstitiúide 
Ardoideachais agus 
ba chóir go lorgófaí 
ionadaíocht ar an 
Fhoras Rialaithe, nó a 
chomhionann.  

1.3.2 1.3 Ba chóir, ar fud 
an chláir go léir, go 
gcuimseoidh an ghné 
scoil-bhunaithe taithí 
dhíreach teagasc 
200 uair an chloig 
ar a laghad, agus 
d’fhéadfadh sé sin 
taithí teagasc foirne 
a thabhairt san 
áireamh. 
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1.3.2 Níor chóir na 
múinteoirí faoi 
oiliúint in iar-
bhunscoileanna a 
bheith ar an gclár 
ama le haghaidh 
ranganna ar leithligh 
ó na ranganna 
atá sannta dóibh 
chun críocha an 
tsocrúcháin. 

1.3.2 Cinntíonn 
an Institiúid 
Ardoideachais 
go bhfaigheann 
múinteoirí faoi 
oiliúint deiseanna 
do bhreathnóireacht 
chórasach sa scoil, 
chun dul ag obair i 
gcomhar le foireann 
na scoile agus do 
rannpháirtíocht 
struchtúrtha i saol na 
scoile mar chuid den 
taithí socrúcháin. 
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