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 Tuarascáil Theicniúil Sonraí 

 Foilsíodh an tuarascáil 

theicniúil, Éileamh agus Soláthar 

Múinteoirí in Éirinn 2020 - 2036 

i mí na Samhna 2019. Sa 

tuarascáil, leagtar amach na 

réamh-mheastacháin maidir le 

héileamh agus soláthar 

múinteoirí ag an leibhéal 

bunscoile agus ag an leibhéal iar

-bhunscoile go dtí 2036. 

 I mí Eanáir na bliana seo, mar 

chuid de phróiseas 

comhairliúcháin, reáchtáladh 

ceardlann sonraí ar fhreastail na 

príomhpháirtithe leasmhara 

uirthi. Is é an aidhm a bhí i gceist 

ná a chinntiú go raibh na 

tuairimí atá mar bhonn agus 

mar thaca ag an tuarascáil bailí 

agus ceart.  

 Tar éis an phróisis 

chomhairliúcháin seo agus tar 

éis anailís bhreise a bheith 

déanta ag an Roinn, tugadh an 

tuarascáil suas chun dáta agus 

beidh sí ar fáil go luath ar 

shuíomh gréasáin na Roinne. 

 Tá anailís ag dul ar aghaidh faoi 

láthair chun a fháil amach faoin 

éileamh ar mhúinteoirí ábhair 

iar-bhunscoile. 

 Is é an aidhm uileghabhálach ná 

samhail láidir a fhaigheann eolas 

ó fhianaise le héileamh agus 

soláthar múinteoirí a thuar agus, 

ar deireadh, Samhail Phleanála 

um Fhórsa Saothair Múinteoirí a 

chuirfidh le polasaí na Roinne 

agus na gníomhaireachtaí 

ábhartha maidir le soláthar 

múinteoirí.  

 

Éileamh agus Soláthar 

Múinteoirí in Éirinn  

2020—2036 

Tuarascáil Theicniúil 

Dúshláin nua do sholáthar múinteoirí 
Mar thoradh ar éigeandáil sláinte phoiblí 

Covid-19 tá an bealach ina mairimid 

agus ina mbímid ag obair tar éis athrú. 

Don chóras oideachais tá sé tar éis 

dúshláin nach raibh ann riamh cheana a 

chruthú ag gach leibhéal, ón 

réamhscolaíocht ar aghaidh go dtí an 

tríú leibhéal. Go ceann tamall fada is é is 

dóichí go socróidh sé an chaoi ina 

mbíonn an Roinn i dteagmháil lenár 

bpáirtithe leasmhara, an chaoi ina 

mbíonn na páirtithe leasmhara i 

dteagmháil le chéile agus an chaoi ina 

gcuirtear seirbhísí oideachais tosaigh ar 

fáil. 

Sa timpeallacht dhúshlánach seo tá dul 

chun cinn á dhéanamh ar na 

tionscnaimh chun tacú le soláthar 

múinteoirí de chuid na Roinne. Tá an 

Grúpa Stiúrtha Soláthar Múinteoirí, atá 

faoi chathaoirleacht ag an Ard-Rúnaí, 

agus na grúpaí oibre atá freagrach dó, 

ag leanúint ar aghaidh go fóill ag déanamh 

dul chun cinn ar na gníomhartha chun 

tabhairt faoi na saincheisteanna a bhaineann 

le soláthar múinteoirí. 

 

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2019  

 Foilsiú na tuarascála teicniúla Éileamh agus 

Soláthar Múinteoirí in Éirinn 2020 - 2036 

le haghaidh comhairliúcháin leis na 

páirtithe leasmhara. 

Sa tuarascáil léirítear go méadóidh an líon 

ar rolla ag an leibhéal iar-bhunscoile go 

dtí 2024/2025. Dá réir sin, táthar ag tuar 

go méadóidh an t-éileamh ar mhúinteoirí, 

sna hábhair atá ann cheana féin agus sna 

hábhair nua, ag an am céanna. Ag an 

leibhéal bunscoile tá an líon ar rolla ag 

laghdú, ach tá dúshláin fós ann do 

scoileanna maidir le múinteoirí a earcú, 

go háirithe múinteoirí ionaid agus i 

réigiúin áirithe freisin.  

gcnuasach ainmnithe. 

Bunaíodh sé chnuasach: i mBaile Átha 

Cliath Thuaidh agus i mBaile Átha Cliath 

Theas, i gCo. Chill Dara, i gCo. na Mí, i 

gcathair Chorcaí agus i gCo. na Gaillimhe. 

Mar thoradh ar cé chomh maith agus a 

d’éirigh léi in 2019/2020, leanfaidh an 

scéim phíolótach ar aghaidh do 2020/21 

sna cnuasaigh bhunaithe. 

Leanfaidh an Roinn ar aghaidh lena cuid 

iarrachtaí chun freastal ar riachtanais na 

scoileanna maidir le múinteoirí a sholáthar i 

ndiaidh Covid-19. Tiocfaidh dúshláin nua 

chun cinn gan amhras agus beidh ar an 

Roinn agus na comhpháirtithe oideachais 

réitigh chruthaitheacha a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm má táimid lena chinntiú go 

gcomhlíontar riachtanais ár scoileanna agus 

ár scoláirí. 

 Tús le Sub Seeker (Cuardaitheoir 

Múinteoirí Ionaid), an tairseach nua le 

múinteoirí ionaid a earcú. 

 Scéim Phíolótach um Painéal Soláthair do 

Bhunscoileanna a dearadh le dul i ngleic 

le riachtanais ghearrthéarmacha soláthar 

foirne na scoileanna 

D’fhógair an tAire McHugh scéim 

phíolótach nua i mí Mheán Fómhair 2019. 

Tá múinteoirí atá fostaithe i scoil bhunáite 

ar fáil le folúntais ghearrthéarmacha a 

chlúdach i scoileanna atá rannpháirteach i 

 

Bearta Ardoideachais 
Glaoch ar chláir uas-scilithe 

 I mí na Nollag 2019 d’eisigh an 

tÚdarás um Ardoideachais (HEA) 

glaoch ar institiúidí ardoideachais 

(HEIanna) le cláir a fhorbairt do 

mhúinteoirí atá ann cheana féin le 

huas-sciliú a dhéanamh le matamaitic, 

Spáinnis agus fisic a theagasc. 

 Rinneadh glaoch an HEA thar ceann 

na Roinne agus bhí sé oscailte do na 

HEIanna a bhfuil cláir OTM bunscoile 

agus iar-bhunscoile acu agus atá 

creidiúnaithe ag an gComhairle 

Mhúinteoireachta. 

 Tá sé i gceist go mbeidh na cláir seo 

ar fáil do mhúinteoirí iar-bhunscoile 

atá cáilithe agus cláraithe cheana féin 

agus cuirfear iad ar fáil ar bhonn 

páirtaimseartha agus solúbtha. Ní 

bheidh ar na múinteoirí 

rannpháirteacha táillí a íoc. 

 Beidh tuilleadh sonraí maidir le 

toradh an ghlaoigh ar fáil sna míonna 

amach romhainn. 

Beartais ardoideachais eile: 

 Tugadh isteach cláir nua fochéime 

oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) iar-

bhunscoile do 2019 i líon réimsí ábhair 

tosaíochta, matamaitic, nuatheangacha, 

ríomheolaíocht agus Gaeilge ina measc, 

agus tá níos mó beartaithe le tosú in 

2020. 

 Faoi spriocdháta CAO mhí Feabhra, bhí 

méadú 10% d’iarratais chéadrogha le 

haghaidh clár fochéime iar-bhunscoile i 

gcomparáid le 2019. 

 Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tar 

éis tabhairt faoi athbhreithniú a 

dhéanamh ar na treoirlínte a chur i 

bhfeidhm maidir le 

socrúcháin scoile 

d’ábhair múinteora. 

Tá cur i bhfeidhm 

thuarascáil an Ghrúpa 

Oibre um Shocrúchán Scoile á mheas ag 

an gComhairle agus ag an Roinn faoi 

láthair.  

 Do 2019 / 20, leithdháil an Roinn €1 m 

sa bhreis ar an gCiste Cúnaimh do Mhic 

Léinn (CCML), atá imfhálaithe do mhic 

léinn MGO (PME).  
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Na chéad chéimeanna eile & aiseolas 

Chomh maith leis an teagmháil leanúnach 

leis na páirtithe leasmhara, tá súil ag an 

Roinn nuachtlitir Soláthar Múinteoirí rialta 

a eisiúint. D’fháilteoimis roimh do chuid 

aiseolais. Is féidir smaointe agus moltaí a 

chur díreach ar ríomhphost chuig an 

bhfoireann:  

teachersupply@education.gov.ie  

 Feachtas Cumarsáide 

 Tá an feachtas náisiúnta bolscaireachta 

Munlaigh an Todhchaí (go digiteach, sna 

nuachtáin, sna meáin shóisialta) ag leanúint ar 

aghaidh agus tá sé deartha le bheith ann ag an 

am céanna le príomhdhátaí san fhéilire 

oideachais, ar nós na dátaí deiridh le hiarratais a 

dhéanamh ar chláir MGO agus Athrú Intinne 

CAO.    

 Reáchtáladh fóram náisiúnta comhairliúcháin 

faoi Sholáthar Múinteoirí i gcomhar leis na 

comhpháirtithe oideachais i mBaile Átha Cliath i 

mí na Samhna 2019.  

 Rinneadh comhairliúcháin freisin le hábhair 

múinteora agus le scoláirí bunscoileanna agus 

iar-bhunscoileanna.   

 Lean An Chomhairle Mhúinteoireachta, i 

gcomhar leis na forais bainistíochta, ag freastal 

ar aonaigh do chéimithe agus aonaigh 

earcaíochta ar fud na tíre in 2019 agus go luath 

in 2020. 

 Rinneadh ionadaíocht don fheachtas Munlaigh 

an Todhchaí i bhfeidhm ag Comórtas Náisiúnta 

Treabhdóireachta 2019 agus ag Taispeántas 

d’Eolaithe Óga de chuid BT i mbliana, ag bunú 

caidrimh le scoláirí, tuismitheoirí agus leis an 

bpobal. 

 

Tairseacha Earcaíochta 

 SubSeeker:  tairseach nua lárnach le haghaidh 

folúntas ghearrthéarmacha do mhúinteoirí 

ionaid arna chomhfhorbairt ag IPPN / NAPD, a 

tháinig i bhfeidhm i mí na Nollag 2019.  Leis an 

tseirbhís seo déantar múinteoirí atá ar fáil a 

mheaitseáil le folúntais ghearrthéarmacha do 

mhúinteoirí ionaid. Is seirbhís saor in aisce í 

SubSeeker do scoileanna agus do mhúinteoirí 

laistigh de EducationPosts.ie.  

 Tá dul chun cinn á dhéanamh faoi láthair 

maidir le tairseach 

earcaíochta ar líne 

le haghaidh 

folúntas 

fhadtéarmacha do 

mhúinteoirí. 

      

 

 

             

Turasabhaile.com 

 I mí na Bealtaine 2019, lainseáil forais 

bainistíochta na n-iar-bhunscoileanna agus an 

NAPD Turasabhaile.com, suíomh gréasáin a 

dhéanann múinteoirí cláraithe atá ina gcónaí thar 

lear a mheaitseáil le folúntais do mhúinteoirí iar-

bhunscoile. Líonadh os cionn 55 post in 47 scoil i 

raon leathan ábhar do scoilbhliain 2019/20 ag 

baint úsáid as Turasabhaile.com, agus cuireadh 

agallamh ar chuid mhór iarrthóirí ag baint úsáid 

as teicneolaíocht físe. 

 Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh 

Tursabhaile.com arís le haghaidh folúntas a 

thagann aníos do scoilbhliain 2020/21. 

 

Comhairliúcháin & Feachtais amach anseo 

 Mar thoradh ar Covid-19, beidh an Grúpa Oibre 

Cumarsáide ag fiosrú faoi bhealaí nua le teagmháil 

a dhéanamh lenár bpáirtithe leasmhara uile lena n-

áirítear fóraim agus grúpaí fócais ar líne a reáchtáil. 

 Tá sé i gceist againn go gcuirfí feachtais amach 

anseo an éagsúlacht chun cinn i ngairm na 

múinteoireachta. Ba bhreá linn cloisteáil ó 

mhúinteoirí agus ó mhic léinn nach ndearnadh 

ionadaíocht cheart orthu go traidisiúnta i ngairm na 

múinteoireachta, go háirithe iad siúd as cúlra 

mionlaigh, a bheadh toilteanach a scéal a roinnt 

linn. 

 I mí Lúnasa 2019, d’eisigh an Roinn 

Ciorclán 0044/2019 ina raibh 

athbhreithniú ar na nósanna 

imeachta le múinteoirí a earcú do 

bhunscoileanna. Tá úsáid na 

teicneolaíochta curtha san áireamh 

sa Chiorclán le hagallamh a chur ar 

iarratasóirí le haghaidh post 

mhúinteoireachta. Tá 

athbhreithniú á dhéanamh faoi 

láthair ar na nósanna imeachta le 

múinteoirí a earcú in iar-

bhunscoileanna. 

  

 Do scoilbhliain 2019/20 cuireadh 

na Srianta ar mhúinteoirí atá ar 

shos gairme a fhostú ar fionraí.  

  

 Tá próisis níos éifeachtaí á 

bhforbairt ag an gComhairle 

Mhúinteoireachta i láthair na 

huaire le go mbeidh múinteoirí a 

cháiligh lasmuigh den Stát in ann 

clárú a dhéanamh. 

Beartais agus Nósanna Imeachta 

 Tugadh isteach líon beartas nua 

isteach do scoileanna le méadú a 

dhéanamh ar an mbuíon de 

mhúinteoirí agus múinteoirí ionaid 

atá ar fáil sa seomra ranga. 

 D’fhoilsigh an Roinn Ciorclán 

0015/2019, a éascaíonn múinteoirí 

a chomhroinnt idir iar-

bhunscoileanna.    

mailto:teachersupply@education.gov.ie
https://tinyurl.com/ybh978a2
https://www.gov.ie/ga/feachtais/munlaighantodhchai/
https://tinyurl.com/yax3ubax
http://www.educationposts.ie/
https://tinyurl.com/nxadvl
https://www.turasabhaile.com/
https://tinyurl.com/y8oasvtu
https://tinyurl.com/yd2u43xc
https://tinyurl.com/yd2u43xc
https://tinyurl.com/ybmxun9y
https://tinyurl.com/ybmxun9y

