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1. Scoileanna Ildánacha  

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár 

saol leanaí agus daoine óga. Is tionscnamh é ina dtacófar le scoileanna a bplean féin dá Scoil 

Ildánach a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Aithnítear i Scoileanna Ildánacha gur meán 

cumhachtach atá sna healaíona agus i gcineálacha eile cleachtais chruthaithigh trínar féidir le 

leanaí agus daoine óga cumarsáid agus comhoibriú a fhiosrú, a samhlaíocht a spreagadh le bheith 

cruthaitheach, agus a bhfiosracht a chothú. Teastaíonn déine, disciplín agus teacht aniar ó dhuine 

le bheith rannpháirteach sna healaíona agus sa chruthaitheacht, rud dá bhrí sin a chothaíonn bua 

na hoibre agus féinmheas i bhfoghlaimeoirí. Tá an meascán scileanna sin mar bhonn agus mar 

thaca ag an bhfoghlaim rathúil ar fad. 

Déanfaidh na scoileanna rannpháirteacha a bplé leis na healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a 

cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán 

bealaí. De thairbhe na comhoibre leis an gComhlach Cruthaitheach, bainfidh siad sochar as an 

réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne; forbróidh siad bealaí nua oibre a neartóidh 

an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar fholláine na scoláirí. Beidh 

ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo, ag úsáid Shamhail Lundy mar threoir 

dhea-chleachtais.   

Tabharfar deis do na scoileanna a bheidh rannpháirteach sa tionscnamh Scoileanna Ildánacha 

taithí na scoile agus an fhoghlaim a rinneadh a roinnt leis na líonraí agus na comhpháirtíochtaí ina 

bhfuil an scoil páirteach cheana, agus le scoileanna eile, lucht déanta polasaithe agus an pobal i 

gcoitinne. Tacóidh an Comhlach Cruthaitheach le scoileanna gnéithe dá bPlean don Scoil Ildánach 

a dhearadh, a sholáthar agus tuairisciú air le linn na scoilbhliana 2019–20. Mar sin féin, beifear ag 

súil go bhforbrófar plean indéanta sa scoil le go mbeifear in ann é a chur chun feidhme ón mbliain 

2019–20 amach agus, ar an gcoinníoll go mbeidh an maoiniú ar fáil, táthar go súil go bhfaighidh 

scoileanna rathúla pacáiste tacaíochta i scoilbhliain 2020–21 freisin.   

2. Cúlra 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na 

cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle 

Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta. Tarraingíonn Scoileanna Ildánacha, Arts Rich Schools/Arís mar a 

bhí, ar thiomantais a leagadh amach sa Chairt um na hEalaíona san Oideachas. 

Fuair an tionscnamh treoir freisin ó straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–25), 

Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú.  

Féach an fhaisnéis chúlra seo a leanas a bhfuil nasc léi thíos:  
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 Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú 

 An Óige Ildánach 

 Físeán den Chomhlach Cruthaitheach 

3. Comhlaigh Chruthaitheacha 

Tá dlúthbhaint ag ról an Chomhlaigh Chruthaithigh le rath an tionscnaimh Scoileanna Ildánacha. 

Oibreoidh an Comhlach Cruthaitheach i gcomhpháirt le roinnt scoileanna. Agus é ag obair leis na 

scoileanna sin, déanfaidh an Comhlach Cruthaitheach anailís ar rannpháirtíocht reatha na scoile 

sna healaíona agus sa chruthaitheacht chun fís agus plean inbhuanaithe i gcomhair Scoil Ildánach 

a fhorbairt. Tacóidh an Comhlach Cruthaitheach leis an scoil chun deiseanna ealaíon agus 

cruthaitheacha a threisiú do leanaí agus do dhaoine óga ar scoil, agus chun a gcruthaitheacht a 

fhorbairt chomh maith. Tarraingeoidh Pleananna Scoile i gcomhair Scoil Ildánach ar an raon 

deiseanna sa scoil agus sa phobal níos leithne.  

Oideoirí atá i Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh a bhfuil a gcleachtas ealaíon agus/nó 

cruthaitheach féin acu agus tuiscint thar cuimse ar an gcruthaitheacht agus a cumas saol leanaí 

agus daoine óga a athrú ó bhonn. Tagann Comhlaigh Chruthaitheacha ó raon gairmeacha 

cruthaitheacha, amhail ealaíontóirí, dearthóirí agus ceardaithe nó iad sin a oibríonn i meáin a 

úsáidtear ar mhaithe le léiriú cruthaitheach nó léirmhínitheach. Tugann Comhlaigh 

Chruthaitheacha dúshlán, tacaíonn siad agus cothaíonn siad cleachtas nua i réimse na n-

ealaíon, an chultúir agus na foghlama cruthaithí.  

Ba cheart go mbeadh ceann amháin nó níos mó de na réimsí cruthaitheacha seo a leanas mar 

chuid dá gcleachtas cruthaitheach: 

Amharclannaíoch

t 

Ceol Dearadh (Faisean, 

Cluichí, Táirgí, 

etc.) 

Ailtireacht Sorcas 

agus 

Ealaíona 

Sráide 

Litríocht 

Scannáin, Teilifís 

agus Raidió 

Ceoldrámaíoc

ht 

Grianghrafadóirea

cht 

Gairneoireac

ht 

Eolaíocht Iriseoireac

ht 

Coiméide agus 

Tobchumadóireac

ht 

Damhsa

  

Na hAmharc-

ealaíona agus na 

hEalaíona 

Digiteacha 

Oidhreacht Ceardaíoc
ht 
 

 

http://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/
https://www.creativeireland.gov.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-03/CI_ChildrensPlan_Screen_1.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/ga/nuacht/comhlaigh-chruthaitheacha-ealaiontoiri-oilte-agus-daoine-oga-ag-teacht-le-cheile
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Baineann na Comhlaigh Chruthaitheacha leas as an taithí phraiticiúil atá acu ar an gcruthaitheacht 

agus freagraíonn siad do thosaíochtaí agus riachtanais forbartha aonair gach scoile. Mar 

ghníomhairí spleodracha don athrú, tá cumas ar leith ag na Comhlaigh Chruthaitheacha 

comhpháirtíochtaí marthanacha a bhunú idir múinteoirí, foirne scoile, foghlaimeoirí agus 

comhpháirtithe eile. Tríd an tionscnamh ceannródaíoch seo, beidh deis ag Comhlaigh 

Chruthaitheacha cruth a chur ar ról na n-ealaíon agus na cruthaitheachta i scoileanna na hÉireann. 

3A. Cineálacha Comhlaigh Chruthaithigh 

Tá trí chineál Comhlaigh Cruthaithigh ann: 

1. Múinteoirí: láncháilithe agus ag obair faoi láthair i bpost atá ceadaithe ag an Roinn Oideachais 

agus Scileanna agus atá ag lorg conradh seirbhísí i bhfoirm comhaontú oibre eatarthu féin agus an 

Chomhairle Ealaíon/Scoileanna Ildánacha. 

2. Daoine aonair: a oibríonn mar shaor-oibrithe sna hearnálacha ealaíon/cruthaitheacha agus atá 

ag lorg conradh i gcomhair seirbhísí eatarthu féin mar dhaoine aonair agus an Chomhairle 

Ealaíon/Scoileanna Ildánacha. 

3. Eagraíochtaí: a oibríonn sna hearnálacha ealaíon/cruthaitheacha agus atá ag lorg conradh i 

gcomhair seirbhísí idir an eagraíocht agus an Chomhairle Ealaíon/Scoileanna Ildánacha. Ina gcuid 

iarratais, ní mór d'eagraíochtaí ionadaí amháin a ainmniú, a chuireann seirbhísí ar fáil dóibh i 

láthair na huaire, chun seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar má éiríonn leo. Is féidir le 

heagraíochtaí suas le cúigear ionadaithe a ainmniú chun seirbhísí a sholáthar. Ní mór gach 

iarratas a dhéanamh ar leithligh, as féin. Ní féidir le hionadaithe a bheith mar Chomhlaigh 

Chruthaitheacha freisin. 

Baineann an leabhrán faisnéise seo le múinteoirí atá ag déanamh iarratais ar ról mar Chomhlach 

Cruthaitheach amháin  

3B. Conradh Comhlaigh Chruthaithigh i gcomhair Seirbhísí: Múinteoir 

Tairgfear conradh seirbhíse do mhúinteoirí ar feadh tréimhse bliain amháin ar feadh fiche lá ar a 

mhéad do scoilbhliain 2019–20. De ghnáth, oibreoidh Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh le dhá 

scoil.   

Cuirfear Comhlaigh Chruthaitheacha ag obair i gcomhpháirt le scoileanna ar fud na hÉireann i 

gceann nó níos mó d’ocht réigiún na Scoileanna Ildánacha. Ní mór d’iarratasóirí suas le trí cinn de 

na réigiúin sin ina bhfuil siad ar fáil chun oibriú mar Chomhlach Cruthaitheach a shainaithint. 

Riachtanais don ról mar Chomhlach Cruthaitheach:  
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 A bheith rannpháirteach go hiomlán in ionduchtúchán, oiliúint leanúnach, gníomhaíochtaí 

forbartha agus líonraithe 

 Oibriú go héifeachtach le Foireann na Scoileanna Ildánacha agus i gcomhpháirtíocht leis 

na scoileanna rannpháirteacha. 

 Caidreamh a bhunú le scoileanna d'fhonn tacú le caidrimh oibre éifeachtacha.  

 Cuir chuige agus teicnící cruthaitheacha a úsáid chun cabhrú le gach scoil a 

rannpháirtíocht reatha sna healaíona agus sa chruthaitheacht a thuiscint.  

 Freagairt do thosaíochtaí agus riachtanais forbartha aonair gach scoile. 

 Dúshlán agus tacaíocht a thabhairt do chleachtas agus do smaointeoireacht nua san 

fhoghlaim chruthaitheach. 

 Tacú le scoileanna fís agus plean inbhuanaithe dá Scoil Ildánach a fhorbairt agus tosú á 

chur i bhfeidhm, plean ina sainaithnítear na dúshláin, na réimsí forbartha agus na 

príomhghníomhaíochtaí.  

 A chinntiú go mbeidh guth leanaí agus daoine óga lárnach don Phlean, ag úsáid shamhail 

Lundy mar threoir dhea-chleachtais. 

 Tacú le scoileanna chun príomhghníomhaíochtaí a dtabharfar tosaíocht dóibh le soláthar i 

scoilbhliain 2019–20 a shainaithint, a ndul chun cinn a cheiliúradh, agus a gcéad 

chéimeanna eile a bheartú. 

 Gach scoil a chur ag plé le próiseas leanúnach machnaimh agus measúnaithe. 

 Comhoibriú le lucht bainistíochta agus foireann na scoile, le leanaí agus daoine óga, le 

tuismitheoirí agus leis an bpobal i gcoitinne. 

 Raon deiseanna comhoibritheacha a leagan síos do scoileanna leis na healaíona áitiúla 

agus náisiúnta, agus soláthar cultúrtha agus oideachais.  

 Gníomhú mar ambasadóir do na Scoileanna Ildánacha.  

 Córas a chur ar fáil do na scoileanna le go mbeidh siad ábalta a bhfoghlaim agus a ndea-

chleachtas a roinnt le daoine eile. 

 Cúraimí riaracháin a ghabhann leis an gclár a chomhlíonadh (lena n-áirítear taifid agus 

cáipéisí cruinne a choimeád), agus iad ag obair ón mbaile nó in áit oiriúnach eile.  

 A chinntiú go gcloítear le reachtaíocht, rialúchán agus nósanna imeachta. 
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 An próiseas a bhainistiú go héifeachtach agus cultúr cruthaitheachta a chothú. 

Agus an ról á chomhlíonadh acu, léireoidh na Comhlaigh Chruthaitheacha: 

 Ardleibhéal scileanna cumarsáide ó bhéal agus i scríbhinn. 

 Scileanna idirphearsanta den scoth. 

 Eitic láidir oibre, agus an cumas oibriú go neamhspleách agus mar bhall d’fhoireann. 

 An cumas gníomhú go diongbháilte agus cinntí caoithiúla, stuama agus éifeachtacha a 

dhéanamh. 

 Sárscileanna bainistíochta tionscadal. 

 Sárscileanna eagraíochtúla, cumarsáide, bainistíochta ama agus TFC. 
 
 
D’fhéadfadh éagsúlacht a bheith ag baint le freagrachtaí an Chomhlaigh Chruthaithigh i gcomhréir 

le riachtanais agus tosaíochtaí a thiocfaidh aníos. 

4. Incháilitheacht agus Critéir Roghnúcháin 

4A. Incháilitheacht 

Le bheith incháilithe do ról an Chomhlaigh Chruthaithigh: Múinteoir, ní mór d’iarratasóirí a léiriú go 

gcomhlíonann siad na riachtanais ríthábhachtacha seo a leanas (féach ar an bhFoirm Iarratais le 

haghaidh soláthar SEIRBHÍSÍ COMHLAIGH CHRUTHAITHIGH: MÚINTEOIRÍ, Cuid 2: 

Incháilitheacht): 

 Tá na ceisteanna agus na codanna éigeantacha ar fad den fhoirm iarratais comhlánaithe 

go sásúil. Tugtar iad sin le fios le réiltín (*) roimh an gceist nó cuid.  

 Shainaithin an t-iarratasóir suas le trí réigiún in Éirinn ina bhfuil sé sásta oibriú mar 

Chomhlach Cruthaitheach in ord tosaíochta, agus 1 ar an réigiún is fearr leis, 2 ar an dara 

ceann is fearr leis, 3 ar an tríú ceann is fearr leis.  

 Is múinteoir láncháilithe é an t-iarratasóir ag a bhfuil post arna cheadú ag an Roinn 

Oideachais agus Scileanna, atá ag obair i scoil aitheanta, agus atá cláraithe leis an 

gComhairle Mhúinteoireachta faoi Rialachán Cláraithe cuí na Comhairle Múinteoireachta 

(i.e. Rialachán 2 nó 4 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) 2009 suas go dtí 

an 25 Iúil 2016 nó Bealach 1 nó 2 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) 

2016 agus de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2016 ina dhiaidh 

sin). 
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 Tá taithí ábhartha cúig bliana ar a laghad ag an iarratasóir i réimse na n-ealaíon, an chultúir 

agus an chleachtais chruthaithigh le leanaí agus daoine óga i gcomhthéacs oideachais, 

lena n-áirítear dhá bhliain ar a laghad ag obair mar mhúinteoir sa seomra ranga. Táthar ag 

súil go n-oibreofar seachtó uair an chloig ar a laghad in aghaidh na bliana, agus ní mór é a 

léiriú ar an bhfoirm iarratais i gCuid 4B: Fostaíocht nó Taithí Ghairmiúil.  

 Tá an t-iarratasóir incháilithe chun oibriú in Éirinn. 

 Dearbhaíonn an t-iarratasóir go mbeidh sé ar fáil i gcomhair ionduchtúchán i mBaile Átha 

Cliath i Meán Fómhair 2019. 

 Dearbhaíonn an t-iarratasóir go mbeidh sé ar fáil le hoibriú mar Chomhlach Cruthaitheach 

agus chun riachtanais an róil a shásamh, a bhfuil cur síos orthu sa cháipéis seo, le linn na 

chéad tréimhse den chonradh (bliain amháin, a thosóidh i Meán Fómhair 2019).  

 Dearbhaíonn an t-iarratasóir go bhfuil sé de chumas aige taisteal chuig scoileanna agus 

áiteanna eile sna réigiúin atá roghnaithe aige ar an bhfoirm iarratais. Áirítear leis sin taisteal 

ó am go ham lasmuigh dá réigiún (le dul go Baile Átha Cliath de ghnáth) i gcomhair 

ionduchtúcháin, oiliúint leanúnach, gníomhaíochtaí forbartha agus líonraithe.  

 Tuigeann an t-iarratasóir go mbeidh sé ag dul faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

má roghnaítear é. 

 Ní ghlacfar ach le hiarratas amháin in aghaidh an duine. Má bhítear ag déanamh an 

iarratais mar Mhúinteoir Comhlaigh Chruthaithigh, ní féidir le heagraíocht an t-iarratasóir a 

ainmniú freisin ná ní féidir leis iarratas a dhéanamh mar dhuine aonair ag obair ar bhonn 

saor.  

 Tuigeann an t-iarratasóir gurb é an ról atá ag Comhlach Cruthaitheach, mar a thugtar le fios 

sa Leabhrán Faisnéise do Mhúinteoirí, 2019, tacaíocht a sholáthar a fhreastalaíonn ar 

riachtanais scoileanna, agus go bhféadfadh sé nach mbeadh nasc díreach acu sin le hobair 

agus/nó le cleachtas ealaíonta, cultúrtha nó cruthaitheach an iarratasóra.   

4B. Riachtanais Bhreise do Ról an Chomhlaigh Chruthaithigh   

 Tá taithí ar oibriú trí mheán na Gaeilge agus líofacht sa teanga inmhianaithe. I ndiaidh iad a 

roghnú don phainéal, tabharfar tús áite do Chomhlaigh Chruthaitheacha a bhfuil an cumas 

breise sin acu a nascadh le scoileanna lán-Ghaeilge.  

 Tá taithí ar oibriú san oideachas speisialta inmhianaithe. I ndiaidh iad a roghnú don 

phainéal, tabharfar tús áite do Chomhlaigh Chruthaitheacha a bhfuil an cumas breise sin 

acu a nascadh le scoileanna speisialta. 
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4C. Critéir Roghnúcháin 

Déanfar iarratais ó mhúinteoirí a mheasúnú ar bhonn iomaíoch maidir leis na gnéithe seo a leanas: 

a gcumas na seirbhísí riachtanacha a bhainistiú agus a sholáthar; a saineolas, a dtaithí agus a 

scileanna, lena n-áirítear a mhéad agus is féidir leo cur le hobair na foirne i gcoitinne. Sa deireadh 

is é an t-éileamh measta ar sheirbhísí i ngach réigiún a bheidh mar bhonn eolais don roghnúchán.  

Saineolas, scileanna agus taithí speisialta (40%), lena n-áirítear cur le tacar scileanna 

na foirne i gcoitinne (féach an Fhoirm Iarratais, Cuid 4) 

 Oideachas/Oiliúint: ní mór don iarratasóir cuntas soiléir a thabhairt ar aon 

cháilíocht(aí) agus/nó oiliúint atá ábhartha do ról an Chomhlaigh Chruthaithigh 

(5%). 

 Fostaíocht nó taithí ghairmiúil: ní mór don iarratasóir taithí cúig bliana ar a 

laghad a léiriú i réimse na n-ealaíon, an chultúir agus an chleachtais chruthaithigh 

le leanaí agus daoine óga i gcomhthéacs oideachais. Táthar ag súil go n-oibreofar 

seachtó uair an chloig ar a laghad in aghaidh na bliana (5%).  

 Riachtanais bhreise chun seirbhísí ar leith a sholáthar: ní mór don iarratasóir a 

chumas chun oibriú i suíomhanna lán-Ghaeilge agus/nó oideachais speisialta a 

léiriú (8%). 

 Cuir chuige ealaíonta agus chruthaitheacha i leith oibriú le leanaí agus 

daoine óga i gcomhthéacs oideachais: ní mór don iarratas breac-chuntas a 

thabhairt ar an gcur chuige atá aige i leith teagaisc agus foghlama le daoine óga, 

lena n-áirítear an t-eolas agus an taithí atá aige ag úsáid cleachtais ealaíonta agus 

chruthaitheacha ar fud an churaclaim (18%).  

 Cumas breise cuidiú leis an meascán de chleachtais 

ealaíonta/chruthaitheacha (4%). 

Cumas chun an ról a bhainistiú agus a sholáthar (60%) (féach ar an bhFoirm Iarratais, 

Cuid 5) 

 Fís do ról an Chomhlaigh Chruthaithigh: ní mór don iarratasóir breac-chuntas a 

thabhairt ar a fhís do ról an Chomhlaigh Chruthaithigh, ag léiriú a thuisceana ar 

riachtanais an róil (10%).  

 Ceannaireacht, bainistíocht tionscadal agus an cumas tacú le hathruithe: Ní 

mór d'iarratasóirí sampla ábhartha a thabhairt de na réimsí sin ag obair, agus 

breac-chuntas a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí a dtaithí agus a scileanna sna 

réimsí seo a chur i bhfeidhm i ról an Chomhlaigh Chruthaithigh (25%). 

 Scileanna comhpháirtíochta: ní mór d'iarratasóirí breac-chuntas a thabhairt ar a 

gcuid eolais agus/nó a dtaithí ar chomhpháirtíochtaí a fhorbairt (10%). 

 Comhpháirtíochtaí a fhorbairt do scoileanna: ní mór d'iarratasóirí a léiriú cén 

chaoi a n-úsáidfidís a gcuid eolais agus/nó taithí ar na healaíona áitiúla agus 
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náisiúnta, ar sholáthar cultúrtha agus oideachais chun comhpháirtíochtaí a 

fhorbairt do scoileanna (15%). 

 

Modheolaíocht na Scórála Cáilithí  

Marcálfar gach iarratas faoi gach critéar thuas ar scála 0–5. 

Scór  Brí 

0 Níor chomhlíon na critéir. Freagra nach dtugtar aghaidh ar chor ar bith ann ar na 
critéir atá á mbreithniú. 

 
1 

Níor comhlíonadh na critéir ach léiríodh féidearthacht éigin na critéir a chomhlíonadh 
san fhianaise. Freagra ina léirítear amhras mór. D’fhéadfadh gurb é an chúis leis sin, 
ná, mar shampla, nach dtugtar dóthain sonraí, agus go bhfuil lochtanna bunúsacha 
sa fhreagra, agus go bhfuil baol ann nach soláthrófaí na seirbhísí. 

 
2 

 
Comhlíonadh na critéir agus bhí an fhianaise leordhóthanach. Freagra ina léirítear 
amhras. D’fhéadfadh sé gurb é an chúis leis sin, ná, mar shampla, nár tugadh dóthain 
sonraí inchreidte, agus go bhfuil baol ann nach soláthrófaí na seirbhísí. 

 
3 

 
Comhlíonadh na critéir agus bhí an fhianaise go maith. Freagra ina léirítear tuiscint 
réasúnta ar na riachtanais, agus ina dtugtar dearbhú réasúnta go soláthrófaí na 
seirbhísí ar chaighdeán maith ach nach dtugtar dearbhú atá inchreidte go leor go 
mbronnfaí marc níos airde. 

 
4 

 
Comhlíonadh na critéir agus tá an fhianaise sármhaith. Freagra ina léirítear 
fíorthuiscint ar na riachtanais, agus ina dtugtar dearbhú go gcloífidh an t-iarratasóir le 
caighdeán sármhaith.  

 
5 

 
Comhlíonadh na critéir agus bhí an fhianaise eisceachtúil. Freagra ina gcomhlíontar 
go hiomlán na riachtanais nó ina sáraítear iad, agus ina dtugtar dearbhú 
cuimsitheach, sonrach agus inchreidte go gcloífidh an t-iarratasóir le caighdeán 
eisceachtúil. 

  

5. Luach Saothair do Mhúinteoir Comhlaigh Chruthaithigh 

Déanann Ionad Oideachais na Carraige Duibhe bainistiú agus monatóiriú ar an fhaisnéis agus na 

híocaíochtaí uile do Mhúinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh faoin tseirbhís Riaracháin d’Éascaitheoirí 

agus Comhlaigh Áitiúla (ALFA).   
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Féadfaidh Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh oibriú ar feadh fiche lá nó daichead aonad 

idirghníomhaíochta (gach clár/réigiún le chéile) ar a mhéad agus tá siad incháilithe do chlúdach 

ionaid. Meastar aon íocaíocht as uaireanta oibrithe, suas go dtí 3.5 uair sa lá, mar aonad amháin. 

 

Cinnfidh rátaí ALFA Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, atá le cur i gcrích go fóill, na rátaí pá 

do chomhlaigh. Tá rátaí 2018–19 ar fáil anseo.  

Ag úsáid rátaí 2018-19 is ionann an t-uasráta ollphá do Mhúinteoir Comhlaigh Chruthaithigh agus 

€139.65 comhlán in aghaidh an lae, anuas ar a dtuarastal múinteora reatha, ar feadh suas le fiche 

lá (cúig uair an chloig sa lá) nó daichead aonad idirghníomhaíochta (3.5 uair in aghaidh an aonaid 

idirghníomhaíochta).  

I dtaca leis an luach saothair sin, iarrtar ar Mhúinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh seirbhísí a chur ar 

fáil ina gcuimseofar meascán d’am teagmhála le scoileanna (cruinnithe agus gníomhaíochtaí ar 

scoil), obair dheisce thar ceann scoileanna (le taighde agus scríobh cáipéisí/tuairiscí san áireamh), 

cruinnithe le heagraíochtaí ealaíon/cultúrtha thar ceann scoileanna, agus freastal ar 

chruinnithe/chuairteanna le hionadaithe scoile nó gníomhaíochtaí eile. Anuas air sin, íoctar rátaí 

taistil agus cothabhála na seirbhíse poiblí. 

Éileofar ar Mhúinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh freastal ar lá oiliúna amháin gan phá (cé go 

mbeidh rátaí taistil agus cothabhála na seirbhíse poiblí i gceist). Íocfar gach uair eile as aon 

fhreastal riachtanach ar ionduchtúchán, ar oiliúint leanúnach, agus ar ghníomhaíochtaí forbartha 

agus líonraithe. 

6. Próiseas Roghnúcháin  

Tá foirmeacha iarratais do Chomhlaigh Chruthaitheacha ar fáil ó 1 Marta 2019 Ba cheart iarratais 

a sheoladh ar ríomhphost chuig creativeassociates@artscouncil.ie faoina 5.00 pm ar an 1 Aibreán  

2019 agus luaigh Iarratas: Múinteoir in ábhar an ríomhphoist. Ní ghlacfar le hiarratais nach bhfuil 

comhlánaithe go hiomlán ná le hiarratais dhéanacha.  

Cuirfear in iúl go bhfuarthas gach iarratas. Mura bhfaigheann tú admháil laistigh de dhá lá oibre ó 

sheol tú iarratas, seol ríomhphost chuig creativeschoolsleads@artscouncil.ie. 

Déanfar iarratais a mheas bunaithe ar incháilitheacht agus comhlíonadh. Cuirfear iarratais 

incháilithe/chomhlíontacha ar aghaidh chuig céim an ghearrliostaithe. Déanfar measúnú ar 

iarratais de réir na gcritéar roghnúcháin a bhfuil cur síos orthu thuas. 

Tabharfar cuireadh chuig agallamh d’iarratasóirí atá ar an ngearrliosta. Iarrfar ar an iarratasóir 

soiléiriú a thabhairt ag an gcruinniú réamhroghnúcháin ar an gcaoi a gcomhlíonann a chuid 

https://pdst.ie/sites/default/files/ALFA%20BLACKROCK%20HANDBOOK%202018-2019.pdf
mailto:creativeassociates@artscouncil.ie
mailto:creativeschoolsleads@artscouncil.ie
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saineolais, scileanna agus taithí féin, mar aon lena chumas ról an Chomhlaigh Chruthaithigh a 

sholáthar, na critéir roghnúcháin a bhfuil cuntas orthu i gCuid 4C: Critéir Roghnúcháin (thuas).    

Tá suíomhanna agus dátaí na n-agallamh fós le deimhniú; mar sin féin, meastar go mbeidh siad ar 

siúl mar seo a leanas: 

 

Suíomhanna na n-agallamh Réigiúin Dátaí sealadacha  

Baile Átha Cliath Lár Tíre, an tOirthear Láir, 

Baile Átha Cliath, an 

tOirdheisceart 

13–17 Bealtaine, 30 Bealtaine 

Corcaigh  An tIardheisceart, an tIarthar 

Láir 

21–23 Bealtaine 

Gaillimh An Teorainn, an tIarthar 27–29 Bealtaine 

  

Má thugtar cuireadh chuig agallamh dóibh, is iad na hiarratasóirí féin atá freagrach as a bheith ar 

fáil. Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh nach mbeifí in ann dáta malartach 

a chur ar fáil.  

Beidh iarratasóirí rathúla faoi réir ghrinnscrúdú an Gharda Síochána agus teistiméireachtaí 

sásúla. 

7. Comhaontú an Fhostóra 

Ba cheart do mhúinteoirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an ról mar Chomhlach Cruthaitheach 

seiceáil le bainistíocht a scoile (roimh iarratas a dhéanamh) go mbeifear sásta iad a scaoileadh ón 

scoil ar feadh suas le fiche lá do scoilbhliain 2019–20. Is faoi na hiarratasóirí rathúla a bheidh sé 

comhaontú a fháil ó údaráis a scoile le go scaoilfí iad chun dul ag obair mar Chomhlach 

Cruthaitheach. 

8. Comhaontú Oibre 

Cuirfear Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh a n-éireoidh leo ar phainéal chun seirbhísí Comhlaigh 

Chruthaithigh a chur ar fáil agus síneoidh siad comhaontú oibre leis an gComhairle Ealaíon. Beidh 

comhaontú oibre don ról mar Chomhlach Cruthaitheach i bhfeidhm do scoilbhliain 2019–20, le 

féidearthacht chun síneadh a dhéanamh ar bhonn bliantúil. Cuirtear ionadaíocht ar fáil le haghaidh 

fiche lá ar a mhéad. Beidh socruithe i gcomhair ionadaíochta i scoil Comhlaigh Chruthaithigh le 

socrú idir an Comhlach Cruthaitheach agus bord bainistíochta na scoile lena mbaineann. 
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Tabharfaidh Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh na cáipéisí comhlánaithe seo a leanas don 

Chomhairle Ealaíon ansin: 

•  Foirm um Scaoileadh an Bhoird Bainistíochta 

• Ráiteas Sábháilteachta  

• Foirm Sonraí Bainc 

Ansin comhlánóidh Múinteoirí Comhlaigh Chruthaithigh foirm éilimh ar sheirbhísí arna soláthar ar 

bhonn míosúil, mar aon le dialann den obair a cuireadh i gcrích. Cuirfear teimpléid ar fáil.   

Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon árachas ar fáil do gach Múinteoir Comhlaigh Chruthaithigh. 

9. Painéal de Chomhlaigh Chruthaitheacha  

Cuirfear painéal de Chomhlaigh Chruthaitheacha ar bun i ndiaidh an phróisis roghnúcháin chun tús 

a chur leis an obair le scoileanna i rith scoilbhliain 2019–20. Nascfar Comhlaigh Chruthaitheacha 

ar an bpainéal le Scoileanna Ildánacha, bunaithe ar an gcineál scoile, riachtanais na scoile agus ar 

a suíomh geografach. Táimid ag súil go ndéanfar formhór na ndaoine ar an bpainéal a nascadh le 

scoileanna, ach ní féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh obair ag duine díreach mar gheall 

go bhfuil siad ar an bpainéal.  

Bítear ag súil go léireodh Comhlaigh Chruthaitheacha go dearfach caighdeáin iompair na 

Comhairle Ealaíon agus go mbeadh meas acu ar éiteas agus luachanna na suíomhanna scoile ina 

mbeidh siad ag obair. Bítear ag súil go mbeadh iompar Comhlach Cruthaitheach i gcomhréir le 

beartais agus nósanna imeachta na Comhairle Ealaíon um Chosaint agus Leas Leanaí, chomh 

maith le beartais áitiúla scoile um Chosaint agus Leas Leanaí.  

10. Ionduchtúchán  

Beidh ar Chomhlaigh Chruthaitheacha freastal ar thrí lá ionduchtúcháin (lá oiliúna amháin agus 

dhá lá forbartha) i mBaile Átha Cliath i Meán Fómhair 2019 agus tabhairt faoi imeachtaí 

breisoiliúna, forbartha agus líonraithe de réir mar is gá. Cuirfear oiliúint ar fáil bunaithe ar Shamhail 

Lundy mar dhea-chleachtas chun a chinntiú go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus ag daoine óga i 

Scoileanna Ildánacha.    

11. Ceisteanna 

Maidir le ceist ar bith faoin ról seo, féach na Ceisteanna Coitianta. 

Ba cheart aon cheisteanna eile a sheoladh ar ríomhphost chuig creativeassociates@artscouncil.ie 

roimh 25 Marta 2019. Má tá freastal réasúnta ag teastáil uait de bharr míchumais ag an agallamh 

(ar nós páirceála nó rochtain chothrom ar ionad an agallaimh), téigh i dteagmháil le 

creativeassociates@artscouncil.ie.  

mailto:creativeassociates@artscouncil.ie
mailto:creativeassociates@artscouncil.ie
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12. Rúndacht 

Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, pléifear le hiarratais faoi lándiscréid. 

Ná bíodh amhras ort ach go bpléifear le gach fiosrúchán, le gach iarratas agus le gach gné de na 

nósanna imeachta faoi lándiscréid gan iad a nochtadh d’aon duine ach amháin dóibh siúd atá 

bainteach go díreach leis an bpróiseas earcaíochta.  

13. Focal scoir  

Léiríonn an leabhrán faisnéise seo na príomhchoinníollacha a ghabhann le ról an Chomhlaigh 

Chruthaithigh: Múinteoir. Níl sé ceaptha le bheith ina liosta cuimsitheach de na téarmaí agus 

coinníollacha. Beidh siad siúd leagtha amach i gcomhaontú oibre leis na hiarratasóirí rathúla.  


