
Léigh, led’thoil, i dteannta lenár mbileog 
Ag tacú leis an ábhar-oide ar Thaithí Scoile

Eolas Do Mhúinteoirí
Comhoibríocha 

Go raibh maith agat as ucht suíomh a thabhairt id’rang don mhac léinn/dona mic léinn tabhairt faoin Socrúchán
Scoile seo leat. Tá an Coláiste an-bhuíoch do mhúinteoirí atá in ann suíomh a chur ar fáil do mhic léinn agus as
ucht na tacaíochta de gach saghas a tugtar dóibh. Tá súil agam go ndéanfaidh siad a ndícheall ionas go mbeidh
an tréimhse taitneamhach agus tairbheach do na páistí, dóibh féin agus duitse. Cuirtear an bhileog seo chugat
mar sampla de na treoracha a tugtar do na mic léinn agus is ar mhaithe led’ eolas amháin a chuirtear chugat í.

Cur Chuige Gairmiúil: Ba chóir go dtabharfadh mic léinn faoi gach
ghné den tsocrúcháin ar bhonn gairmiúil, ní hamháin ó thaobh na
pleanála agus an teagaisc de, ach ó thaobh na poncúlachta agus
an chaidrimh le muintir na scoile de chomh maith. Ba chóir go
bpléifidh siad le gach duine ar fhoireann na scoile go cúirtéiseach
agus go gairmiúil agus é soiléir ón a n-iompar go dtuigeann siad
go bhfuil an scoil ag feidhmiú mar éascaitheoir an tsocrúcháin
scoile. Iarrtar ar mhic léinn a bheith cinnte go gcuireann said fhéin
i láthair ar bhonn atá oiriúnach don láthair scoile agus atá ar aon
dul le héiteas agus le noirm na scoile. Tá sé ráite leis na mic léinn
na fóin phóca a mhúchadh agus iad i mbun ranga. Iarrtar orthu
gan iarradh ar an múinteoir ranga ábhair a ollrú dóibh agus na
socruithe atá déanta acu féin chun ábhair a ollrú a chur in iúl duit.
Pléifidh siad úsáid gach ábhair ranga agus áiseanna scoile leatsa.

Aiseolas a thabhairt do mhic léinn: Faigheann ár mic léinn aiseolas
neamhfhoirmeálta luachmhar agus cabhrach ó mhúinteoirí ar gach
socrúchán scoile agus is mór an chabhair dóibh é. Mar óstmhúinteoir
cuirfear fáilte romhat breathnú ar na mic léinn agus aiseolas a
thabhairt dóibh. Iarrtar ar na mic léinn fáilte a chur roimh aiseolas den
tsaghas seo nuair a chuirtear ar fáil é. Chun cabhrú leat aiseolas
neamhfhoirmeálta a thabhairt do mhic léinn, déan tagairt, led’ thoil,
don mbileog Ag tacú leis an ábhar-oide ar Thaithí Scoile ina bhfuil
treoracha faoi aiseolas a thabhairt do mhic léinn. Is ar bhonn deonach
a tugtar an chomhairle seo agus is ar mhaithe le feabhas a chur ar
inniúlacht an mhic léinn agus ar fhoghlaim an dhalta dá réir a tugtar
é agus ní bhaineann sé le measúnú an mhic léinn. Thar aon rud eile,
ba cheart go mbeadh aiseolas dearfach agus cabhrach.

Tá CMgS den tuairim go bhfuil luach ag baint le haon phlé ar theagasc
agus ar fhoghlaim a déantar idir na múinteoirí agus na mic léinn agus
ba cheart aitheantas a thabhairt don bplé seo de réir mheon
bheartais ‘Cosán’ de chuid na Comhairle Múinteoireachta.  

Táimid thar a bheith buíoch díot as ucht a
bheith sásta ár mic léinn a thógáil ar
Shocrúchán Scoile agus as ucht do
chomhoibriú leanúnach linn. Déan
teagmháil linn:
schoolplacement@mic.ul.ie 

Socrúchán Scoile, 
Coláiste Mhuire gan Smál, 
An Cuarbhóthar Theas, Luimneach.
Guthán: +353 61 204532
Rphost: schoolplacement@mic.ul.ie

Bíonn breathnóireacht, tacú leis an rang, ag
múineadh an ranga mar aon le hobair
timpeall na scoile mar chuid de gach socrú-
chán scoile. Pléifidh an mac léinn gach ghné
de Sceideal an tSocrúcháin leat ag tús an
tsocrúcháin.

Feitheoireacht - Gheobhaidh mic léinn ar a
laghad trí chuairt ó fheitheoir. Déantar Feith-
eoireacht Foirne ar na Socrúcháin Leathnaithe.
Bainfidh an feitheoir úsáid as na ceannteidil seo a
leanas chun an plé leis an mac léinn a threorú:
Pleanáil agus Ullmhúchán, Bainistíocht Ranga,
Straitéis do Theagasc agus d’Fhoghlaim, Meas-
únacht agus Meastóireacht agus Cáilíochtaí
Pearsanta agus Gairmiúlacht. Toisc gurab iad
leas agus foghlaim na ndaltaí príomhchúraimí an
tsocrúcháin, ardaigh aon cheisteanna suntasacha
a thagann chun solais maidir le hinniúlacht ghair-
miúil leis an teagascóir agus/nó leis an bPríom-
hoide de réir mar is cuí.
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