Ceannaire cruthaithe, iontaofa, dílis a bhfuil
an taithí chuí aige. Ceardchumannaí a bhfuil
clú air as seasamh ar son bhaill C.M.É.

VÓTÁIL

JOHN BOYLE
mar Uachtarán C.M.É.
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A chomhmhúinteoir, a chara,
Iarraim ort do Vóta a thabhairt ar mo shon sa toghchán d’Uachtarán
C.M.É. atá romhainn.
Tá mé gníomhach ar son C.M.É. le 30 bliain.
Thug mé tacaíocht i gcónaí agus chuir mé comhairle ar na céadta
múinteoir a raibh deacrachtaí acu ina saol proifisiúnta nó gairmiúil i
rith na tréimhse sin. Lean mé den obair dhian sin ar son mhúinteoirí mar
Leas-Uachtarán C.M.É. ó bhí aimsir na Cásca ann.
Is iad seo na tosaíochtaí atá agam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Athbhunú tuarastail do mhúinteoirí nuacháilithe sa Deisceart
Ardú pá do gach múinteoir ó thuaidh agus ó dheas
Feabhas a chur ar na tacaíochtaí do cheannairí scoile
Maoiniú níos cothroime a dhaingniú don chóras oideachais
Poist a sholáthar do mhúinteoirí breise
Deireadh leis an chosc ar phostanna freagrachta
Laghdú ar ualach oibre
Infheistíocht sa scéim ‘Teaching Workforce’ sa Tuaisceart

Tá mé iontach bródúil as an dul chun cinn atá déanta i rith mo thréimhse mar Leas-Uachtarán agus
táim ag súil lena thuilleadh dul chun cinn ag obair ar do shonsa mar Uachtarán C.M.É.
Iarraim ort do chuid tacaíochta a thabhairt dom ag cruinniú cinn bhliana do chraoibhe i Mí Eanáir
agus vótáil ar mo shonsa, má bhíonn ballóid phoist ann Mí Márta.

Go raibh míle maith agat.

Déan cinnte go mbeidh ceannaire ardghníomhach
agus idirbheartaí cumasach agat mar Uachtarán C.M.É.

Vótáil John Boyle
Uachtarán a chuirfidh bród ar mhúinteoirí
Taithí
•
•
•
•

Ionadaí foirne, oifigeach craoibhe & ceanntair C.M.É.
Ball den Lárchoiste Feidhmiúcháin do cheanntar 8 ó bhí 2004 ann
Leas-Uachtarán C.M.É. faoi láthair
Rinne mé idirbheartaíocht rialta le hEagraíochtaí Bainistíochta Scoile
agus leis an Roinn Oideachais & Scileanna.
• Ionadaí ar An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
Cuimsiú Éireann, Bord Chomhar Linn
• Ionadaí thar ceann C.M.É. ag ócáidí poiblí agus ar na meáin
chumarsáide, raidió, teilifís agus na meáin chló ach go háirithe.

Gníomhaíoch
• Ball de go leor fochoistí C.M.É.
agus páirt i neart feachtais
• Ceannasaíocht Scoile
• Ionduchtú agus Promhadh
• Rialacha C.M.É.
• Tuarastal múinteoirí
• Liúntais do phríomhoidí
• Laghdú líon na ndaltaí i ranganna
• Cearta painéil & Conarthaí
tréimhse éiginnte

•
•
•
•
•
•

Comhionannas pá
Tascfhórsa fostaíochta
Araíonacht Scoile
Traenáil Ceardchumainn
Forbairt Ghairmiúil
Deiseanna ardú céime
do mhúinteoirí
• Oideachas Speisialta
• Aisíoc maoiniú DEIS
• Foirignimh scoile

Tosaíochtaí John Boyle Mar Uachtarán C.M.É.
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Aisghabháil tuarastal do mhúinteoirí; Comhionannas pá do mhúinteoirí nuacháilithe
Aisghairm an Achta FEMPI
Aischur post freagrachta
Liúntais chomhionann do Phríomhoidí Bunscoile agus Meánscoile
Aisghabháil deontas do scoileanna beaga agus don oideachas speisialta
Feabhas a chur ar chláir do scoileanna faoi mhíbhuntáiste
Líon níos lú daltaí sna ranganna
Maoiniú níos airde don oideachas
Tacaíocht do Scoileanna Gaeltachta & Gaelscoileanna
Laghdú ar ualach oibre múinteoirí
Tráth scaoilte do phríomhoidí teagaisc
Poiblíocht mhaith do mhúinteoirí sna meáin chumarsáide
Deiseanna malartú scoile agus dul chun cinn profisiúnta do bhaill C.M.É.
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