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Conair do gach foghlaimeoir

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí freagrach astu seo a leanas:

• 24 cinn d’iar-bhunscoileanna & coláistí

• 2 Phobalscoil Náisiúnta

• Comhphátrún ar 12 Phobalscoil

• Scoil Ceoil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

• Giniúint Ceoil Chathair Chorcaí

• Ionad Oiliúna Chorcaí

• Coláiste Tráchtála Chorcaí

• Coláiste Eoin

• Coláiste Stiofáin Naofa

• Coláiste Breisoideachais Mhala

• 8 nAonad Breisoideachais sna hiar-bhunscoileanna agus na coláistí 
dár gcuid

• Ógtheagmháil, tionscadail do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste

• Cistí um Áiseanna & Seirbhísí do Dhaoine Óga

• Deontais do thionscnaimh don ógra

www.corketb.ie !"
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Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Teachtaireacht ó 

Chathaoirleach Bhord 
Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí

Is mór an pléisiúr dom Ráiteas Straitéise 
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí don 
tréimhse 2017-2021 a chur i láthair. Is foilseachán 
tábhachtach é seo sa mhéid go bhfuil sé ar an 
gcéad Ráiteas Straitéise riamh ónár n-eagraíocht 
nua agus go leagtar treochlár don chéad 5 bliana 
eile amach ann. 

Ceapadh an Straitéis chun an eagraíocht a 
chumasú fás a bhaint amach agus a soláthar 
oideachais agus oiliúna a fhorbairt agus bheith 
freagrúil ag an am céanna do riachtanais ár 
ngeallsealbhóirí uile ar bhealach a chinntíonn go 
ndírítear go sonrach ar an bhfoghlaimeoir i gcónaí.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine 
a chuir le ceapadh an Ráitis Straitéise agus ba 
mhaith liom gach rath a ghuí ar bhaill foirne agus 
ar fhoghlaimeoirí de réir mar a oibrímid le chéile 
chun na haidhmeanna, na tosaíochtaí agus na 
gníomhartha atá leagtha amach inár dtreochlár a 
chomhlíonadh. 

An Comh. Patrick Gerard Murphy

Cathaoirleach, Bord Oideachais agus
Oiliúna Chorcaí
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Brollach ón 

bPríomhfheidhmeannach 

Cuireadh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ar 
bun i mí Iúil 2013 nuair a cumascadh na hiar-Choistí 
Gairmoideachais Cathrach agus Contae. I mí Eanáir 
2014, ghlac Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
freagracht as an obair a rinne FÁS roimhe sin. Ba 
ar aistriú réidh feidhmeanna agus ar leanúnachas 
seirbhísí a díríodh sa chéad chúpla bliain dá 
chuid oibre. Táim an-bhuíoch de bhaill foirne na 
n-eagraíochtaí a bhí ann roimhe seo agus dár 
bhfoghlaimeoirí, dár múinteoirí, dár n-oiliúnóirí agus 
dár dteagascóirí as próiseas rianúil a dhéanamh den 
obair chun na seirbhísí a bhunú.

Agus an chéad Ráiteas Straitéise seo á cheapadh 
againn, bhí deis againn machnamh a dhéanamh 
agus ár bhfís, ár dtreoirphrionsabail agus ár 
luachanna a shainiú ar mhaithe lenár n-aidhmeanna 
agus lenár dtosaíochtaí a leagan amach.

Chuamar i gcomhairle le geallsealbhóirí 
inmheánacha agus le geallsealbhóirí seachtracha 
araon. Thugamar aird ar na doiciméid straitéise ó 
gheallsealbhóirí éagsúla freisin, lenar áiríodh iad sin 
ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó SOLAS, 
chun a chinntiú go mbeadh ár n-aidhmeanna agus 
ár dtosaíochtaí faoi seach ar chomhréim lena chéile. 

Is ar leibhéal na scoile agus an ionaid araon a 
thomhaisfear an dul chun cinn atá á dhéanamh ar 
gach tosaíocht agus ar gach gníomh atá leagtha 
amach faoinár liosta aidhmeanna. Seolfar an 
próiseas cur chun feidhme bunaithe ar chomhar le 
líonraí agus le grúpaí éagsúla, agus béim ar leith 
á cur lena linn ar ár dtreoirphrionsabail agus ar ár 
luachanna. Is iad na prionsabail agus na luachanna 
sin, ar shainaithin ár bhfoghlaimeoirí agus ár mbaill 
foirne iad, a chumasóidh do gach duine cur le 
soláthar ár bplean straitéisigh agus le é a mhúnlú.

An tUas. Timothy Owens

Príomhfheidhmeannach
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Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Próifíl ar Bhord 
Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí

Cuireadh Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí ar bun faoin Acht um Boird 
Oideachais agus Oiliúna, 2013. Tá sé 
freagrach as a chuid feidhmeanna a threorú 
agus a rialú go cuí i limistéir údaráis 
áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus 
Chomhairle Contae Chorcaí. 

Ritheadh an tAcht um Boird Oideachais 
agus Oiliúna, 2013, i mí na Bealtaine 
2013 agus bhí sé le teacht i bhfeidhm an 
1 Iúil 2013. Foráladh leis an Acht do na 
Coistí Gairmoideachais a dhíscaoileadh 
agus do na 16 Bhord Oideachais agus 
Oiliúna a chur ar bun trí roinnt de na 
33 Choiste Gairmoideachais a bhí ann 
cheana féin a chumasc. Tar éis Coiste 
Gairmoideachais Chontae Chorcaí agus 
Coiste Gairmoideachais Chathair Chorcaí 
a chónascadh, cuireadh Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí ar bun. Bheadh 
freagracht ar an mBord as oideachas 
bunscoile, oideachas iar-bhunscoile agus 
breisoideachas a sholáthar ar aon dul leis na 
Coistí Gairmoideachais a tháinig roimhe. 

Síníodh an tAcht Breisoideachais agus 
Oiliúna, 2013, isteach sa dlí i mí Iúil 2013. 
Leis an Acht, leagadh ar SOLAS (an 
tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna) an 
fhreagracht as na seirbhísí Breisoideachais 
agus Oiliúna atá le soláthar go háitiúil ag na 
Boird Oideachais agus Oiliúna a phleanáil, 
a chistiú agus a chomhordú. Foráladh leis 
an Acht freisin do na feidhmeanna agus 
don fhoireann oiliúna a bhí ag FÁS roimhe 
sin a aistriú de réir a chéile chuig na Boird 
Oideachais agus Oiliúna nuabhunaithe. 

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
an t-aon chomhlacht reachtúil i gCorcaigh 
ar a bhfuil an fhreagracht as an oideachas 
agus as an oiliúint a chur ar fáil ar fud 
raon leathan seirbhísí. Bíonn obair na 
heagraíochta níos dúshlánaí fós nuair a 

chuirtear an líon foghlaimeoirí agus na 
hionchais éagsúla atá acu san áireamh. 
Ba é seo a leanas an líon foghlaimeoirí 
agus rannpháirtithe a bhí páirteach i 
seirbhísí oideachais, i seirbhísí oiliúna agus 
i ngníomhaíochtaí Bhord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí sa bhliain 2017:

Daltaí Bunscoile 113

Daltaí Iar-Bhunscoile 10916

Mic Léinn Bhreisoideachais 
(Iar-Ardteistiméireacht)

4,832

Oiliúint Printíseachta 1,154

Oiliúint Chumaisc 178

Ionaid Oiliúna Pobail 178

Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna 612

Soláthraithe Sainoiliúna 447

Oiliúint Scileanna Sonracha 1418

Cúrsaí Oiliúna 229

Ógtheagmháil 866

Grúpaí Litearthachta Aosach 4,653

Grúpaí de chuid an Tionscnaimh 
um Fhilleadh ar an Oideachas

2,339

Béarla do Chainteoirí Teangacha 
Eile

1,289

Oiliúint Oíche 1,042

Dianteagasc san Oideachas 
Bunata Aosach

772

Oiliúint Leabharlainne 205

Scileanna don Obair 145

Oideachas Pobail 5,749

IOMLÁN 37,137

Foinse Sonraí: Ba ó thuairisceáin chuig córas iarrataí agus 
tuairiscithe leithdháiltí SOLAS a foinsíodh na sonraí uile, ach amháin 
i gcás na sonraí faoi Dhaltaí Bunscoile, faoi Dhaltaí Iar-Bhunscoile 
agus faoi Mhic Léinn Bhreisoideachais. Ba ó thuairisceáin chuig an 
Roinn Oideachais agus Scileanna a foinsíodh na sonraí sin. Is é an 
bhliain 2016 an bhliain tagartha do na sonraí uile.

3

Is iad seo a leanas na sprioc-chliaint atá ag 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí:
• Foghlaimeoirí inár scoileanna, inár gcoláistí, 

inár n-ionaid oiliúna agus inár suíomhanna 
pobail

• Iarratasóirí faoi na scéimeanna éagsúla 
tacaíochta foghlaimeoirí arna riar go díreach 
ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

• Soláthraithe Seirbhísí don Ógra
• Grúpaí Oideachais agus Oiliúna Pobail
• Eagraíochtaí Deonacha Tithíochta
• Pobail ar fud an Chontae
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Léarscáil Gheografach 
de Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí

3,500
Ball Foirne
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447
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*TRÁTH AN FHOILSITHE AN 1 IÚIL 2017
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Is é an aidhm atá lenár scoileanna, lenár 
gcoláistí, lenár n-ionaid oiliúna agus lenár 
gcláir phobalbhunaithe ná timpeallacht 
foghlama atá dearfach agus bríomhar a chur 
ar fáil ina dtacófar lenár bhfoghlaimeoirí 
lán a gcumais a bhaint amach agus ina 
dtabharfar a ndúshlán an méid sin a 
dhéanamh. Táimid dírithe ar an bpobal agus 
ar an gcomhionannas, agus é mar aidhm 
againn teagasc sármhaith agus foghlaim 
shármhaith a éascú. 

Gné lárnach d’obair ár scoileanna agus 
ár gcoláistí is ea gnóthachtáil acadúil a 
bhaint amach trí theagasc sármhaith agus 
trí fhoghlaim shármhaith. Féachaimid leis 
an méid sin a bhaint amach i dtimpeallacht 
atá tacúil agus ina gcothaítear gach gné 
d’fhorbairt phearsanta an fhoghlaimeora. 
Cuid lárnach den fhorbairt sin is ea 
gnóthachtáil an duine aonair a cheiliúradh.

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí raon tacaí éagsúla dár seirbhísí 
oideachais, lena n-áirítear tacaí airgeadais, 
acmhainní daonna, foirgnimh, TFC, 
tacaíocht rialachais agus tacaíocht pleanála 
oideachais.

BUNOIDEACHAS

Tá ár bPobalscoileanna Náisiúnta bunaithe 
ar phrionsabail an chomhionannais, na 
sármhaitheasa agus na cuimsitheachta. 
Tá siad faoi úinéireacht phoiblí agus tá 
siad dírithe ar an bpobal. Is scoileanna 
il-sainchreidmheacha iad, ina dtugtar 
meas do dhaoine de gach creideamh 
reiligiúnach agus do dhaoine nach bhfuil 
aon chreideamh reiligiúnach acu agus 
ina gcothaítear forbairt na ndaoine 
sin. Tairgimid an lánchlár bunscoile, a 
sholáthraítear ar bhealach iomlánaíoch atá 

dírithe ar an leanbh. Táimid nuálach 
agus tacaímid go láidir le gnéithe 
nua den churaclam a thabhairt isteach, 
amhail STEM agus an tionscnamh 
nua teanga. Cuirimid cultúr fáis agus 
forbartha chun cinn ina dtugtar spreagadh 
do dhaltaí a gcuid buanna a léiriú ina 
n-iomláine. Tairgimid raon gníomhaíochtaí 
comhchuraclaim agus seach-churaclaim 
chun tacú leis an bhforbairt iomlánaíoch sin.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
ina phátrún ar dhá Phobalscoil Náisiúnta. Cé 
go raibh an tAire Oideachais agus Scileanna 
ina phátrún ar na scoileanna sin nuair a 
bunaíodh iad ar dtús, is amhlaidh, de réir 
fhorálacha alt 8 den Acht Oideachais, 1998, 
gur aistríodh an phátrúnacht chuig Bord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí an 1 Meán 
Fómhair 2016. 

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna 
Próiseas um Athchumrú Scoileanna don 
Éagsúlacht ar bun chun aghaidh a thabhairt 
ar an ngealltanas a tugadh sa Chlár do 
Rialtas Comhpháirtíochta 2016 chun an 
líon scoileanna il-sainchreidmheacha agus 
neamh-shainchreidmheach a mhéadú 
d’fhonn 400 ceann a sholáthar faoin mbliain 
2030. 

Mar údaráis reachtúla, tá freagracht ar na 
Boird Oideachais agus Oiliúna faoin Acht 
um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, 
an soláthar oideachais a phleanáil, a chur 
ar fáil, a chomhordú agus a athbhreithniú 
ina limistéir feidhme. Ar an mbonn sin, is é 
an Bord Oideachais agus Oiliúna iomchuí 
a bhainisteoidh an Chéim Sainaitheanta 
den Phróiseas um Athchumrú Scoileanna 
don Éagsúlacht, agus aird á tabhairt aige 
lena linn ar an éileamh atá ann i measc 
tuismitheoirí.

Bunoideachas, Iar-Bhunoideachas 
agus Breisoideachas agus Oiliúint
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IAR-BHUNOIDEACHAS

Tairgeann ár scoileanna agus ár gcoláistí 
eispéireas cuimsitheach curaclaim atá 
bunaithe ar raon iomlán ábhar a sholáthar, 
lena n-áirítear teangacha, na daonnachtaí, 
na healaíona, teicneolaíochtaí agus an 
eolaíocht. Tairgtear na hábhair ar leibhéil 
dhifriúla sa tsraith shóisearach agus sa 
tsraith shinsearach araon chun daltaí a 
chumasú feidhmiú de réir a leibhéil chumais 
agus inniúlachta féin. Tugtar spreagadh 
gníomhach do dhaltaí páirt a ghlacadh i 
ngach gné de shaol na scoile, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí seach-churaclaim.

Áirítear iad seo a leanas leis na cláir a 
thairgtear inár scoileanna agus inár gcoláistí 
-
• An Teastas Sóisearach
• Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh
• An Idirbhliain
• An Ardteistiméireacht
• An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
• Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
ina phátrún ar cheithre cinn is fiche d’iar-
bhunscoileanna agus de choláistí. Tá 
dhá cheann déag de na coláistí sin ina 
gcoláistí pobail ainmnithe. Tá an deoise 
chaitliceach áitiúil ina comhiontaobhaí ar 
na coláistí pobail sin. Tá Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí ina chomhphátrún 
le deoise nó le hord reiligiúnach ar dhá 
phobalscoil déag i gCorcaigh chomh maith. 
Is againne freisin atá dhá scoil Ghaeltachta, 
dhá Ghaelcholáiste agus ceithre scoil ina 
bhfuil Aonad lán-Ghaeilge. Tá 350 dalta 
rollaithe san Aonad lán-Ghaeilge i gColáiste 
Choilm, a fhágann gur mó an t-aonad ná líon 
suntasach iar-bhunscoileanna sa tír. 

Ina theannta sin, cuireann Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí roinnt suíomhanna 
oideachais de chineál iar-bhunscoile ar 
fáil chun tacú leis an iar-bhunoideachas a 
sholáthar do dhaltaí nach bhfuil páirteach sa 
soláthar príomhshrutha.

BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT

Is é atá i gceist leis an mBreisoideachas 
agus an Oiliúint ná seirbhísí oideachais 
agus oiliúna a sholáthar do raon leathan 
tairbhithe. I measc na seirbhísí a chuirtear 
ar fáil, tá cúrsaí lánaimseartha a mhaireann 
tréimhsí éagsúla agus cúrsaí páirtaimseartha 
gearra a bhfuil mar aidhm leo díriú ar 
riachtanas foghlaimeora ar leith. Is é is 
aidhm do na cúrsaí gnóthú scileanna don 
fhostaíocht nó dul chun cinn chuig staidéar 
eile a éascú. 
Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí raon seirbhísí Breisoideachais 
agus Oiliúna ar fáil ar bhonn lánaimseartha 
agus páirtaimseartha araon in ionaid agus 
i suíomhanna éagsúla ar fud an réigiúin. 
Áirítear iad seo a leanas leis an soláthar 
lánaimseartha:
• Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta
• Printíseachtaí
• Cúrsaí Oiliúna
• Oiliúint Scileanna Sonracha
• Ógtheagmháil
• Ionaid Oiliúna Pobail
• Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna
• An Scéim Deiseanna Oiliúna 

Gairmoideachais

Is é is aidhm do na cúrsaí a thairgtear 
freastal ar na riachtanais fostaíochta agus ar 
na riachtanais dul chun cinn amach anseo 
atá ag cohórt éagsúil foghlaimeoirí. 

Is é an aidhm atá lenár scoileanna, 
lenár gcoláistí, lenár n-ionaid oiliúna 
agus lenár gcláir phobalbhunaithe ná 
timpeallacht foghlama atá dearfach agus 
bríomhar a chur ar fáil ina dtacófar lenár 
bhfoghlaimeoirí lán a gcumais a bhaint 
amach agus ina dtabharfar a ndúshlán an 
méid sin a dhéanamh. 
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Agus spriocghrúpaí difriúla foghlaimeoirí 
i gceist leo, is faoi roinnt ceannteideal 
cistiúcháin a sholáthraítear cláir 
pháirtaimseartha bhreisoideachais agus 
oiliúna i suíomhanna agus i láithreacha 
éagsúla:
• An Tionscnamh um Fhilleadh ar an 

Oideachas
• An Litearthacht Aosach
• Oideachas Aosach agus Pobail
• Oiliúint Scileanna
• Cúrsaí oíche
• Scileanna don Obair

Mar gheall ar a éagsúla atá na cláir agus 
spriocghrúpaí na gclár sin, is gá do 
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
faireachán agus athbhreithniú leanúnach a 
dhéanamh ar a sholáthar; dul i dteagmháil 
go gníomhach le fostóirí agus le pobail 
áitiúla; agus dul i gcomhairle le fostóirí, 
le grúpaí tionscail agus le ranna agus le 
gníomhaireachtaí eile rialtais agus comhairle 
a fháil uathu ar fad, agus aird á tabhairt aige 
ar an mbeartas náisiúnta.

COLÁISTÍ BREISOIDEACHAIS

Tá ceithre cinn de Choláistí Breisoideachais 
saorsheasaimh (Coláistí Iar-
Ardteistiméireachta) ag Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí.
• Coláiste Tráchtála Chorcaí
• Coláiste Eoin
• Coláiste Stiofáin Naofa
• Coláiste Breisoideachais Mhala

Ina theannta sin, soláthraítear an clár Iar-
Ardteistiméireachta in aonaid atá ceangailte 
le hocht gcinn d’iar-bhunscoileanna atá 
lonnaithe sna háiteanna seo a leanas:
• Cionn tSáile
• Mainistir na Corann
• Maigh Chromtha
• Dún Mánmhaí
• Cnoc na hAoine
• Baile Mhistéala
• Beanntraí
• An Cóbh

Cuirtear cistiú oibriúcháin don soláthar 
Iar-Ardteistiméireachta ar fáil tríd an 
leithdháileadh Breisoideachais agus Oiliúna 
a chuireann SOLAS ar fáil. Is í an Roinn 
Oideachais agus Scileanna a riarann an 
leithdháileadh foirne. 

Déanann na coláistí athbhreithniú córasach 
ar an soláthar cúrsaí chun a chinntiú go 

mbíonn na cúrsaí ag freastal ar riachtanais 
foghlaimeoirí agus go mbíonn siad 
ábhartha do shaol na hoibre. Tá deiseanna 
suntasacha cruthaithe ag Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí agus ag na coláistí 
Iar-Ardteistiméireachta chun cabhrú le 
foghlaimeoirí atá ag iarraidh leanúint lena 
gcuid staidéir agus dul ar aghaidh chuig 
cláir chomhchuimseacha nó ghaolmhara i 
suíomhanna Ardoideachais in Éirinn agus i 
dtíortha thar lear araon. 
 
Soláthraíonn roinnt de na coláistí agus de na 
hionaid Iar-Ardteistiméireachta raon fairsing 
cúrsaí oíche lena n-éascaítear uasoiliúint 
ghairmiúil dheimhnithe do shaol na hoibre, 
mar aon le cúrsaí forbartha gairmiúla a 
d’fhéadfadh bheith deimhnithe freisin. 

IONAID OILIÚNA

Feidhmíonn Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí dhá ionad oiliúna, is iad sin: Ionad 
Oiliúna Chorcaí i mBaile an Easpaig, 
Corcaigh, atá ar an ionad oiliúna is mó de 
chuid aon Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
ar bith sa tír, agus an sainionad oiliúna 
bithchógaisíochta i gCarraig Uí Leighin, Co. 
Chorcaí.

Cuireann Ionad Oiliúna Chorcaí áiseanna 
agus cóiríocht ar fáil do phrintíseachtaí, 
don oiliúint, do chúrsaí oiliúna agus don 
oiliúint sainscileanna, i measc nithe eile, 
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agus déanann sé comhordú agus bainistiú 
ar an soláthar oiliúna ar fud an réigiúin, lena 
n-áirítear oiliúint a gcuireann Soláthraithe 
Sainoiliúna, Ionaid Oiliúna Pobail agus 
Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna ar fáil í faoi 
threoir ag Bainisteoir Oiliúna an Limistéir 
agus ag an bhfoireann bhainistíochta 
oiliúna. Riarann Ionad Oiliúna Chorcaí na 
céimeanna oiliúna printíseachta (lasmuigh 
den láthair oibre) a sholáthraíonn Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí freisin.

Cuireadh ionad oiliúna bithchógaisíochta 
Charraig Uí Leighin ar bun sa bhliain 2007 
chun sainchláir a chur ar fáil a ceapadh i 
gcomhairle leis na cuideachtaí cógaisíochta 
atá lonnaithe i réigiún Chorcaí. 

A bhuí leis an dlúthchaidreamh agus leis an 
dlúth-rannpháirtíocht atá ar bun leis an lucht 
tionscail agus le gnólachtaí áitiúla, bítear 
in ann a chinntiú go mbíonn na cláir oiliúna 
a cheaptar agus a sholáthraítear in ann 
freastal ar na riachtanais reatha agus ar na 
riachtanais atá ag teacht chun cinn i measc 
iontrálaithe/fostaithe nua sna tionscail agus 
sna gnólachtaí sin agus i measc fostaithe 
reatha a dteastaíonn athoiliúint uathu.

IONAID ÓGTHEAGMHÁLA

Feidhmíonn Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí dhá cheann déag d’Ionaid 
Ógtheagmhála ar fud an réigiúin. Tá siad 

lonnaithe sna háiteanna seo a leanas:
• Droichead na Bandan
• Beanntraí
• Baile an Chollaigh
• Maigh Chromtha
• Eochaill
• Mala
• Mainistir Fhear Maí
• An Gleann (Cathair Chorcaí)
• Machain (Cathair Chorcaí)
• Cnoc na hAoine (Cathair Chorcaí)
• Sráid an Déin (Cathair Chorcaí)
• Seirbhísí Tacaíochta Foghlama Chorcaí 

(Cathair Chorcaí)

Is ionann Ógtheagmháil agus clár atá 
ainmnithe ag an Roinn Oideachais agus 
Scileanna chun cláir oideachais, oiliúna 
agus thaithí oibre a chur ar fáil do 
luathfhágálaithe scoile idir 16 – 20 bliain 
d’aois. Cistíonn SOLAS an clár faoin 
mbuiséad don bhreisoideachas agus 
oiliúint. Tá na cláir a thairgtear sa chlár 
Ógtheagmhála dírithe go cothrom ar 
scileanna acadúla, ar ghairmscileanna agus 
ar scileanna boga a fhorbairt ar mhaithe 
le deiseanna a thabhairt do dhaoine óga 
roghanna a shainaithint le linn shaol an 
aosaigh agus deimhniú a ghnóthú ar Leibhéil 
3 agus 4 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ag 
an am céanna. Feidhmíonn Ógtheagmháil 
ar bhonn lánaimseartha ar fud na bliana ar 
fad agus ligtear mic léinn isteach sa chlár ar 
bhonn leanúnach.
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AN SOLÁTHAR OIDEACHAIS 
AOSACH AGUS POBAIL

Is é atá i seirbhís Oideachais Aosach agus 
Pobail Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí ná an tSeirbhís Litearthachta 
Aosach, an tseirbhís Oideachais Pobail, 
Scileanna don Obair, an Tionscnamh um 
Fhilleadh ar an Oideachas agus croíchláir 
de chuid na Scéime Deiseanna Oiliúna 
Gairmoideachais. Déantar seirbhísí 
Oideachais Aosach agus Pobail Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a bhainistiú 
agus a chomhordú ar bhonn foréigiúnach 
agus tá ceithre limistéar pleanála agus 
soláthair ann atá ar chomhréim le limistéir 
an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil, is iad sin: 
Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Theas, Corcaigh 
Thiar agus Cathair Chorcaí.

Cé gur cúrsaí páirtaimseartha atá i 
bhformhór na gcúrsaí a thairgtear faoi na 
cláir sin, tá siad struchtúrtha ar bhealach a 
éascaíonn rochtain ar chláir lánaimseartha, 
agus aistriú agus dul chun cinn chuig na 
cláir sin, más mian leis na rannpháirtithe 
déanamh amhlaidh. Tairgeann siad 
meascán clár creidiúnaithe/deimhnithe, 
go háirithe ar Leibhéil 2 go 4 den Chreat 
Náisiúnta Cáilíochtaí. Tá roinnt clár 
neamhchreidiúnaithe forbartha acmhainne 
ann freisin atá dírithe ar fhoghlaimeoirí nár 
chríochnaigh an t-oideachas foirmiúil.

Is i raon suíomhanna áitiúla éagsúla a 
sholáthraítear cúrsaí Oideachais Aosach 
agus Pobail.  Soláthraítear roinnt de na 
cúrsaí i gcomhpháirt le heagraíochtaí pobail 
áitiúil, lena n-áirítear Ionaid Acmhainní 
Teaghlaigh, Comhpháirtíochtaí Pobail, 
Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, Grúpaí 
Gníomhaíochta Lucht Scoir, etc. Cumasaíonn 
gach ceann díobh do Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí cláir a sholáthar a 
fhreastalaíonn ar na riachtanais atá ag 
foghlaimeoirí ina bpobal féin.

Cuireann an tSeirbhís Treorach d’Aosaigh 
de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí seirbhís thábhachtach cúnaimh 
agus chomhairleach ar fáil do rannpháirtithe 
i gCláir Oideachais Aosach agus Pobail, idir 
threoir réamhiontrála a sholáthar, dhul chun 
cinn a rianú agus naisc forbartha eile a 
chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí atá ag 
críochnú clár.

Oibríonn an fhoireann 
Scileanna don 
Obair atá á 

bainistiú ag Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí i gcomhar le fostóirí áitiúla chun 
riachtanais shonracha oideachais agus 
oiliúna a shainaithint i gceantair agus i 
dtionscail áitiúla, go háirithe ar Leibhéal 
2 nó 3 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. 
Is é príomhaidhm na hoibre sin feabhas a 
chur ar na bunscileanna litearthachta agus 
uimhearthachta atá ag daoine atá fostaithe 
sna suíomhanna sin.

Ní hé amháin gur bhunaigh sé í, ach is 
é Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
príomheagraí na Féile Foghlama ar Feadh 
an tSaoil a reáchtáiltear i gCathair Chorcaí 
agus i gContae Chorcaí gach bliain. Tá 
aitheantas agus dámhachtainí idirnáisiúnta 
tugtha don fhéile cheana féin. Tá an fhéile 
ar cheann amháin de na deiseanna ina 
gcuirtear i láthair an phobail an raon iomlán 
seirbhísí a chuireann Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí ar fáil. 

COMHAR LE HINSTITIÚIDÍ EILE

Ag gníomhú dó i gcomhar le scéimeanna 
Institiúidí eile, tugann Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí tacaíocht d’Institiúidí 
eile trí uaireanta teagaisc a chur ar fáil do 
raon leathan clár agus gníomhaireachtaí 
ionas gur féidir leo cúrsaí oideachais agus 
oiliúna a sholáthar. Áirítear iad seo a leanas 
leis na príomhchatagóirí seirbhísí a dtugtar 
tacaíocht dóibh agus a soláthraítear iad tríd 
an sásra sin:
• Oideachas Príosúin
• Seirbhísí oideachais iarscaoilte
• Seirbhísí promhaidh
• Tacaí litearthachta agus uimhearthachta le 

haghaidh Ionaid Oiliúna Pobail
• Seirbhísí don ógra
• Aonaid sainchúraim, aonaid 

ardtacaíochta agus aonaid 
chúram cónaithe 

• Seirbhísí oideachais 
speisialta

• Oideachas ceoil



11

Ráiteas Straitéise  2017 – 2021

SEIRBHÍSÍ DON ÓGRA

Faoin Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, leagadh an fhreagracht seo a leanas 
ar na Boird Oideachais agus Oiliúna;

 Tacú le soláthar, comhordú, riaradh 
agus measúnú seirbhísí oibre ógra ina 
limistéar feidhme agus cibé faisnéis a 

iarrfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige 
i ndáil leis an tacaíocht sin a thabhairt. 

(An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, Alt 10 (1) (j))

Ag gníomhú dó trí roinnt soláthraithe 
cistithe Seirbhísí don Ógra, cuireann Bord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí raon 
seirbhísí don ógra ar fáil do dhaoine óga 
ar fud an réigiúin trí chláir éagsúla don 
Ógra a gcistíonn an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige iad. Agus leithdháileadh 
bliantúil cistiúcháin os cionn €2.5 milliún 
aige don Ógra, féachann an tSeirbhís 
don Ógra de chuid Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí le gníomhaíochtaí 
rannpháirtíochta ógra a chur ar fáil lasmuigh 
den timpeallacht fhoirmiúil oideachais ar 
mhaithe le spreagadh agus tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine óga ról gníomhach a 
imirt ina bpobal féin mar shaoránaigh, mar 
eiseamláirí agus mar phiarcheannairí. 

Oibríonn Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí le roinnt eagraíochtaí don Ógra 
chun Seirbhísí don Ógra a sholáthar thar a 
cheann, lena n-áirítear iad seo a leanas: 
• YMCA
• Foróige
• Youth Work Ireland, Corcaigh
• Seirbhísí don Ógra, an Cóbh
• Clann Shíomóin Chorcaí
• Meitheal Mara
• Seirbhísí an Aoire Mhaith
• Iontaobhas Pháirc na hEaglaise.

Tá freagracht ar Bhord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí as cistiú ar fiú breis agus 
€2.5 milliún é a leithdháileadh i measc níos 
mó ná 35 cinn de thionscadail agus de 
sheirbhísí don ógra ar fud Chathair Chorcaí 
agus Chontae Chorcaí.

Tacaíonn Oifigeach Ógra Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí le hobair na 
dtionscadal agus na seirbhísí sin agus 
déanann sé faireachán orthu. Déanann 
fochoiste de chuid Bhord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí atá freagrach as pleanáil 
straitéiseach agus as faireachán maoirseacht 
ar a gcuid oibre freisin.

RIALACHAS

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
á rialú ag Bord atá comhdhéanta d’aon 
chomhalta is fiche a dhéanann ionadaíocht 
dóibh seo a leanas: Comhairle Cathrach 
Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí, 
baill foirne, tuismitheoirí leanaí ar daltaí 
cláraithe iad nach bhfuil 18 mbliana bainte 
amach acu go fóill, an pobal gnó agus lucht 
bainistíochta na scoileanna. 

Tá an Bord freagrach as na hoibleagáidí 
reachtúla uile is infheidhme don Bhord 
Oideachais agus Oiliúna a chomhlíonadh 
agus as rath an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna a chur chun cinn tríd an dea-
rialachas. Faigheann an Bord tacaíocht ó 
roinnt Bord Bainistíochta ar scoileanna, 
ar choláistí agus ar ionaid oideachais de 
chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí. Faigheann sé tacaíocht ó 
Choistí neamhspleácha Airgeadais agus 
Iniúchóireachta freisin.

TACAÍOCHT FEIDHMIÚCHÁIN

Taobh thiar den Eagraíocht atá líonra 
a chuimsíonn gach gníomhaíocht 
neamhtheagaisc. Tá sé mar aidhm leis an 
líonra tacaíocht agus cúnamh a thabhairt 
do bhaill foirne túslíne díriú ar eispéireas, 
ar éachtaí agus ar leas ár bhfoghlaimeoirí 
agus iad a chumasú déanamh amhlaidh. 
Tá mol na tacaíochta riaracháin sin 
lonnaithe i gCeannoifig an Bhoird ag 21 
Cé Lavitt, Corcaigh. Cuireann an líonra 
riaracháin sin raon seirbhísí ar fáil do na 
snáitheanna éagsúla den eagraíocht sna sé 
phríomhréimse feidhme seo a leanas:
• Acmhainní Daonna
• Seirbhísí Corparáideacha
• Dlí agus Comhlíonadh
• Caipiteal agus Soláthar
• Airgeadas
• TFC

Laistigh de na réimsí sin, tá raon saineolais 
ann a chumhdaíonn gach gné den tacaíocht 
riaracháin. Tá méid suntasach eolais chor-
paráidigh forbartha agus gnóthaithe againn 
le himeacht ama ar na seirbhísí a chuirtear 
ar fáil, lena n-áirítear an creat reachtach 
agus rialála faoina n-oibríonn na Boird Oide-
achais agus Oiliúna. 

Tacaíocht Eagraíochta
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Treoirphrionsabail

Agus téamaí straitéiseacha á gceapadh 
aige, thug Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí aird ar leith ar fhís 
agus ar mhisean na heagraíochta, rud 
a forbraíodh bunaithe ar phróiseas 
comhairliúcháin lenár mbaill foirne 
agus lenár ngeallsealbhóirí. Is 
é an aidhm atá lenár dtéamaí 
straitéiseacha ná ár bhfís agus 
ár ráitis mhisin don eagraíocht 
a fhorbairt tuilleadh. Tá gach 
gné dár straitéis bunaithe 
ar na treoirphrionsabail 
agus ar na luachanna ar 
shainaithin baill foirne 
agus geallsealbhóirí 
iad a bheith ina gcuid 
dhílis d’obair Bhord 
Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí agus 
de na haidhmeanna 
atá aige.

4
Fís

Brúnn Bord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí an 

t-oideachas agus an oiliúint 
chun cinn i gCorcaigh, agus é 

ag soláthar seirbhísí atá nuálach, 
freagrúil, cuimsitheach agus 
ar ardchaighdeán. Trí Bhord 

Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí, is ann do chonair 

do gach foghlaimeoir.

Misean
Déanann Bord Oideachais 

agus Oiliúna Chorcaí seirbhísí 
oideachais, seirbhísí oiliúna agus 

seirbhís don ógra a phleanáil, 
a sholáthar, a chothú agus a 

chomhordú, seirbhísí a dtugtar 
aitheantas idirnáisiúnta 

dóibh mar shamhail 
sármhaitheasa.

Téamaí
Straitéiseacha

 Ár bhFoghlaimeoirí

Ár mBaill Foirne

Ár Seirbhísí

Ár nEagraíocht

Fís, Misean, Téamaí Straitéiseacha

TREOIRPHRIONSABAIL

• Tús áite a thabhairt do riachtanais foghlaimeoirí
• Seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar
• Gníomhú le hionracas gairmiúil 
• An rud ceart a dhéanamh 
• Caitheamh le daoine le dínit agus le meas
• Bheith cóir, cuntasach agus oscailte 
• Luach ar airgead a chinntiú
• Feidhmiú de réir na gcaighdeán eiticiúil, gairmiúil, morálta agus dlíthiúil is airde



Gníomhóidh Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí chun leas a fhoghlaimeoirí i gcónaí. 
Tá na prionsabail agus na luachanna seo 
a leanas mar bhonn dár smaointeoireacht 
straitéiseach, dár bpleanáil, dár gcinntí agus 
dár ngníomhartha laethúla.
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LUACHANNA

Cróga Tiomanta Dearfach Údarásach Nuálach Comhbhách

Cad is Ciall lenár Luachanna

Cróga Tiomanta Dearfach Údarásach Nuálach Comhbhách

Tugaimid tús áite 
do riachtanais ár 
bhfoghlaimeoirí 
agus ní bhíonn 
eagla orainn cinntí 
deacra a dhéanamh 
nuair is gá chun an 
tseirbhís is fearr is 
féidir a sholáthar.

• An cinneadh ceart 
a dhéanamh

• Talamh nua a 
bhriseadh chun an 
toradh is fearr a 
ghnóthú

• Bheith diongbháilte 
agus iad ag iarraidh 
feabhsuithe a 
bhaint amach 
d’fhoghlaimeoirí

• Tacú le dea-chinntí 
agus droch-chinntí 
a athrú

• Bheith sásta ár 
gcinntí a mhíniú

• Seasamh lenár 
gcreidimh

• Tathant a 
dhéanamh ar son 
foghlaimeoirí agus 
pobal

• Obair go crua

• An iarracht sa 
bhreis a dhéanamh

• Tús áite a thabhairt 
do riachtanais 
foghlaimeoirí

• Bheith 
dianseasmhach

• Bheith dílis don 
eagraíocht

• Tacaíocht a 
thabhairt do 
chomhghleacaithe

• Obair mar bhall den 
fhoireann

• Bheith 
comhoibríoch

• Eitic láidir oibre a 
bheith acu

• Bheith dírithe ar 
dhea-thorthaí a 
ghnóthú

• Bheith soirbh

• Freagairt ar 
bhealach dearfach

• Bheith 
réamhghníomhach

• Deiseanna a lorg 
agus iad a shaothrú

• Glacadh leis an 
athrú

• Déileáil go pras le 
fadhbanna

• Cabhrú le réitigh a 
aimsiú

• Fís a bheith acu

• Dúshláin a shárú

• Cumarsáid a 
dhéanamh

• Daoine a 
inspreagadh

• Spreagadh a 
thabhairt do 
dhaoine

• Bheith 
uaillmhianach

• Iontaoibh a 
chothú

• An fhírinne a insint

• Gníomhú mar 
eiseamláir

• Bheith dírithe ar 
thorthaí

• Nuálaíocht a bhrú 
chun cinn

• Tionchar a imirt

• Comhoibriú le 
daoine eile

• Ionracas pearsanta 
a thaispeáint

• Triail a bhaint as 
cineálacha nua cur 
chuige

• Bheith 
cruthaitheach

• An t-athrú a bhrú 
chun cinn

• Bheith solúbtha

• Féachaint le 
feabhas a bhaint 
amach

• Réitigh a aimsiú ar 
fhadhbanna

• Tacú le smaointe 
nua

• Rannchuidiú 
dearfach a 
dhéanamh leis an 
athrú

• Obair i gcomhar le 
foghlaimeoirí agus 
le comhghleacaithe

• Bheith ionraic

• Bheith tuisceanach

• Comhbhá a 
thaispeáint

• Iarracht a aithint

• Cuimsitheacht 
agus éagsúlacht a 
spreagadh

• Bheith mothálach

• Tacú le 
comhghleacaithe

• Éisteacht le daoine

• Caitheamh go 
maith le daoine

• Aiseolas a iarraidh

• Tacaíocht a 
thabhairt do 
dhaoine óna 
dteastaíonn 

CAD IS 

CIALL LEIS

TÁIMID AG 

SÚIL GO 

NDÉANFAIDH 

ÁR MBAILL 

FOIRNE NA 

NITHE SEO A 

LEANAS:

Tá fís shoiléir 
agus cuspóir 
soiléir againn, 
rud a bhfuilimid 
lándírithe air agus a 
bhfuil rún daingean 
againn é a bhaint 
amach. 

Táimid dóchasach 
agus muiníneach 
maidir leis na 
deiseanna agus 
leis na dúshláin 
atá romhainn agus 
creidimid gur féidir 
linn difear dearfach 
a dhéanamh do 
shaol na ndaoine ar 
a bhfreastalaímid.

Táimid ag súil go 
dtaispeánfaidh 
ár mbaill foirne 
ceannaireacht 
– go mbeidh 
fís shoiléir acu, 
go mbeidh siad 
tionscantach agus 
go dtabharfaidh 
siad spreagadh 
d’fhoghlaimeoirí 
agus do 
chomhghleacaithe 
trína bheith ina 
n-eiseamláir dóibh.

Táimid dírithe ar 
fheabhas leanúnach 
a bhaint amach 
agus ar a bheith ar 
thús cadhnaíochta 
an athraithe agus 
na nuálaíochta san 
oideachas agus san 
oiliúint.

Glacaimid cur 
chuige cuimsitheach 
measúil i leith ár 
bhfoghlaimeoirí 
agus ár mball foirne 
agus féachaimid 
lena chinntiú go 
mbainfidh gach 
duine a úsáideann 
ár seirbhísí a 
lánacmhainn amach.
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nGníomhartha 

An cur chuige a glacadh 
i leith an straitéis a 
cheapadh
Is é an Ráiteas Straitéise an toradh atá 
ar phróiseas comhairliúcháin a tosaíodh 
i mí an Mhárta 2017. Cuireadh an 
comhairliúchán i gcrích trí chruinnithe 
le bainisteoirí, le baill foirne, le Boird 
Bhainistíochta agus le foghlaimeoirí. 
Chuathas i gcomhairle le geallsealbhóirí 
seachtracha agus iarradh aiseolas ar na 
dréacht-tograí chomh maith. Cuireadh 
suirbhé ar líne ar fáil do na páirtithe uile 
freisin. Bhí an suirbhé sin ina chuid lárnach 
den phróiseas, agus é mar aidhm leis a 
chinntiú go bhfaighfí raon leathan tuairimí 
maidir le sainaithint agus le beachtú 
a dhéanamh ar na tosaíochtaí agus ar 
na gníomhartha a theastaíonn chun ár 
dtosaíochtaí straitéiseacha a bhaint 
amach. 

Téamaí Straitéiseacha
Tá ceithre cholún phríomha i gceist lenár 
bplean straitéiseach:
1. Ár bhFoghlaimeoirí
2. Ár mBaill Foirne
3. Ár Seirbhísí
4. Ár nEagraíocht

5
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TOSAÍOCHTAÍ
1.1 
Eispéireas dearfach 
iomlánaíoch atá dírithe 
ar an bhfoghlaim a 
chur ar fáil do gach 
foghlaimeoir 

CEANNASAÍGNÍOMHARTHA
• Oibreoimid chun forbairt phearsanta ár bhfoghlaimeoirí uile a chur chun cinn 

agus a chothú chun cur lena bhfolláine mar bhaill dár bpobail foghlama 

• Glacfaimid páirt ghníomhach sa chlár athchóirithe reatha atá leagtha amach 
i bPlean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna 2016-2019, 
rud a bhfuil mar aidhm leis na scileanna, an t-eolas agus na hinniúlachtaí a 
theastaíonn ó gach foghlaimeoir a chothú agus a fhorbairt 

• Oibreoimid go gníomhach le SOLAS agus le comhpháirtithe eile chun na 
tosaíochtaí straitéiseacha atá leagtha amach sa Straitéis Breisoideachais agus 
Oiliúna 2014-2019 a chur chun feidhme, agus é mar aidhm againn scileanna, 
eolas agus inniúlachtaí ár bhfoghlaimeoirí a fhorbairt

 • Cuirfimid na treoirlínte agus na beartais de chuid na Roinne Oideachais agus 
Scileanna agus SOLAS chun feidhme maidir leis an teagasc agus an fhoghlaim 
ar gach leibhéal, agus é mar aidhm againn cultúr foghlama ar feadh an tsaoil a 
spreagadh agus a chothú i measc ár bhfoghlaimeoirí 

• Oibreoimid go gníomhach chun feabhas a chur ar thorthaí i measúnuithe 
foirmiúla scoile agus i scrúduithe stáit tríd an dea-fhoghlaim agus an dea-
theagasc a chur chun cinn

• Déanfaimid iarracht ról gníomhach a thabhairt dár bhfoghlaimeoirí sa dóigh 
a bhfoghlaimíonn siad agus sna nithe a fhoghlaimíonn siad trí úsáid aiseolas 
daltaí/mac léinn a chur chun cinn mar ghné dhílis díobh seo a leanas:
a) ár bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile 
agus 
b) na nósanna imeachta measúnaithe agus na próisis mheasúnaithe a úsáidtear 
i gCláir Bhreisoideachais agus Oiliúna

• Féachfaimid le scileanna saoil a chur ar ár bhfoghlaimeoirí ionas gur féidir 
freastal ar a riachtanais mar fhoghlaimeoirí gníomhacha agus mar shaoránaigh 
ghníomhacha trí rannpháirtíocht a spreagadh i mboird bhreisoideachais agus 
oiliúna, i gcoistí breisoideachais agus oiliúna agus i ngrúpaí ionadaíocha 
gaolmhara 

• Tabharfaimid spreagadh dár bhfoghlaimeoirí páirt a ghlacadh i mboird 
bhreisoideachais agus oiliúna, i gcoistí breisoideachais agus oiliúna agus i 
ngrúpaí ionadaíocha gaolmhara 

• Déanfaimid seirbhísí tacaíochta dírí agus indírí a leathnú thar shaolré an phlean 
straitéisigh chun tacaíocht a thabhairt dár bhfoghlaimeoirí

• Ag gníomhú dúinn de réir thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna 
agus SOLAS, cuirfimid feabhas ar an eispéireas foghlama agus ar thorthaí 
foghlama d’fhoghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste agus déanfaimid amhlaidh ag 
gach céim dá n-aistear foghlama

• Díreoimid tacaí ar ár bhfoghlaimeoirí uile a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta acu, agus orthu sin atá soghonta ar bhealaí eile, chun tacú leo páirt a 
ghlacadh san oideachas agus san oiliúint agus dul chun cinn a dhéanamh iontu

• Déanfaimid tacaí agus deiseanna cuí a shainaithint agus a fhorbairt dár 
bhfoghlaimeoirí ar sainaithníodh iad mar dhaoine a bhfuil sárbhuanna acu

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí, 
Oifigigh Oideachais 
Aosach

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh 
Oideachais Aosach

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

DÁTA

1. ÁR BHFOGHLAIMEOIRÍ

Is é an aidhm atá againn eispéireas foghlama ar 
ardchaighdeán a chur ar fáil do gach foghlaimeoir.

Ar mhaithe le heispéireas ar ardchaighdeán a 
chur ar fáil do gach foghlaimeoir, tugadh aird 
ar an gcomhthéacs náisiúnta ina bhfeidhmímid 
agus ar na pleananna straitéiseacha ó 
gheallsealbhóirí ábhartha, go háirithe iad sin 
ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó 
SOLAS. 

Aithníonn Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí go mbíonn an obair chun eispéireas 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil do gach 
foghlaimeoir ag brath ar cháilíocht an 
chaidrimh ag an bpointe soláthair. Gné 
bhunúsach de sin is ea cáilíocht an teagaisc 
agus na foghlama inár scoileanna, inár 

gcoláistí agus inár n-ionaid oideachais agus 
oiliúna uile. Bíonn sé ag brath freisin ar an 
gcumas atá againn tionscnaimh náisiúnta a 
chur chun feidhme, cláir chuí oiliúna a chur 
ar fáil agus an teicneolaíocht a fhorbairt mar 
uirlis foghlama. 

Tá bród ar Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí as an tiomantas atá aige do chonair 
a chur ar fáil do gach foghlaimeoir trí obair i 
gcomhar le foghlaimeoirí, le pobail, le fostóirí 
agus le gnólachtaí áitiúla chun deiseanna 
foghlama atá nuálach agus cruthaitheach a 
sholáthar.

ár bhFoghlaimeoirí
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TOSAÍOCHTAÍ
1.2 
Teagasc sármhaith, 
oiliúint shármhaith agus 
foghlaim shármhaith a 
chur ar fáil do chách

CEANNASAÍGNÍOMHARTHA
• Díreoimid ar theagasc agus ar fhoghlaim ar ardchaighdeán a fhorbairt mar 

chroíghníomhaíocht de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

• Cuirfimid úsáid na samhla Féinmheastóireachta Scoile chun cinn mar mhodh 
chun feabhsú scoile/coláiste a bhaint amach

• Déanfaimid na moltaí atá i Mórthuairiscí, i dtuairiscí Meastóireachta Scoile Uile 
– Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim agus i dtuairiscí Cigireachta Scoile 
a chur chun cinn agus a athbhreithniú agus cuirfimid chun feidhme iad nuair is 
cuí

• Trí na próisis athbhreithnithe inmheánaigh agus sheachtraigh arna bhforbairt 
mar chuid dár gcóras comhtháite Dearbhaithe Cáilíochta don Bhreisoideachas 
agus Oiliúint, agus i gcomhréir le riachtanais QQI, sainaithneoimid an dea-
chleachtas agus réimsí lena bhfeabhsú agus tabharfaimid tacaíocht do gach 
ionad pleananna spriocdhírithe feabhsúcháin agus forbartha a chur chun 
feidhme

• Bainfimid leas as taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta chun an dea-chleachtas 
a shainaithint agus a shaothrú maidir le pobail láidre foghlama a thógáil agus 
glacfaimid páirt i dtionscadail agus i dtionscnaimh náisiúnta agus idirnáisiúnta 
chun rannchuidiú go dearfach le pobail den sórt sin 

• Déanfaimid sainaithint ghníomhach agus cur chun cinn gníomhach ar an raon 
conairí foghlama atá ar fáil do gach foghlaimeoir atá ag iarraidh leas a bhaint 
as ár gcuid seirbhísí

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

1.3 
Timpeallachtaí 
dearfacha foghlama 
a bhfuil acmhainní 
oiriúnacha acu

• Leanfaimid le feabhsuithe ar fhoirgnimh agus ar áiseanna Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí a shainaithint agus forbróimid iad sin ar aon dul le 
riachtanais foghlaimeoirí agus le riachtanais chlár, agus an cistiú riachtanach á 
lorg agus á chur chun feidhme againn ag an am céanna 

• Oibreoimid go réamhghníomhach leis an Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus le SOLAS, agus rachaimid i mbun idirbheartaíochta leo, chun a iarraidh 
go gcuirfí na hacmhainní riachtanacha uile, idir acmhainní buiséadacha agus 
acmhainní foirne, ar fáil do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

2017 - 
2021

2017 - 
2021

1.4 
Tiomantas don 
fhoghlaim le cuidiú 
teicneolaíochta a 
úsáid chun tacú 
leis an bhfoghlaim 
chomhoibríoch agus 
neamhspleách

• Leanfaimid lenár mbonneagar TFC a athbhreithniú agus le hinfheistíocht a 
dhéanamh ann 

• Forbróimid straitéisí sonracha chun cur leis an acmhainn atá ag ár scoileanna 
agus ag ár gcoláistí TFC a úsáid mar uirlis teagaisc agus foghlama

• Ceapfaimid Plean Straitéiseach TFC dár nIonaid uile agus tosóimid ar é a chur 
chun feidhme. Cuirfear san áireamh sa Phlean sin na Straitéisí Náisiúnta TFC 
don Oideachas agus don Oiliúint, lena n-áirítear an straitéis Foghlama le Cuidiú 
Teicneolaíochta don Bhreisoideachas agus don Oiliúint

• Déanfaimid iniúchadh agus forbairt ar na deiseanna a chruthaítear le húsáid 
TFC agus ar bhealaí inar féidir deiseanna oideachais inrochtana a chur ar fáil 
do ghrúpaí/catagóirí daoine aonair atá iargúlta agus a bhfuil sé doiligh dul i 
bhfeidhm orthu

Stiúrthóirí, an Bainisteoir 
TF

Príomhoidí, an 
Bainisteoir TF

Stiúrthóirí, 
an Bainisteoir TF

Stiúrthóirí, 
an Bainisteoir TF

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

DÁTA

ár bhFoghlaimeoirí



18

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

ár mBaill 
Foirne 

2. ÁR MBAILL FOIRNE

Is é an aidhm atá againn gairmithe ar ardchaighdeán a 
earcú, a fhostú agus a fhorbairt ar fud ár seirbhísí uile.

Eagraíocht a ghlacann leis an éagsúlacht 
agus le dúshláin is ea Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí. Tá ár bhfoghlaimeoirí agus 
ár mbaill foirne ag croílár na heagraíochta. 
Is é an phríomhthosaíocht atá againn 
freastal ar a riachtanais. Ní féidir cultúr 
na heagraíochta, mar atá léirithe inár 
dtreoirphrionsabail agus inár luachanna, 
a shaothrú ach amháin trí rannpháirtíocht 
agus trí thiomantas ár mball foirne reatha 
agus tríd an gcumas atá againn daoine 
cumasacha a earcú. 

Is ann do raon ról difriúil laistigh den 
eagraíocht mar gheall ar a éagsúla 
atá a soláthar seirbhíse. Fágann sé 
sin go dteastaíonn uainn tionscnaimh 
spriocdhírithe le haghaidh earcaíochta 
agus le haghaidh forbairt foirne agus 
timpeallachtaí dearfacha áit oibre chun 
a chinntiú go gcoinníonn an eagraíocht 

baill foirne den scoth, go bhforbraíonn 
sí scileanna na mball foirne agus go 
gcruthaíonn sí ceannairí an-éifeachtach ag 
an am céanna. 

Aithnímid nach féidir Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí a bhunú mar sholáthraí 
is rogha le foghlaimeoirí i gCorcaigh ach 
amháin trí rannpháirtíocht dhearfach le baill 
foirne a chreideann i bprionsabail agus i 
luachanna na heagraíochta.  
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ár mBaill 
Foirne 

TOSAÍOCHTAÍ CEANNASAÍGNÍOMHARTHA
2.1 
Na daoine is fearr a 
mhealladh agus a earcú 
chuig an eagraíocht

• Trí phleanáil ghníomhach, sainaithneoimid na róil a theastaíonn laistigh den 
eagraíocht agus ceapfaimid feachtais spriocdhírithe earcaíochta, agus aird ar 
leith á tabhairt againn ar róil inar sainaithníodh easnamh scileanna 

• Oibreoimid go réamhghníomhach leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, le 
SOLAS agus le soláthraithe ardoideachais chun freagraí cuí a shainaithint agus 
a cheapadh chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh scileanna, go háirithe sna 
róil a fhógraímid

• Leanfaimid lenár bpróisis agus lenár gcleachtais earcaíochta a athbhreithniú 
agus a fhorbairt chun a chinntiú go mbíonn siad solúbtha agus in oiriúint do 
riachtanais na heagraíochta

• Déanfaimid tuilleadh forbartha ar ár gcórais chumhdaigh ghearrthéarmaigh 
foirne chun a chinntiú go mbíonn na daoine cearta ar fáil nuair a bhíonn siad ag 
teastáil chun leanúint lenár seirbhísí a sholáthar 

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2.3 
Timpeallacht oibre atá 
dearfach, gairmiúil agus 
tacúil a chur ar fáil do 
gach ball foirne

• Cothóimid cultúr ina mbeidh meas frithpháirteach agus urraim don duine 
aonair taobh thiar dár ngníomhartha agus dár gcinntí uile 

• Tabharfaimid tacaíocht dár gCeannairí caidreamh dearfach oibre a chur chun 
cinn trí fhaisnéis, trí oiliúint agus trí chomhairle leanúnach a chur ar fáil maidir 
le scileanna tábhachtacha bainistíochta agus ceannaireachta

• Cinnteoimid go mbeidh rochtain ag gach ball foirne ar Chlár Cúnaimh 
d’Fhostaithe 

• Forbróimid córas inlín do gach ball foirne chun a chinntiú go mbeidh rochtain 
acu go léir ar fhaisnéis

• Déanfaimid iniúchadh agus forbairt ar na deiseanna a chruthaítear le húsáid 
TFC agus ar bhealaí inar féidir deiseanna a chur ar fáil le haghaidh pobail 
ghairmiúla a chruthú i measc ball foirne, agus é mar aidhm againn cúnamh a 
thabhairt dóibh tacú lena chéile an t-oideachas agus an oiliúint a sholáthar 

• Díreoimid tionscnaimh shonracha ar fholláine foirne a chothú agus 
spreagfaimid rannpháirtíocht ghníomhach ár mball foirne ar fud na 
heagraíochta 

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Stiúrthóirí, an Bainisteoir 
Acmhainní Daonna

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir TF, an Grúpa 
Oibre Inlín

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna, an 
Bainisteoir TF

Stiúrthóirí, an Bainisteoir 
Acmhainní Daonna

2017 – 
2021

2017 – 
2021

End 2017

2018

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2.2 
Tacú le forbairt 
ghairmiúil ár mball 
foirne

• Cothóimid cultúr forbartha gairmiúla agus tacaíochta do gach ball foirne 
trí thionscnaimh chuí foghlama agus forbartha a sholáthar ar bhealach 
spriocdhírithe ar mhaithe lena gcuid eolais agus inniúlachtaí a fheabhsú agus a 
fhorbairt

• Déanfaimid ár mbaill foirne a spreagadh agus a chumasú go gníomhach páirt 
a ghlacadh i gcláir forbartha gairmiúla leanúnaí a sholáthraíonn an tSeirbhís 
um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí de chuid na Roinne Oideachais agus 
Scileanna

• Cuirfimid an Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach ó SOLAS 
chun cinn go gníomhach, agus glacfaimid páirt ghníomhach ina cur chun 
feidhme, chun cur leis na scileanna agus leis an eolas atá ag ár mbaill foirne a 
sholáthraíonn an breisoideachas agus an oiliúint

• Cothóimid acmhainn ceannaireachta trí thacaíocht a thabhairt do bhaill foirne 
leas a bhaint as cláir foghlama, forbartha agus mheantóireachta agus gabháil 
do róil cheannaireachta laistigh dá scoil/dá n-ionad féin agus ar fud Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí nuair is cuí

• Laistigh de na hacmhainní atá ar fáil, forbróimid samhail tacaíochta lena 
n-éascófar scaoileadh ball foirne ionas gur féidir leo deiseanna ábhartha cuí 
forbartha gairmiúla leanúnaí a thapú

• Cumasóimid do bhaill foirne obair i gcomhar le comhlachtaí náisiúnta chun 
tionscnaimh náisiúnta bheartais a cheapadh agus a chur chun feidhme agus 
tabharfaimid tacaíocht dóibh déanamh amhlaidh

• Forbróimid deiseanna trínar féidir le baill foirne leas a bhaint as deiseanna 
socrúcháin oibre i suíomhanna tionscail/gnó agus i suíomhanna eile oiliúna/
foghlama

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

An Stiúrthóir Scoileanna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

Stiúrthóirí, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

2017 - 
2021

2017 – 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 - 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

DÁTA
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Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

3. ÁR SEIRBHÍSÍ

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí raon seirbhísí ar fáil a chuimsíonn 
Pobalscoileanna Náisiúnta, Iar-bhunscoileanna, Breisoideachas agus Oiliúint agus tacaíocht 
riaracháin. Leagtar raon iomlán ár seirbhísí agus ár gclár amach ar leathanaigh 6 go 11. 

Is é an aidhm atá againn cláir oideachais 
agus oiliúna atá ar ardchaighdeán, cuí agus 

ábhartha a sholáthar i roinnt timpeallachtaí agus 
suíomhanna éagsúla ar fud bunscoileanna, iar-

bhunscoileanna agus ionaid bhreisoideachais agus oiliúna 
ina bhfuil teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán mar chuid 

dhílis de na gníomhaíochtaí go léir, agus díriú á leagan ar 
rochtain, ar aistriú agus ar dhul chun cinn.

ár seirbhísí



21

Ráiteas Straitéise  2017 – 2021

TOSAÍOCHTAÍ CEANNASAÍGNÍOMHARTHA
3.1 
Féachaint le samhail na 
Pobalscoile Náisiúnta 
don bhunoideachas a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn.

• Forbróimid ár bPobalscoileanna Náisiúnta reatha mar shamhlacha dea-
chleachtais

• Glacfaimid páirt iomlán réamhghníomhach i bpróiseas éagsúlaithe bunscoile na 
Roinne Oideachais agus Scileanna

• Saothróimid deiseanna an líon Pobalscoileanna Náisiúnta faoi choimirce Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a mhéadú

An Stiúrthóir Scoileanna, 
Príomhoidí

An Stiúrthóir Scoileanna, 
an Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta

An Príomhfheidhmeannach, 
an Stiúrthóir Scoileanna

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 - 
2021

3.6 
An soláthar seirbhísí 
don ógra a fhorbairt 
agus a chur chun cinn 

• Cuirfimid seirbhísí nuálacha, freagrúla cuimsitheacha ar fáil a dtacófar leo trí 
Choiste Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí don Ógra

• Forbróimid ról Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí mar ghníomhaire le 
haghaidh Seirbhísí don Ógra atá ag obair i gcomhar agus i gcomhairle leis an 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

• Tacóimid le seirbhísí oibre don ógra i gCorcaigh a chur ar fáil, a fhorbairt agus 
a mheasúnú trí acmhainní spriocdhírithe cuí a chur ar fáil

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh Ógra

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh Ógra

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Oifigigh Ógra

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 - 
2021

3.2 
Tionscnaimh nua a chur 
chun feidhme agus a 
fhorbairt sa churaclam 
bunscoile.

• Soláthróimid eispéireas foghlama iomlán saibhir, ar aon dul leis an gcuraclam 
náisiúnta

• Leanfaimid le cláir a fhorbairt lena dtacaítear le folláine agus forbairt 
iomlánaíoch gach linbh

• Leanfaimid leis an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta a 
chur chun feidhme

• Cuirfimid an córas nua STEM chun cinn inár bPobalscoileanna Náisiúnta

• Cuirfimid an curaclam nua teanga chun feidhme go hiomlán

• Féachfaimid lena bheith ar na chéad bhoird a ghlacfaidh an Straitéis Náisiúnta 
Litearthachta Digití ar leibhéal bunscoile

Príomhoidí

An Stiúrthóir Scoileanna, 
Príomhoidí

Príomhoidí

Príomhoidí

Príomhoidí

An Stiúrthóir Scoileanna, 
Príomhoidí

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

3.5 
Athbhreithniú agus 
Forbairt na gClár 
Breisoideachais agus 
Oiliúna

• Athbhreithneoimid cláir oideachais agus oiliúna trí úsáid a bhaint as próisis 
phleanála fianaisebhunaithe agus trí aird a thabhairt ar an aiseolas a fhaightear 
ó fhoghlaimeoirí agus ó gheallsealbhóirí eile

• Rachaimid i ndáil chomhairle le geallsealbhóirí go rialta agus forbróimid 
soláthar cúrsaí solúbtha breisoideachais agus oiliúna trí thagairt do Straitéis 
Náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna SOLAS 2014-2019, do Pharaiméadair 
Phleanála Breisoideachais agus Oiliúna SOLAS agus trí Phlean Corparáideach 
SOLAS 2017-2019 

• Déanfaimid próiseas comhtháite pleanála breisoideachais agus oiliúna a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme lena gcinntítear go sainaithnítear na 
riachtanais atá ag pobail áitiúla, ag foghlaimeoirí agus ag fostóirí agus go 
bhfreagraítear do na riachtanais sin ar bhealach cuí tráthúil ar aon dul le 
ceanglais agus tosaíochtaí na Straitéise Breisoideachais agus Oiliúna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

3.7 
Feabhas a chur ar 
chomhtháthú sóisialta 
agus eacnamaíoch 
i bpobail ár 
bhfoghlaimeoirí trí 
eolas agus scileanna 
a chur ar fáil atá 
ábhartha d’fhoghlaim 
ar feadh an tsaoil, 
d’fhorbairt phearsanta, 
do dhul chun cinn agus 
d’fhostaíocht 

• Déanfaimid scéimeanna reatha dul chun cinn a fhorbairt agus a fheabhsú do 
gach foghlaimeoir laistigh de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus 
le soláthraithe oideachais agus oiliúna ar gach leibhéal i gCorcaigh agus in 
áiteanna eile, de réir mar is cuí

• Spreagfaimid ardleibhéil rannpháirtíochta, ghnóthachtála agus chreidiúnaithe 
i measc foghlaimeoirí trí chúrsaí a chur ar fáil lena gcuirfear feabhas ar a 
ndeiseanna le haghaidh forbairt phearsanta, dul chun cinn agus fostaíochta

• Tabharfaimid cabhair ghníomhach d’fhoghlaimeoirí atá ag filleadh ar an 
bhfoghlaim trína chinntiú go gcuirfear cúrsaí agus tacaí cuí ar fáil lena 
dtabharfar tacaíocht agus spreagadh do rannpháirtíocht foghlaimeoirí

• Éascóimid cur i bhfeidhm agus forbairt na dtacaí oideachais agus oiliúna trí 
sheirbhísí ar líne a sholáthar, lena n-áirítear Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama 
agus córais eile atá bunaithe ar TFC

• Déanfaimid cláir Phrintíseachta agus Oiliúna a chur chun cinn, a fhorbairt agus 
a bhainistiú chun a chinntiú go bhfreastalóidh an oiliúint ar riachtanais tionscail

• Oibreoimid le hÚdaráis Áitiúla, le hInstitiúidí Ardoideachais agus le 
Comhpháirtithe Pobail chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn agus 
a leathnú

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna

Príomhoidí, Bainisteoirí, 
Oifigigh Oideachais 
Aosach

Príomhoidí, Bainisteoirí, 
Oifigigh Oideachais 
Aosach

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir 
Scoileanna, an Stiúrthóir 
Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, 
an Bainisteoir TF

An Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh 
Oideachais Aosach

An Príomhfheidhmeannach, 
an Stiúrthóir 
Breisoideachais agus 
Oiliúna, Bainisteoirí, 
Oifigigh Oideachais 
Aosach

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

3.3 
An tSraith Shóisearach 
nua a chur chun 
feidhme agus a 
fhorbairt ar leibhéal iar-
bhunscoile 

• Cuirfimid an clár Sraithe Sóisearaí nua chun feidhme agus glacfaimid páirt 
iomlán san fhorbairt ghairmiúil leanúnach ar fad a chuirtear ar fáil ar leibhéal 
náisiúnta. Féachfaimid freisin leis an dea-chleachtas a fhorbairt tríd an dea-
chleachtas a chomhroinnt i measc na scoileanna faoinár gcoimirce

An Stiúrthóir Scoileanna, 
Príomhoidí

2017 – 
2021

3.4 
Forbairt Shonrach 
Curaclaim

• Leanfaimid le hobair go réamhghníomhach le roghanna nua curaclaim amhail 
Eolaíocht Ríomhaireachta mar ábhar nua Ardteistiméireachta

Príomhoidí 2017 – 
2021

DÁTA
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Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

TOSAÍOCHTAÍ
4.1 
A chinntiú go 
bhforbrófar bonneagar 
cuí chun an úsáid is 
fearr a bhaint as na 
hacmhainní atá ar fáil

CEANNASAÍGNÍOMHARTHA
• Tionscadail cheadaithe tógála scoile nua agus sínte scoile a chur i gcrích a 

luaithe is féidir. Áirítear leis na mórthionscadail: 
Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí 
St. Colman’s Community College, Mainistir na Corann
Campas Oideachais Charraig Uí Leighin
Clonakilty Community College
Davis College, Mala
Scoil Chlíodhna, Pobalscoil Náisiúnta, Carraig Thuathail
Carrigtwohill Community College

• Cead a shaothrú le haghaidh mórthionscadail chaipitil eile a sainaithníodh mar 
chuid de Phlean Infheistíochta Caipitil an Rialtais i Mórthionscadail Tógála 
Scoile, 2016-2021. Áirítear leis na tionscadail sin:
Carrignafoy Community College, an Cóbh
Coachford College
Coláiste Choilm, Baile an Chollaigh
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhuirne

• Leanfaimid le tosaíochtaí a shainaithint le haghaidh foirgnimh nua, síntí agus/
nó feabhsuithe ar fhoirgnimh reatha agus na hacmhainní a theastaíonn chun 
iad a sholáthar a iarraidh go réamhghníomhach

• Leanfaimid le córais TFC a athbhreithniú chun a chinntiú go mbíonn siad cuí, 
oiriúnach don fheidhm agus sábháilte agus go soláthraítear éifeachtúlachtaí do 
gach úsáideoir leo 

An Príomhfheidhmeannach, 
an Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir Caipitil

An Príomhfheidhmeannach, 
an Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir Caipitil

An Príomhfheidhmeannach, 
Stiúrthóirí

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha 
Eagraíochta, an 
Bainisteoir TF

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

DÁTA

4. ÁR NEAGRAÍOCHT

Is é an aidhm atá 
againn próifíl na 
heagraíochta a mhéadú 
trí sheirbhísí éifeachtacha 
éifeachtúla a sholáthar 
chun tacú lenár soláthar 
oideachais agus oiliúna.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
tiomanta d’athbhreithniú agus faireachán 
leanúnach a dhéanamh ar a struchtúir, ar a 
rialachas agus ar a bhonneagar.  Tá sé mar 
aidhm againn cultúr feabhais a chothú 
chun go mbeimid inár n-eagraíocht 
a oibríonn go héifeachtach agus go 
héifeachtúil i soláthar a seirbhísí.

Is ann do roinnt gnéithe a ndíreofar 
orthu thar thréimhse feidhme an ráitis, 
go háirithe tógáil scoileanna nua, 
comhlíonadh rialála, cuntasacht, an 
Scéim Teanga faoi Acht na dTeangacha 

Oifigiúla, margaíocht, cumarsáid agus 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha.

Is iad na baill foirne, atá ina gcuid 
dhílis den soláthar seirbhísí, a chuirfidh 
feabhas ar chumas na heagraíochta 
chun éifeachtúlachtaí a chruthú. Mar 
sin féin, brúfar chun cinn é freisin trí 
fhreastal ar gheallsealbhóirí éagsúla, trí 
thacaíocht a thabhairt dóibh agus trí 
obair i gcomhpháirt leo chun próifíl na 
heagraíochta a mhéadú.

ár nEagraíocht
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TOSAÍOCHTAÍ CEANNASAÍGNÍOMHARTHA

4.3 
Tacú le rialachas 
eiticiúil chun 
cuntasacht agus luach 
ar airgead a chinntiú

• Leanfaimid le forbairt agus faireachán a dhéanamh ar ár bpróisis 
chun a chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais reachtúla agus rialála

• Déanfaimid athbhreithniú rialta ar chaiteachas Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí chun deiseanna soláthair a shainaithint chun 
críche luach ar airgead a chinntiú ar fud na heagraíochta

• Leanfaimid le forbairt, cur in iúl agus faireachán a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm Bheartas agus Nósanna Imeachta Soláthair Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí maidir le gach eintiteas faoi 
shainchúram Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

• Déanfaimid na socruithe a theastaíonn chun a chinntiú go 
gcomhlíonfaimid ár n-oibleagáidí cosanta sonraí, lena n-áirítear an 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

• Feabhas a chur ar chórais chuntasaíochta bainistíochta agus 
tuairiscithe airgeadais chun tacú le cinnteoireacht fheabhsaithe i 
Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna

• Leanfaimid le feabhas a chur ar éifeachtúlachtaí chun luach ar 
airgead a chinntiú i mbainistíocht gach maoine de chuid Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, ar aon dul le Plean Soláthair an 
Rialtais um Bainistíocht Sócmhainní Maoine

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna 

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Bainisteoir Caipitil agus Soláthair

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Bainisteoir Dlí agus Comhlíonta

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Bainisteoir Dlí agus Comhlíonta

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2018

2017 – 
2021

2017 – 
2021

4.4
Branda láidir so-
aitheanta a fhorbairt do 
Bhord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí

• Feachtas comhordaithe margaíochta agus brandála a fhorbairt agus 
a chur chun feidhme chun feasacht a mhéadú ar Bhord Oideachais 
agus Oiliúna Chorcaí mar eagraíocht agus ar na seirbhísí go léir a 
chuireann sé ar fáil agus a sholáthraíonn sé 

• Déanfaimid éachtaí ár bhfoghlaimeoirí agus ár mball foirne a aithint 
agus a cheiliúradh chun cultúr feabhais a chothú agus a chur ar 
aghaidh

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Bainisteoir Seirbhísí 
Corparáideacha

An Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir Scoileanna, 
an Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh Oideachais 
Aosach

2017 – 
2021

2017 – 
2021

4.5
Córais chumarsáide 
inmheánaí agus 
seachtraí a fhorbairt 
agus a fheabhsú 

• Forbróimid Cairt Chustaiméirí atá oiriúnach don fheidhm lena 
mbunófar dea-chleachtais agus nósanna imeachta agus lena 
n-éascófar aiseolas

• Soláthrófar laistigh de thréimhse feidhme na scéime reatha na 
gealltanais a tugadh sa Scéim Teanga faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 

• Tacóimid le scoileanna/coláistí maidir leis an bPolasaí don Oideachas 
Gaeltachta 2017-2022 ón Roinn Oideachais agus Scileanna a chur 
chun feidhme 

• Cinnteoimid go mbeidh cuntas ríomhphoist chorparáidigh ag 
gach ball foirne chun cumarsáid éifeachtach, cosaint slándála agus 
rochtain ar chórais TFC a chinntiú

• Bainfimid úsáid dhearfach réamhghníomhach as na meáin shóisialta 
le haghaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus a sheirbhísí 
a chur chun cinn

• Déanfaimid straitéis éifeachtach chuimsitheach cumarsáide a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme thar thréimhse feidhme an 
Phlean Straitéisigh

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha Eagraíochta, 
an Bainisteoir Seirbhísí 
Corparáideacha

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha Eagraíochta, 
an Bainisteoir Seirbhísí 
Corparáideacha

An Stiúrthóir Scoileanna

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Bainisteoir TF

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha Eagraíochta, 
an Bainisteoir Seirbhísí 
Corparáideacha, Príomhoidí, 
Bainisteoirí, Oifigigh Oideachais 
Aosach

An Stiúrthóir Tacaíochta 
agus Forbartha Eagraíochta, 
an Bainisteoir Seirbhísí 
Corparáideacha

2018

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2018

2017 – 
2021

2017 – 
2021

4.6 
Líonrú straitéiseach 
agus comhpháirtíochtaí 
le geallsealbhóirí 
tábhachtacha

• Cinnteoimid go ndéanfar ionadaíocht do Bhord Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí ar na Boird, na Comhlachtaí agus na Fóraim ábhartha 
atá bainteach le hoideachas agus oiliúint a chur ar fáil

• Leanfaimid le caidreamh atá bunaithe ar mheas frithpháirteach agus 
gairmiúlacht chomhroinnte a fhorbairt lenár ngeallsealbhóirí le leas is 
fearr ár bhfoghlaimeoirí

An Príomhfheidhmeannach, 
Stiúrthóirí

An Príomhfheidhmeannach, 
Stiúrthóirí, Príomhoidí, Bainisteoirí, 
Oifigigh Oideachais Aosach 

2017 – 
2021

2017 – 
2021

DÁTA
4.2 
Leanúint le struchtúr 
eagrúcháin a fhorbairt 
lena dtacaítear le 
seirbhísí Bhord 
Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí

• Leanúint le struchtúir rialachais a fhorbairt agus a fheabhsú ar fud 
na heagraíochta ar aon dul leis an gCód Cleachtais um Rialachas na 
mBord Oideachais agus Oiliúna agus de réir na gcaighdeán eiticiúil 
is fearr

• Leanúint le struchtúir Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a 
athbhreithniú chun a chinntiú go soláthrófar seirbhísí ar bhealach 
atá cost-éifeachtúil, éifeachtach agus comhlíontach

• Leanúint le struchtúir agus próisis dea-rialachais a athbhreithniú 
agus a fhorbairt ar aon dul leis na riachtanais a sainaithníodh 
inár bhFéinmheastóireacht Feidhmiúcháin agus mar ullmhúchán 
d’Athbhreithniú Reachtúil ar Bhreisoideachas agus Oiliúint

• Tabhairt faoi athbhreithniú ar ár seirbhísí féinmhaoinitheacha 
chun a chinntiú go n-eagraítear iad ar bhealach lena gcumasófar 
inmharthanacht leantach agus comhlíonadh na n-oibleagáidí rialála 

An Príomhfheidhmeannach, 
an Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna, an Stiúrthóir Scoileanna

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna

An Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta, an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

2017 – 
2021

ár nEagraíocht
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Beidh na haidhmeanna, na tosaíochtaí agus 
na gníomhartha a leagtar amach sa ráiteas 
straitéise ar an mbonn le pleananna cur 
chun feidhme le haghaidh gach snáithe 
den eagraíocht. Beidh gníomhartha ó na 
pleananna cur chun feidhme mar chuid den 
phlean seirbhíse bliantúil. Cé go bhfuil an 

eagraíocht lántiomanta don Straitéis cúig 
bliana, tá cur chun feidhme na Straitéise 
faoi réir acmhainní a bheith ar fáil. Léirítear 
san fhíor thíos an caidreamh idir an straitéis 
uileghabhálach agus na gníomhartha le 
haghaidh gach réimse den eagraíocht.

6Cur Chun Feidhme

RÁITEAS STRAITÉISE BHORD 
OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA CHORCAÍ

RÁITEAS 5 BLIANA

As a dtagann

PLEAN SEIRBHÍSE 
BHORD OIDEACHAIS 

AGUS OILIÚNA 
CHORCAÍ

TUARASCÁIL 
BHLIANTÚIL BHORD 
OIDEACHAIS AGUS 
OILIÚNA CHORCAÍ

PLEANANNA 
CUR CHUN FEIDHME 
AR LEIBHÉAL SCOILE, COLÁISTE, 

IONAID NÓ SEIRBHÍSE

PLEANANNA 
FORBARTHA AGUS 

FEABHAIS
AR LEIBHÉAL SCOILE, COLÁISTE, 

IONAID NÓ SEIRBHÍSE

TIMTHRIALL 
PLEANÁLA 
BLIANTÚIL
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GLUAIS TÉARMAÍ

BTEI An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

CIT Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

CNS Pobalscoileanna Náisiúnta

CPD Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

DES  An Roinn Oideachais agus Scileanna

ETB Bord Oideachais agus Oiliúna

FET Breisoideachas agus Oiliúint 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

ITABE Dianteagasc san Oideachas Bunata Aosach

LCDC Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

LEO Oifig Fiontair Áitiúil

NFQ An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí

PLC An Iar-Ardteistiméireacht

QQI Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

SOLAS An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna 

STEM Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic

VEC Coiste Gairmoideachais

VLEnna Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama

VTOS An Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

WSE-MLL Meastóireacht Scoile Uile - Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim     
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AGUISÍN 1

Boird Oideachais agus 
Oiliúna – Forbhreathnú 
Earnálach

RÉAMHRÁ

Is iad na Boird Oideachais agus Oiliúna 
na sé údarás oideachais déag réigiúnacha 
reachtúla de chuid na hÉireann. Bunaíodh 
iad faoin Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, 2013, agus tháinig siad in áit na 
gCoistí Gairmoideachais (VECanna) (agus a 
réamhtheachtaithe) a bhí ag cur oideachas 
teicniúil foirmiúil agus gairmoideachas 
foirmiúil ar fáil in Éirinn ón mbliain 1902 i 
leith.

Tar éis thosach feidhme an Achta um Boird 
Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus aistriú 
ionaid oiliúna FÁS chuig Boird Oideachais 
agus Oiliúna, rud a rinneadh sa bhliain 
2013 freisin, ghlac na Boird Oideachais 
agus Oiliúna freagracht reachtúil as an 
mBreisoideachas agus an Oiliúint arna 
gcistiú ag an Stát a chur ar fáil in Éirinn. Ar 
fud na tíre, soláthraíonn na Boird Oideachais 
agus Oiliúna raon clár agus cúrsaí ag 
Leibhéil 5 agus 6 ar an gCreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí. Soláthraíonn siad cúrsaí oiliúna 
agus printíseachtaí freisin. 

De bhreis ar an soláthar breisoideachais 
agus oiliúna, soláthraíonn Boird Oideachais 
agus Oiliúna raon leathan seirbhísí ar 
fud roinnt mhaith leibhéil oideachais 
fud fad na hÉireann. Oibríonn siad 278 
gcinn de scoileanna dara leibhéal, de 
choláistí Iar-Ardteistiméireachta agus 
d’ionaid ghairmoiliúna agus oibríonn 
siad breis agus 500 ionad oideachais. 

Iontaobhaithe ar 92 Choláiste Pobail 
iad na Boird Oideachais agus Oiliúna. 
Chomh maith leis sin, bainistíonn siad 
líon méadaitheach Pobalscoileanna 
Náisiúnta il-sainchreidmheacha ar leibhéal 
bunscoile (www.cns.ie). Tá baint ag Boird 
Oideachais agus Oiliúna le hObair don 
Ógra, le cláir Ógtheagmhála, le hoideachas 
príosúin, le Tionscnaimh um Fhilleadh ar 
an Oideachas, le Scéimeanna Deiseanna 
Oiliúna Gairmoideachais, le cláir foghlama 
san áit oibre, le hoideachas agus oiliúint 
allamuigh, le hoideachas aosach agus pobail 
agus le cláir eile oideachais. Tá scoileanna, 
coláistí agus ionaid arna reáchtáil ag Boird 
Oideachais agus Oiliúna ann i ngach cearn 
d’Éirinn.

AN FHÍS DON EARNÁIL BORD 
OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA

Comhlíonann na sé cinn déag de Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna ról ollmhór i réimse 
an oideachais agus na hoiliúna earnála 
poiblí in Éirinn, ar réimse é a bhíonn ag 
athrú go mear. Sna blianta le teacht, beidh 
na Boird Oideachais agus Oiliúna ar na 
príomhsholáthraithe ina limistéar féin le 
haghaidh oideachas agus oiliúint earnála 
poiblí atá ar ardchaighdeán, freagrúil ar 
leibhéal áitiúil, cuimsitheach agus nuálach. 

MISEAN

Tairgeann Boird Oideachais agus Oiliúna 
cláir oideachais agus oiliúna lena gcuirtear 
ar chumas foghlaimeoirí lán a gcumais a 
bhaint amach. Is é an aidhm atá acu torthaí 
sármhaithe d’fhoghlaimeoirí a bhaint amach 
ag gach céim den fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil agus, ar an mbealach sin, feabhas 
a chur ar chomhtháthú sóisialta agus 
eacnamaíoch sna pobail a bhfreastalaíonn 
siad orthu. 

Faigheann na Boird Oideachais agus 
Oiliúna tacaíocht sa mhisean sin ó Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann, atá 
ina acmhainn lárnach don earnáil Bord 
Oideachais agus Oiliúna a dhéanann cur 
ar fáil, soláthar agus comhordú ar raon 
seirbhísí tacaíochta a sholáthraítear ar an 
mbealach is oiriúnaí agus is éifeachtúla 
ar leibhéal náisiúnta. Tá sé ina stór 
comhroinnte dea-chleachtais a chuireann 
taighde, forbairt agus saineolas ar fáil don 
earnáil.
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LUACHANNA NA HEARNÁLA BORD 
OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA

Déantar cur síos sna bunluachanna ar 
thuairimí seasmhacha comhchoiteanna 
atá mar bhonn agus thaca ag obair na 
mBord Oideachais agus Oiliúna agus Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann:
• Oibríonn na Boird Oideachais agus 

Oiliúna i gcomhar le Boird Oideachais 
agus Oiliúna Éireann chun forbairt earnála 
oideachais agus oiliúna atá comhtháite 
agus aontaithe a chur chun cinn 

• Cuireann na Boird Oideachais agus 
Oiliúna ar fáil ina limistéar raon seirbhísí 
oideachais agus oiliúna earnála poiblí 
atá ar ardchaighdeán agus freagrúil ar 
leibhéal áitiúil, ar seirbhísí iad atá dírithe 
ar chuspóirí beartais náisiúnta agus 
spriocanna straitéiseacha a bhaint amach

• Cuireann na Boird Oideachais agus 
Oiliúna éiteas foghlama chun cinn a bhfuil 
sármhaitheas agus nuálaíocht mar bhonn 
agus thaca aige

• Oibríonn na Boird Oideachais agus 
Oiliúna i dtimpeallacht comhpháirtíochta, 
muiníne, ionracais agus measa, ar nithe 
iad lena dtugtar treoir agus eolas do gach 
gné dá gcuid oibre

• Is bunaithe ar chothroime, ar 
thrédhearcacht agus ar ghairmiúlacht atá 
caidreamh oibre na mBord Oideachais 
agus Oiliúna lena mbaill foirne, le Boird 
agus le geallsealbhóirí eile

• Cothaíonn na Boird Oideachais agus 
Oiliúna braistint freagrachta comhroinnte 
as comhlíonadh rathúil a bhfeidhmeanna 
feidhmiúcháin agus forchoimeádta ar 
mhaithe leis na torthaí is fearr is féidir a 
bhaint amach do gach foghlaimeoir

• Cuireann na Boird Oideachais agus Oiliúna 
cultúr comhair agus dlúthpháirtíochta 
chun cinn idir na gairmithe atá ag obair 
i mBoird Oideachais agus Oiliúna agus 
na comhaltaí de bhoird, bunaithe ar 
chomhluachanna comhchoiteanna agus 
tiomantas do cháilíocht in oideachas agus 
oiliúint

• Féachann na Boird Oideachais agus 
Oiliúna le forbairt a dhéanamh ar 
oidhreacht láidir an ghairmoideachais atá 
á tógáil le 80 bliain anuas.

An Comhthéacs Náisiúnta 

BUNÚ NA MBORD OIDEACHAIS AGUS 
OILIÚNA

Leis an Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, 2013, bunaíodh Boird Oideachais 
agus Oiliúna mar chomhlachtaí reachtúla a 
oibríonn faoi choimirce na Roinne Oideachais 
agus Scileanna, ar comhlachtaí iad a 
chuireann oideachas agus oiliúint ar fáil ar 
leibhéal áitiúil de réir beartais agus straitéisí 
rialtais agus a bhfuil an tsolúbthacht acu 
freastal ar riachtanais áitiúla oideachais agus 
oiliúna. Déanann na Boird Oideachais agus 
Oiliúna bainistiú agus oibriú ar scoileanna 
dara leibhéal, ar choláistí breisoideachais, 
ar phobalscoileanna náisiúnta agus ar 
ionaid éagsúla oideachais aosach agus 
breisoideachais a sholáthraíonn cláir 
oideachais agus oiliúna.

Faoin Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, 2013, bunaíodh Boird Oideachais 
agus Oiliúna Éireann mar chumann a 
dhéanfadh ionadaíocht chomhchoiteann 
do bhoird oideachais agus oiliúna agus a 
chuirfeadh a gcuid leasanna chun cinn. 

BUNÚ SOLAS

Faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 
2013, bunaíodh SOLAS mar ghníomhaireacht 
reachtúil de chuid na Roinne Oideachais 
agus Scileanna, ar gníomhaireacht í a 
bhfuil freagracht uirthi as cistiú, comhordú 
agus faireachán a dhéanamh ar sholáthar 
Breisoideachais agus Oiliúna agus as a 
chinntiú go bhfuil sé freagrúil do riachtanais 
foghlaimeoirí agus do na riachtanais a 
ghabhann le geilleagar a bhíonn ag athrú. Tá 
tacar nua idirghníomhaíochtaí le SOLAS ag 
na Boird Oideachais agus Oiliúna anois, rud 
lena mbaineann trí phríomhghné:
• Pleanáil agus forbairt a dhéanamh ar an 

mbreisoideachas agus an oiliúint
• Riarachán agus tacaíocht a thabhairt don 

bhreisoideachas agus an oiliúint
• Rialachas agus cistiú a chur ar fáil don 

bhreisoideachas agus an oiliúint.

Sa bhliain 2014, d’fhoilsigh SOLAS an Straitéis 
Breisoideachais agus Oiliúna 2014-2019, áit ar 
leagadh amach cúig sprioc straitéiseacha do 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna:
• Scileanna don Gheilleagar
• Cuimsiú Gníomhach
• Soláthar ar Ardchaighdeán
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• Pleanáil Chomhtháite agus Cistiú 
Comhtháite

• Seasamh Breisithe an Bhreisoideachais 
agus na hOiliúna.

Leis an Straitéis, ceanglaítear ar na Boird 
Oideachais agus Oiliúna agus ar SOLAS, mar 
phríomhúdaráis reachtúla atá ag soláthar 
breisoideachais agus oiliúna in Éirinn, obair 
le foghlaimeoirí chun na nithe seo a leanas a 
dhéanamh:
• A chinntiú go bhfuil cláir agus cúrsaí 

dírithe ar an bhfoghlaimeoir
• A chinntiú go dtugtar an t-eolas ábhartha 

d’fhoghlaimeoirí chun gur féidir leo 
roghanna eolasacha a dhéanamh ar a 
rannpháirtíocht sa bhreisoideachas agus 
an oiliúint (ról na Treorach)

• A chinntiú gur ag gach cúrsa agus clár 
atá roghanna sorochtana dul chun cinn 
lena bhfreastalaítear ar riachtanais gach 
foghlaimeora.

BUNÚ DHEARBHÚ CÁILÍOCHTA AGUS 
CÁILÍOCHTAÍ ÉIREANN

Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann mar ghníomhaireacht stáit faoin Acht 
um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint), 2012. Tá freagracht 
ar Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann as dámhachtainí a dhéanamh agus as 
caighdeáin a shocrú le haghaidh dámhachtainí 
sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Ina theannta 
sin, bailíochtaíonn Dearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann cláir oideachais agus 
oiliúna agus cláir san earnáil Breisoideachais 
agus Oiliúna, lena n-áirítear na cláir sin a 
gcuireann Boird Oideachais agus Oiliúna iad 
ar fáil. 

I réimse an dearbhaithe cáilíochta, tá 
freagracht ar Dhearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann as athbhreithniú a 
dhéanamh ar a éifeachtaí atá dearbhú 
cáilíochta i soláthraithe breisoideachais agus 
ardoideachais in Éirinn, lena n-áirítear Boird 
Oideachais agus Oiliúna. 
 

AN STRAITÉIS NÁISIÚNTA SCILEANNA 
2015

Leagtar roinnt mhaith dúshlán ar na 
Boird Oideachais agus Oiliúna leis na sé 
phríomhchuspóir atá ag Straitéis Náisiúnta 
Scileanna 2015 an Rialtais, a foilsíodh i mí 
Eanáir 2016. 

Is é seo an chéad cheann de na cuspóirí sin: 
Leagfaidh soláthraithe oideachais 
agus oiliúna béim níos láidre ar 
dheiseanna forbartha scileanna a chur 
ar fáil atá ábhartha do riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí, na sochaí agus an 
gheilleagair.

Leis an gcuspóir sin, leagtar dualgas ar 
leith ar na Boird Oideachais agus Oiliúna 
maidir le cláir nua a fhorbairt, lena n-áirítear 
printíseachtaí nua agus cláir oiliúna 
nua. Éilítear na nithe seo leis na cuspóirí 
eile: rannpháirteachas níos doimhne le 
fostóirí; rannpháirteachas níos doimhne le 
foghlaimeoirí; díriú méadaithe ar chuimsiú 
gníomhach; feabhsú agus meastóireacht 
leanúnach a dhéanamh ar theagasc agus 
foghlaim; agus úsáid éifeachtach a bhaint 
as an teicneolaíocht chun feabhas a chur 
ar a ábhartha agus ar a tharraingtí atá an 
soláthar oideachasúil. Tá freagracht ar na 
Boird Oideachais agus Oiliúna as céatadán 
mór de na céadta gníomh a leagtar amach 
sa straitéis chun na cuspóirí sin a bhaint 
amach.

AN PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA DON 
OIDEACHAS 2016-2019 1

Is é fís lárnach an Phlean Gníomhaíochta 
don Oideachas 2015-2019, ar fhoilsigh an 
Roinn Oideachais agus Scileanna é i mí 
Mheán Fómhair 2016, ná gur cheart do 
Chóras Oideachais agus Oiliúna na hÉireann 
a bheith ar an gcóras is fearr san Eoraip 
faoi cheann deich mbliana. Leis an bPlean, 
socraítear dúshláin do gheallsealbhóirí 
san oideachas agus san oiliúint trí shraith 
spriocanna agus cuspóirí ardleibhéil mar 
aon leis na céadta sprioc agus táscaire atá 
dírithe ar na spriocanna agus na cuspóirí sin 
a bhaint amach. Áirítear leis na spriocanna: 
• Eispéireas foghlama agus rath na 

bhfoghlaimeoirí a fheabhsú 
• Feabhas a chur ar dhul chun cinn na 

bhfoghlaimeoirí atá i mbaol míbhuntáiste 
oideachais nó na bhfoghlaimeoirí a bhfuil 

1 https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf
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riachtanais speisialta oideachais acu
• Cabhrú leo siúd atá ag soláthar seirbhísí 

oideachais feabhsú go leanúnach
• Droichid níos láidre a thógáil idir 

oideachas agus an pobal níos leithne
• Feabhas a chur ar sheirbhísí náisiúnta 

pleanála agus tacaíochta

Mar an gcéanna, tá freagracht ar na Boird 
Oideachais agus Oiliúna as céatadán mór 
de na céadta ceann de spriocanna agus de 
spriocanna inghnóthaithe a leagtar amach 
sa Phlean Gníomhaíochta.

Chomhaontaigh Fine Gael, an 
Chomhghuaillíocht Neamhspleách agus 
Teachtaí Dála Neamhspleácha an Clár do 
Rialtas Comhpháirtíochta2, doiciméad Chlár 
an Rialtais, i mí na Bealtaine 2016. Faoin 
gClár sin, leagtar raon ceangaltas ar an 
Roinn Oideachais agus Scileanna. Léirítear 
na ceangaltais sin sna gníomhartha a leagtar 
amach sa Phlean Gníomhaíochta don 
Oideachas 2016-2019. 

Tá pleanáil agus cur chun feidhme na 
n-athruithe suntasacha atá á ndéanamh ag 
an Roinn ar fud an chontanaim oideachais 
á mbrú chun cinn ag roinnt príomhstraitéisí 
náisiúnta oideachais agus oiliúna. Le cur 
chuige “an chórais uile” a ghlac an Rialtas, 
is féidir na straitéisí sin a chomhtháthú agus 
faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn 
de réir mar a chuireann gach ceann díobh 
le fís na Roinne don oideachas agus don 
oiliúint a bhaint amach. Áirítear leo sin:
• An Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025
• An Straitéis Náisiúnta um Litearthacht 

agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus 
don Saol 2011-2020

• Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-
2020

• An Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 
2014-2019

• An Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas 
go 2030

• Creat don tSraith Shóisearach
• Straitéis Náisiúnta um Oideachas don 

Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn, 2014-
2020

• Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030
• An Straitéis don Oideachas Gaeltachta

Chomh maith leis sin, d’fhorbair an Roinn na 
straitéisí seo a leanas nár foilsíodh go fóill.
• Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na 

hÉireann
• Straitéis um Theangacha Iasachta san 

Oideachas
• Athbhreithniú ar DEIS (Comhionannas 

Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna) 
 
Beidh impleachtaí do na Boird Oideachais 
agus Oiliúna agus dá gcuid oibre ag gach 
ceann de na straitéisí sin.

An Comhthéacs Eorpach

De réir Airteagal 165 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a foilsíodh 
sa bhliain 2012:

Rannchuideoidh an Comhphobal Eorpach 
le hoideachas de chaighdeán a fhorbairt 
tríd an gcomhar idir Ballstáit a chothú, 
trí ghníomhartha amhail soghluaisteacht 
saoránach a chur chun cinn, cláir 
chomhstaidéir a dhearadh, líonraí a 
bhunú, faisnéis a mhalartú nó teangacha 
an Aontais Eorpaigh a theagasc. Tugtar 
gealltanas sa Chonradh freisin go 
gcuirfeadh foghlaim ar feadh an tsaoil 
chun cinn do gach saoránach den Aontas.

Tá comhaontú leathan ann gur cuid 
riachtanach de bheocht gheilleagrach na 
hEorpa é an t-oideachas, go spreagtar leis 
infhostaitheacht, táirgiúlacht, nuálaíocht 
agus spiorad fiontraíoch an fhórsa saothair a 
bheidh ann sa todhchaí agus go mbaineann 
an tábhacht chéanna lena ról i sochaí 
níos fearr agus níos cuimsithí a chruthú. 
Aithníodh go bhfuil ról an-suntasach ag an 
Oideachas agus an Oiliúint i ngeilleagair a 
athghiniúint. 

Le cur chun cinn na foghlama ar feadh 
an tsaoil, leis an gcreat Eorpach um 
cháilíocht san oideachas agus le haithint 
an ghá le scileanna agus inniúlachtaí 
idirdhisciplíneacha, léirítear an obair 
leanúnach a dhéanann an lucht déanta 
beartas, múinteoirí, ceannairí oideachais 
agus bainisteoirí ar fheabhas a chur ar 
cháilíocht agus acmhainn an oideachais 
agus na hoiliúna ar fud na hEorpa. Tugann 
an tAontas Eorpach treoir agus substaint 
leis an mbeartas sin trí raon teachtaireachtaí, 
tuarascálacha agus pleananna amhail an 
Eoraip 2020, An Óige ag Gluaiseacht agus 
Scileanna Nua do Phoist Nua, etc. 

Sa Straitéis Eoraip 2020, leagann an 
tAontas Eorpach béim arís agus arís eile ar 
a thábhachtaí atá sé daoine óga a ullmhú 

2 http://www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for_Partnership_Government.pdf
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don mhargadh fostaíochta. In Towards a 
Job Rich Recovery, leagtar tuilleadh béime 
ar an bhfíric go mbaineann ríthábhacht 
le foghlaim ar feadh an tsaoil i scileanna 
agus le hidirphlé sóisialta Eorpach earnála 
ar bhonn leanúnach má tá margadh 
saothair inbhuanaithe le cruthú. Is faoi 
chuimsiú an chreata sin a méadaíodh 
an nasc idir beartais oideachais agus 
beartais fostaíochta. Tá tionchar díreach ag 
beartais den sórt sin ar shaincheisteanna 
margadh saothair agus fostaíochta amhail 
soghluaisteacht múinteoirí agus dálaí oibre.

RÓL AN AONTAIS EORPAIGH SAN 
OIDEACHAS AGUS SAN OILIÚINT

Tá freagracht ar gach tír san Aontas 
Eorpach as a córas oideachais agus oiliúna 
féin. Is é aidhm bheartas an Aontais 
Eorpaigh tacú le gníomhaíocht náisiúnta 
agus cabhrú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin chomhchoiteanna, amhail 
sochaithe atá ag dul in aois, easnaimh 
scileanna san fhórsa saothair, forbairtí 
teicneolaíochta agus iomaíocht dhomhanda.
 
Is é Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET 2020) 
an creat Eorpach le haghaidh comhair san 
oideachas agus san oiliúint. Tá Oideachas 
agus Oiliúint 2020 ina fhóram le haghaidh 
dea-chleachtais a mhalartú, foghlaim 
fhrithpháirteach, faisnéis agus fianaise 
ar na nithe a bhfuil ag éirí leo a bhailiú 
agus a scaipeadh, agus comhairle agus 
tacaíocht a thabhairt i dtaca le hathchóirithe 
beartais. Chun cur chun feidhme rathúil 
Oideachas agus Oiliúint 2020 a chinntiú, 
oibríonn Meithleacha atá comhdhéanta de 
shaineolaithe arna n-ainmniú ag na Ballstáit, 
Éire san áireamh, agus geallsealbhóirí 
tábhachtacha eile ar uirlisí comhchoiteanna 
ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar 
threoir beartais a chur ar fáil. Cuirtear cistiú 
do thacaíocht beartais agus do thionscadail 
nuálacha ar fáil trí Chlár Erasmus+ le 
haghaidh gníomhaíochtaí lena gcuirtear 
foghlaim agus oideachas chun cinn ar gach 
leibhéal agus do gach aoisghrúpa.

Sa bhliain 2009, shocraigh Oideachas 
agus Oiliúint 2020 ceithre chuspóir 
chomhchoiteanna Aontais Eorpaigh chun 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin i gcórais 
oideachais agus oiliúna faoin mbliain 
2020, ba iad sin: (a) foghlaim ar feadh 
an tsaoil agus soghluaisteacht a bhaint 
amach, (b) feabhas a chur ar cháilíocht 
agus éifeachtúlacht an oideachais agus 

na hoiliúna, (c) cothromas, comhtháthú 
sóisialta agus saoránacht ghníomhach a 
chur chun cinn, agus (d) feabhas a chur ar 
an gcruthaitheacht agus ar an nuálaíocht, 
lena n-áirítear an fhiontraíocht, ar gach 
leibhéal oideachais agus oiliúna.

Is é an toradh atá ar fhoghlaim ar feadh 
an tsaoil agus ar shoghluaisteacht go 
méadaítear cáilíocht agus éifeachtúlacht an 
oideachais agus na hoiliúna, go gcuirtear 
cothromas, comhtháthú sóisialta agus 
saoránacht ghníomhach chun cinn agus 
go méadaítear an chruthaitheacht, an 
nuálaíocht agus an fhiontraíocht ag an am 
céanna. Is ábhair spéise agus imní iad sin 
do na Boird Oideachais agus Oiliúna agus 
tá Boird Oideachais agus Oiliúna tiomanta 
do pháirt a ghlacadh i bpróiseas an 
athraithe ina bhféadann siad dul i gcion ar 
an mbeartas agus ar na próisis san Aontas 
Eorpach. 

Cuid lárnach de rannpháirteachas Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann leis 
an Eoraip iad na hábhair imní sin agus 
an tiomantas sin. Trína bheith ina bhall 
de Chónaidhm Eorpach na bhFostóirí 
Oideachais (EFEE), glacann Boird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann páirt in 
Idirphlé Sóisialta Eorpach Earnála ar an 
Oideachas ar bhonn dépháirteach (fostóirí 
agus ceardchumainn). Chomh maith leis sin, 
tá Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 
ar cheann de bhunaitheoirí EUproVET, 
a dhéanann ionadaíocht do leasanna na 
soláthraithe gairmoideachais agus oiliúna 
san Aontas Eorpach agus a fhéachann le 
cur leis an gclár oibre Eorpach chun forbairt 
beartais ghairmoideachais agus oiliúna atá 
éifeachtach agus indéanta a bhaint amach 
lena cur chun feidhme ar bhealach aontaithe 
ar fud na hEorpa. 

Ról na mBord Oideachais 
agus Oiliúna agus Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna 
Éireann i gcomhthéacs 
atá ag athrú

BOIRD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA

Is faoi roinnt mór-cheannteideal a thiteann 
na príomhdhúshláin do Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna a eascraíonn as an reachtaíocht 
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nua dá dtagraítear thuas (Boird Oideachais 
agus Oiliúna/Breisoideachas agus Oiliúint/
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann):
• Athrú agus athchóiriú struchtúrtha 
• Pleanáil straitéiseach agus cur chun 

feidhme
• Forbairt acmhainne agus dul i gceannas ar 

an athrú
• Comhpháirtíocht agus comhar
• Forbairt clár sa Bhreisoideachas agus an 

Oiliúint

Gan sárú a dhéanamh ar na dúshláin 
inmheánacha agus sheachtracha a 
eascraíonn as bunú na mBord Oideachais 
agus Oiliúna, SOLAS agus Dhearbhú 
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann agus 
comhlíonadh a dhéanamh ar cheanglais na 
reachtaíochta nua a luadh cheana féin a 
áireamh, tá na Boird Oideachais agus Oiliúna 
ag déileáil freisin le roinnt tosaíochtaí 
earnála a tháinig chun tosaigh agus a bhfuil 
idirbheartaíocht (leis an Roinn Oideachais 
agus Scileanna agus roinnt geallsealbhóirí 
ábhartha eile) agus gníomhartha forleathana 
ag na Boird Oideachais agus Oiliúna ag 
teastáil ina leith.

• Bunscoileanna il-sainchreidmheacha stáit: 
Cé go raibh na Coistí Gairmoideachais, 
réamhtheachtaithe na mBord Oideachais 
agus Oiliúna, ag reáchtáil shamhail na 
Pobalscoile Náisiúnta de bhunscoileanna 
faoi urraíocht stáit ar bhonn píolótach 
thar ceann na Roinne Oideachais 
agus Scileanna ó bhí an bhliain 2008 
ann, d’aistrigh an tAire (an 1 Meán 
Fómhair 2016) pátrúnacht iomlán na 
bPobalscoileanna Náisiúnta chuig na Boird 
Oideachais agus Oiliúna. Tá freagracht ar 
na Boird Oideachais agus Oiliúna anois as 
samhail na Pobalscoile Náisiúnta a bhunú 
agus a leathnú ar fud an stáit, rud a bhfuil 
na nithe seo a leanas ag teastáil ina leith: 
idirbheartaíocht leis an Roinn Oideachais 
agus Scileanna; idirbheartaíocht le 
comhlachtaí reiligiúnacha maidir le 
pátrúnacht a aistriú; suirbhéanna ar 
thuismitheoirí a dhéanamh agus a 
bhainistiú thar ceann an stáit maidir leis 
na samhlacha roghnaithe bunscoile ina 
gceantar áitiúil; talamh a cheannach; 
déileáil le tiarnaí talún; oibreacha tógála 
agus coimhdeacha a bhainistiú; daoine a 
fhostú agus oiliúint a chur orthu; éiteas na 
Pobalscoile Náisiúnta a bhunú ar fud na 
bPobalscoileanna Náisiúnta uile; samhail 

na Pobalscoile Náisiúnta a chur chun 
cinn do thuismitheoirí agus don phobal 
i gcoitinne; agus lear saincheisteanna 
gaolmhara eile.

• Cineálacha nua printíseachtaí: Is é is 
printíseacht ann, dar leis an sainmhíniú 
san Athbhreithniú ar Oiliúint Printíseachta 
in Éirinn1 a rinneadh sa bhliain 2013, 
ná clár a chuimsíonn oideachas agus 
oiliúint struchtúrtha arna dtreorú ag an 
tionscal agus lena gcomhcheanglaítear go 
foirmiúil foghlaim san áit oibre le foghlaim 
in ionad oideachais nó oiliúna agus lena 
malartaítear an dá chineál foghlama sin 
ar a chéile (déchóras i.e. comhcheangal 
cumaiscthe d’oiliúint fhostóirbhunaithe 
ar an láthair agus d’oiliúint lasmuigh den 
láthair oibre), arb é an toradh atá ar a 
c(h)ur i gcrích ná (a) go n-ullmhaítear 
an rannpháirtí le haghaidh gairm ar leith 
agus (b) go mbronntar dámhachtain atá 
aitheanta faoi Leibhéal 5 go Leibhéal 10 
den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Tá de 
chúram ar an gComhairle Printíseachta, 
a bunaíodh i mí na Samhna 2014, 
Printíseachtaí a leathnú chuig earnálacha 
nua den gheilleagar agus mapáil a 
dhéanamh ar na hearnálacha inar 
féidir le printíseachtaí nua fíordhifear a 
dhéanamh d’fhostóirí agus d’fhostaithe 
araon. Déantar ionadaíocht do Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann ar an 
gComhairle Printíseachta agus tá obair 
á déanamh ag roinnt Boird Oideachais 
agus Oiliúna ar thograí a fhorbairt, i 
gcomhar le comhpháirtithe ábhartha 
tionscail, le haghaidh printíseachtaí nua in 
earnálacha nua (lónadóireacht, árachas, 
TF, etc.). I gcomhar le Dearbhú Cáilíochta 
agus Cáilíochtaí Éireann, tá siad ag 
forbairt próisis dearbhaithe cáilíochta le 
haghaidh na bprintíseachtaí nua sin ag 
an am céanna. A luaithe atá siad i mbun 
feidhme, táthar dóchasach go gcuirfear 
na printíseachtaí nua sin i bhfeidhm sna 
Boird Oideachais agus Oiliúna eile.

• Cúrsaí oiliúna agus cláir oiliúna atá 
bainteach le hobair: I gcomhthráth le 
printíseachtaí nua a chur i bhfeidhm, 
tá comhar ar bun idir Boird Oideachais 
agus Oiliúna agus tionscail áitiúla chun 
raon cúrsaí oiliúna nua agus cláir oibre 
nua atá bainteach le hobair a fhorbairt. 
Tá an obair sin á déanamh mar chuid 
den tionscnamh rialtais chun fórsa 
saothair Éireannach atá dea-oilte agus 

2 https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-Apprenticeship-Training-in-Ireland.pdf
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inoiriúnaithe agus a bhfuil ardleibhéal 
scileanna aige a chur chun cinn sa 
Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025. Chun 
na cláir nua sin a chur ar fáil, ní mór do 
na Boird Oideachais agus Oiliúna obair i 
gcomhpháirt le cuideachtaí áitiúla chun 
cúrsaí a fhorbairt agus a sholáthar, chun 
oiliúnaithe a chur chun cinn agus ardú 
céime a thabhairt dóibh, agus chun 
teagascóirí, meantóireacht agus deimhniú 
a chur ar fáil d’oiliúnaithe. 

Boird Oideachais agus 
Oiliúna Éireann (ETBI)

Is é Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 
an comhlacht ionadaíoch náisiúnta do na 
sé cinn déag de Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna réigiúnacha de chuid na hÉireann 
agus oibríonn sé chun leasanna na mBord 
Oideachais agus Oiliúna is baill agus 
leasanna gairmoideachais agus oiliúna a 
chosaint, a chur chun cinn agus a fheabhsú 
laistigh den mhórearnáil oideachais in Éirinn 
agus san Eoraip.

Sa tréimhse roimh bhunú na mBord 
Oideachais agus Oiliúna agus díreach ina 
dhiaidh, leagadh díriú dian ar an gCumann 
Gairm-Oideachais in Éirinn, réamhtheachtaí 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann, 
a athstruchtúrú mar eagraíocht nua, mar 
atá Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann, 
chun tacú le Boird Oideachais agus Oiliúna 
a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh. 
Bhí comhaontú láidir d’aon ghuth ann i 
measc na mBord Oideachais agus Oiliúna 
go mbeadh bunú Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna Éireann ina ghné thábhachtach de 
rath na mBord Oideachais agus Oiliúna a 
threisiú sna blianta atá le teacht.

Dearadh struchtúr rialachais agus 
corparáideach nua Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna Éireann chun a chinntiú go 
mbeadh an eagraíocht in ann a ról agus a 
fheidhmeanna méadaithe a chomhlíonadh. 
Beartaíodh go mbainfeadh an earnáil Bord 
Oideachais agus Oiliúna ar fad na tairbhí seo 
a leanas as athshamhlú agus athcheapadh 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann:
• Eagraíocht atá láidir, aontaithe, fuinniúil 

agus oiriúnach don fheidhm agus 
a chuirfeadh ar chumas na mBord 
Oideachais agus Oiliúna dul i gcion ar 
thírdhreach athraitheach oideachais 
agus oiliúna na hÉireann trína struchtúir 

thacaíochta gairmiúla a chur ar 
chomhréim le haghaidh cur chun feidhme 
éifeachtach na reachtaíochta um Boird 
Oideachais agus Oiliúna a chur chun cinn

• Cultúr feabhsaithe comhair agus 
dlúthpháirtíochta i measc na ngairmithe 
atá ag obair san earnáil, bunaithe ar 
chomhluachanna comhchoiteanna agus 
tiomantas do shármhaitheas in oideachas 
agus oiliúint

• Braistint athnuaite cuspóra do gach duine 
ag a bhfuil baint le Boird Oideachais 
agus Oiliúna, agus forbairt á déanamh 
ar an oidhreacht láidir a thóg na Coistí 
Gairmoideachais thar an 80 bliain roimhe.

Tá Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 
ina acmhainn lárnach don earnáil Bord 
Oideachais agus Oiliúna a dhéanann cur 
ar fáil, soláthar agus comhordú ar raon 
seirbhísí tacaíochta a sholáthraítear ar an 
mbealach is oiriúnaí agus is éifeachtúla 
ar leibhéal náisiúnta. Gníomhaíonn Boird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann mar stór 
dea-chleachtais a chuireann taighde, forbairt 
agus saineolas ar fáil don earnáil. Cuireann 
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann raon 
seirbhísí comhordaithe cost-éifeachtúla ar 
fáil, lena n-áirítear:
• Ionadaíocht don earnáil
• Idirbheartaíocht foirne 
• Anailís beartais, taighde agus seirbhísí 

tacaíochta riaracháin 
• Seirbhísí bainistíochta a éilíonn na 

Boird Oideachais agus Oiliúna agus 
iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna 
feidhmiúcháin agus forchoimeádta trí 
thagairt shonrach do scoileanna, don 
bhreisoideachas agus an oiliúint agus do 
thacaíocht agus forbairt eagraíochta;

• Tacaí speisialaithe chun cabhrú le Boird 
Oideachais agus Oiliúna comhionannas 
deiseanna san oideachas agus san oiliúint 
a chur chun cinn agus chun freagairt 
do na riachtanais atá ag pobail faoi 
mhíbhuntáiste 

• Seirbhísí a n-éilíonn an tAire Oideachais 
agus Scileanna iad.

Comhlíonann Boird Oideachais agus Oiliúna 
Éireann a ról trí chleachtas comhoibríoch 
idir an fhoireann rúnaíochta agus an 
saineolas atá ann sna Boird Oideachais 
agus Oiliúna. Chomh maith leis sin, cuireann 
sé comhpháirtíochtaí éifeachtacha oibre 
chun cinn idir na Boird Oideachais agus 
Oiliúna, an Roinn Oideachais agus Scileanna, 
SOLAS agus raon mór éagsúil comhlachtaí 
seachtracha.
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