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Teachtaireacht ó Chathaoirleach BOO Chorcaí 

Mar Chathaoirleach ar BOO Chorcaí, táim bródúil an Tuarascáil Bhliantúil le haghaidh 2018 a 

chur i láthair.  Sa Tuarascáil Bhliantúil seo taispeántar an tiomantas ón bhfoireann ar fud na 

seirbhísí ar fad d’eagraíocht atá oiriúnach don fheidhm a chinntiú lena mbaineann solúbthacht, 

inoiriúnaitheacht agus comhlíontacht ach thar sin ar fad tá eispéireas an fhoghlaimeora lárnach 

do sheachadadh an tsoláthair sheirbhíse.   

Ba mhaith liom moladh a thabhairt don fhoireann as eagraíocht a fhás agus as a chinntiú go 

mbeidh an t-éiteas “Conair do Gach Foghlaimeoir” lárnach d’fhorbairt na heagraíochta i gcónaí.  

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith lenár bhFoghlaimeoirí as BOO Chorcaí a 

roghnú mar a soláthraí agus guím an-rath orthu siúd a bhfuil a n-aistear críochnaithe acu ina 

ndíchill amach anseo.    

 

_____________________________ 

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy 

Cathaoirleach, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 

Brollach ó Phríomhfheidhmeannach BOO Chorcaí 
Bliain de chomhdhlúthú, machnamh agus fás a bhí sa bhliain a chuaigh thart do Bhord 

Oideachais agus Oiliúna Chorcaí.  Léirítear leis an raon seirbhísí ar a bhfuil breac-chuntas 

déanta sa doiciméad seo agus cáilíocht thorthaí an tsoláthair a bhfuil cur síos déanta orthu an 

méid a bhfuil BOO Chorcaí ag leanúint lena dhíchill chun seirbhísí a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí 

atá ábhartha, freagrúil do riachtanais eacnamaíocha agus phearsanta agus a léiríonn daonra 

ilchultúrtha agus éagsúil an réigiúin.   

Léirítear leis na torthaí a sainaithníodh an dul chun cinn atá á dhéanamh maidir lenár Ráiteas 

Seirbhíse 2018 a sholáthar, an rud nach bhfuil le feiceáil, áfach, is ea an tionchar a d’imir ár 

seirbhísí ar shaol mhuintir Chorcaí. Trínár soláthar agus rannpháirtíocht lenár gcomhpháirtithe 

oideachais agus sóisialta, tá cion suntasach dearfach á dhéanamh ag Bord Oideachais agus 

Oiliúna Chorcaí ar fud an réigiúin.  

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann uile Bhord Oideachais agus Oiliúna, do 

Bhaill an Bhoird agus do bhaill na mBord Bainistíochta agus na nGrúpaí Comhairleacha as a n-

obair chrua, a dtacaíocht, a ndíograis agus a dtiomantas dá chinntiú go soláthraímid ár 

dtosaíochtaí, go leanaimid lenár ndícheall a dhéanamh chun seirbhísí cáilíochta cuí a chur ar fáil 

d’fhoghlaimeoirí le tacú lena n-aistear foghlama ar feadh an tsaoil. 

 

________________________________ 

An tUasal John Fitzgibbons 

Príomhfheidhmeannach Gníomhach 
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1. Próifíl Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO Chorcaí anseo feasta) faoin Acht um Boird 

Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus tá sé freagrach agus cuntasach as treo agus rialú cuí a 

bhfeidhmeanna i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairle 

Contae Chorcaí.   

Is é BOO Chorcaí an t-aon chomhlacht reachtúil i gCorcaí ag a bhfuil an fhreagracht 
oideachas agus oiliúint a sholáthar thar réimse leathan réimsí oideachais.  Leis na seirbhísí 
a chuirtear ar fáil cuirtear dúshláin os comhair na heagraíochta nuair a chuirtear leis an líon 
foghlaimeoirí agus ionchais éagsúla na bhfoghlaimeoirí iad.  Is iad seo a leanas líon na 
bhfoghlaimeoirí agus na rannpháirtithe atá páirteach i ngníomhaíochtaí oideachais agus 
oiliúna BOO Chorcaí: 
 

Daltaí Bunscoile 258 

Daltaí Iarbhunscoile 11,476 

Scoláirí Breisoideachais (PLC) 4000  

Oiliúint Printíseachta 1200 

Oiliúint Chumaisc 9 

Ionaid Oiliúna Pobail 220 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 579 

Soláthraithe Sainoiliúna 362 

Oiliúint i Sainscileanna 1,376 

Oiliúint i gCúrsaí Oiliúna 286 

Ógtheagmháil 768 

Litearthacht do Ghrúpaí Aosach 4,335 

Grúpaí BTEI 3,030 

ESOL 931 

Oiliúint Oíche 930 

ITABE 235 

Scileanna don Obair 205 

Oideachas Pobail 4,375 

IOMLÁN 34,575 

 
Foinse Sonraí: Fuarthas na sonraí ar fad ó bhunachar sonraí tuairisceán PLSS SOLAS, seachas na Scoláirí 

Bunscoile, Iarbhunscoile agus Breisoideachais a fhaightear ó thuairisceáin chuig an Roinn Oideachais agus 

Scileanna.  Is é 2018 an bhliain tagartha do na sonraí go léir. 

 
Is iad cliaint BOO Chorcaí: 
 

▪ Foghlaimeoirí inár scoileanna, coláistí, ionaid oiliúna agus suíomhanna pobail 
▪ Iarratasóir faoi na scéimeanna éagsúla um thacaíocht d’fhoghlaimeoirí atá riartha go 

díreach ag  
BOO Chorcaí 

▪ Soláthraithe agus úsáideoirí na Seirbhísí don Ógra 
▪ Grúpaí Oideachais agus Oiliúna Pobail 
▪ Eagraíochtaí Deonacha Pobail 
▪ Pobail ar fud an Chontae 
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2. Prionsabail Treorach 
 

Fís, Misean, Téamaí Straitéiseacha 
 

Agus téamaí straitéiseacha á bhforbairt, thug BOO Chorcaí aird faoi leith ar fhís agus ar 

mhisean na heagraíochta a forbraíodh trí phróiseas comhairleach lenár bhfoireann agus 

lenár bpáirtithe leasmhara.  Is é is aidhm lenár dtéamaí straitéiseacha ár ráitis físe agus 

mhisin don eagraíocht a fhorbairt.  Tá taca curtha faoi gach gné dár straitéis leis na 

prionsabail treorach agus na luachanna a shainaithin ár bhfoireann agus ár bpáirtithe 

leasmhara mar chuid lárnach de cad is brí leis a bheith ina chuid le BOO Chorcaí agus, 

chomh maith leis sin cad a sheasfaidh BOO Chorcaí dó. 

 

 

Fís

Misean

Téamaí 
Straitéiseacha

• Is é BOO Chorcaí atá ag spreagadh an 
oideachais agus na hoiliúna i 
gCorcaigh, ag soláthar seirbhísí 
ardchaighdeáin atá nuálach, freagrúil 
agus cuimsitheach.  Trí BOO Chorcaí 
tá conair ann do gach foghlaimeoir.

• Soláthraíonn BOO Chorcaí oideachas, 
oiliúint agus seirbhísí don ógra i 
gCorcaigh a aithnítear ar bhonn 
idirnáisiúnta mar eiseamláir de 
scothchleachtas, tacaíonn sé leo agus 
comhordaíonn sé iad.

• Ár bhFoghlaimeoirí

• Ár nDaoine

• Ár Seirbhísí

• Ár nEagraíocht
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Riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí a 
chur in ord 
tosaíochta

Seirbhís 
ardchaighdeáin a 
sholáthar

Gníomhú le 
hionracas gairmiúil 

An rud ceart a 
dhéanamh 

Caitheamh le 
daoine le dínit 
agus meas

Bheith cóir, 
oscailte agus 
cuntasach 

Luach ar airgead a 
chinntiú

Oibriú ar na 
caighdeáin 
eiticiúla, gairmiúla, 
moráltachta agus 
dlíthiúla is airde.

Prionsabail 
Treorach

Cróga

Tiomanta

Dearfach

Chun tosaigh

Nuálach

Comhbhách

Luachanna

Gníomhóidh BOO Chorcaí ar mhaithe leis na 
foghlaimeoirí i gcónaí. Cuireann na prionsabail 
agus na luachanna seo a leanas bonn taca faoinár 
smaointeoireacht, pleanáil, cinnteoireacht 
straitéiseach agus faoinár ngníomhartha laethúla. 
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Cad is Brí lenár Luachanna 
Luach Cróga 

 
Tiomanta Dearfach Chun tosaigh Nuálach Comhbhách 

Cad is Brí 
Leis 

 
Tugaimid tús áite do 
riachtanais ár 
bhfoghlaimeoirí agus 
níl eagla orainn na 
cinntí is crua a 
dhéanamh a 
theastaíonn chun an 
tseirbhís is fearr agus 
is féidir a 
sheachadadh. 

 
Tá fís agus cuspóir 
soiléir againn lena 
bhfuilimid gafa go 
hiomlán agus ar a 
bhfuilimid meáite 
orthu a 
sheachadadh.  

 

 
Táimid dearfach 
agus muiníneach 
faoinár ndeiseanna 
agus faoinár 
ndúshláin agus 
creidimid gur féidir 
linn difríochtaí 
dearfacha a 
dhéanamh i saolta 
na ndaoine a 
bhfreastalaímid 
orthu. 
 

 
Táimid ag súil lenár 
ndaoine a bheith 
ina gceannairí – fís 
shoiléir a bheith 
acu, tús a chur le 
rudaí iad féin agus 
foghlaimeoirí agus 
comhghleacaithe a 
ghríosú agus a 
spreagadh trína 
sampla. 

 
Cuirimid béim ar 
fheabhas a 
dhéanamh i gcónaí 
agus ar a bheith ar 
thús cadhnaíochta 
na nuálaíochta san 
oideachas agus 
san oiliúint. 

 
Glacaimid cur chuige 
cuimsitheach agus 
measúil maidir lenár 
bhfoghlaimeoirí agus 
lenár bhfoireann agus 
déanaimid ár 
ndícheall a chinntiú go 
mbaineann gach 
duine a bhaineann 
leas as ár seirbhísí a 
chumas/a cumas 
iomlán amach. 

Táimid ag 
Súil lenár 
nDaoine 
an Méid 
seo a 
Leanas a 
Dhéanam
h: 

• An cinneadh ceart 
a dhéanamh 

• Na teorainneacha 
a shárú chun an 
toradh is fearr a 
bhaint amach 

• Bheith daingean 
agus muid ag 
féachaint le 
feabhsuithe a 
dhéanamh do 
fhoghlaimeoirí 

• Tacú le cinntí 
maithe agus 
droch-chinntí a 
athrú 

• Bheith sásta ár 
gcinntí a mhíniú 

• Seasamh le gach 

• Obair chrua 

• Níos mó 
iarrachta a 
dhéanamh 

• Tús áite a 
thabhairt do 
riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí 

• Bheith 
buanseasmhac
h 

• Bheith dílis don 
eagraíocht 

• Tacú le 
comhghleacaith
e 

• Oibriú mar 
bhaill 
d’fhoireann 

• Bheith dearfach 

• Freagair go 
dearfach 

• Bheith 
réamhghníomh
ach 

• Deiseanna a 
chuardach 
agus gníomhú 
orthu 

• Glacadh le 
hathrú 

• Déileáil le 
fadhbanna go 
gasta 

• Bheith ina 
chuid den 
réiteach 
 

• Fís a bheith 
againn 

• An dúshlán a 
leagan síos 

• Cumarsáid a 
dhéanamh 

• Daoine a 
ghríosú 

• Daoine a 
spreagadh 

• Bheith ag dréim 
le rudaí 

• Muinín a 
chothú 

• An fhírinne a 
insint 

• Bheith mar 
rólchuspa 

• Díriú ar thorthaí 

• Triail a bhaint 
as cuir chuige 
nua 

• Bheith 
cruthaitheach 

• Athrú a 
spreagadh 

• Bheith solúbtha 

• Féachaint le 
feabhas 

• Réitigh a fháil 
ar fhadhbanna 

• Tacú le 
smaointe nua 

• Cur go 
dearfach le 
hathrú 
 

• Bheith páirteach le 
foghlaimeoirí agus 
comhghleacaithe 

• Bheith dílis 

• Bheith 
tuisceanach 

• Bheith báúil 

• Aitheantas a 
thabhairt d’iarracht 

• Cuimsitheacht 
agus éagsúlacht a 
spreagadh 

• Bheith lách 

• Bheith ag faire 
amach do 
chomhghleacaithe 

• Éisteacht 

• Caitheamh go 
maith le daoine 
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rud a gcreidimid 
ann 

• Tacú le 
foghlaimeoirí agus 
le pobail 

• Bheith 
comhoibríoch 

• Éiteas láidir 
oibre a bheith 
againn 

• Díriú ar thorthaí 
a bhaint amach 
 

• Nuálaíocht a 
spreagadh 

• Tionchar a imirt 

• Comhoibriú 

• Ionracas 
pearsanta a 
léiriú 

• Aiseolas a iarraidh 

• Tacú leo sin a 
dteastaíonn sé 
uathu 
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3. Ráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, 

agus tá sé freagrach agus cuntasach as treo agus rialú cuí a bhfeidhmeanna i limistéir 

údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairle Contae Chorcaí.   

Le linn na bliana tháinig an Bord le chéile sé huaire, agus tá sonraí maidir leis an tinreamh 

léirithe sa tábla thíos.   

Teideal Ainm Sloinne  Taifead den Tinreamh 2018 

An 

Comhairleoir  

Des  O’Grady 3/4 (éirithe as ó Iúil 2018) 

An 

Comhairleoir  

Kay Dawson 5/7 

An 

Comhairleoir  

Mary Hegarty 6/7 

An 

Comhairleoir  

Patrick Gerard Murphy 6/7 (Cathaoirleach) 

An 

Comhairleoir  

Christopher O’Sullivan 5/7 

An 

Comhairleoir  

Kevin  Conway 6/7 

An 

Comhairleoir  

Padraig  O’Sullivan 2/7 (Leas-Cathaoirleach) 

An 

Comhairleoir  

Gillian Coughlan 4/7 

An 

Comhairleoir  

Sean  Martin 5/7 (ceaptha Eanáir 2018) 

An 

Comhairleoir  

Mary  Shields 6/7 

An 

Comhairleoir  

Chris O’Leary 6/7 

An 

Comhairleoir  

Laura McGonigle 0/4 (meastar í a bheith éirithe as ó Meán 

Fhómhair 2018) 

An tUasal  Paudie  Palmer 4/7 

An Uasal  Louise Sheehan 5/7 

An tUasal Denis Kirby 5/5 (ceaptha in Aibreán 2018) 

An Uasal  Mary  O’Grady 3/7 

An Uasal  Pearl Nolan 4/7 
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An tUasal  Declan  O’Leary 7/7 

An tUasal  Rob Bateman 7/7 

An tUasal  Ger Looney 6/7 

An Uasal  Maura Fitzgibbon 7/7 

 

 

 

Feidhmeanna forchoimeádta is ea iad cinntí a dhéanann an Bord agus tá siad leagtha 

amach sa reachtaíocht agus in Imlitir 0002/2019 Cód Cleachtais maidir le Rialachas Bord 

Oideachais agus Oiliúna, tá sceideal iomlán leagtha amach in Aguisín A.  

In 2018 rinne an Bord iad seo a leanas a athbhreithniú agus a fhaomhadh 

• Glacadh na Tuarascála Bliantúla 

• Ráitis Airgeadais 

• Glacadh an Phlean Seirbhíse 

• Tinreamh údaraithe comhaltaí ag comhdhálacha 

• D’fhaomh siad sealbhú, coinneáil agus diúscairt talún nó leasa i gcomhréir le 

rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna 

• Chinntigh siad gur coinníodh taifid chuí de chruinnithe agus de chinntí 

 

Toisc go mbeidh an cruinniú deireanach de chuid an Bhoird roimh na dtoghchán áitiúla ar 

siúl sula ndéanfar na ráitis airgeadais a iniúchadh, agus chun a chinntiú go gcomhlíonfar an 

ceanglas iad a fhoilsiú roimh dheireadh na bliana airgeadais, tá sé á dhearbhú ag BOO 

Chorcaí nach bhfuil sé ábalta cuntais iniúchta a chur isteach leis an tuarascáil ach go 

bhfoilseoidh sé na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí amháin óna bhfáil ó Oifig an Ard-

Reachtaire Cuntas agus Ciste. 

Dearbhaím chomh maith mar Chathaoirleach, go bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna 

freagrach as cuntais a choinneáil agus dearbhaím go gcomhlíonann BOO Chorcaí a 

oibleagáidí go hiomlán faoin reachtaíocht ioncaim.   

 

 

Sínithe: ________________________    Dáta: _____________ 
An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy 
Cathaoirleach, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
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Tuarascáil Bhliantúil 2018 
 

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise ár dtosaíochtaí agus ár n-aidhmeanna thar thréimhse 5 

bliana, tá sé tábhachtach go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun tacú lena soláthar.  

 

 

                                                                          

Ráiteas 5 bliana 

 

As a dtiocfaidh 

 

Timthriall Bliantúil Pleanála 

 

                                                 

Tá sé tábhachtach do BOO Chorcaí go mbainfear úsáid as an bpróiseas thuas chun 

trédhearcacht, soiléireacht chuspóra a chinntiú agus chun fócas a choinneáil ar oibriú go 

gníomhach chun an méid a bhfuil sé d’aidhm againn a bhaint amach thar shaolré an Ráitis 

Straitéise a sholáthar.  Chun tacú le soláthar na dtosaíochtaí, na ngníomhaíochtaí agus na 

dtorthaí, tá Cinn agus urraitheoirí Tionscadail sainaitheanta i ngach réimse soláthair.    

Sainítear ról na gCinn agus na nUrraitheoirí Tionscadail mar; 

Plean Seirbhíse 
BOO Chorcaí

Pleananna Cur 
chun feidhme 

Leibhéal Scoile, 
Coláiste, Ionaid, 

Seirbhíse

Pleananna 
Forbartha agus 
Feabhsúcháin

Leibhéal Scoile, 
Coláiste, Ionaid, 

Seirbhíse

Tuarascáil 
Bhliantúil BOO 

Chorcaí

Ráiteas 

Straitéise 

BOO 

Chorcaí 
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Ceann Tionscadail: 

Tá an ceann freagrach as bheith i gceannas ar sholáthar na gníomhaíochta trí oibriú le 

comhghleacaithe Bainistíochta agus comhghleacaithe eile de réir mar is cuí chun an toradh 

beartaithe a sheachadadh.  

Urraitheoir: 

Tacú leis an gCeann trí theacht le chéile ar bhonn rialta lena chinntiú go bhfuil an dul chun 

cinn ar an mbóthar ceart agus cuidiú leis saincheisteanna oscailte a réiteach. Chun cuidiú a 

thabhairt chomh maith lena chinntiú go mbainfear na tairbhí ionchasacha maidir leis an 

ngníomhaíocht a chríochnú amach. 

Chomh maith leis an méid thuas tá na grúpaí seo a leanas ann chomh maith chun cúnamh 
agus/nó acmhainní a chur ar fháil nuair is gá lena chinntiú go gcomhlíonfar na torthaí;   
 

• Grúpa Feidhmiúcháin 

• Grúpa Bainistíochta Sinsearaí 

• Grúpa Stiúrtha FET 

• Grúpaí Príomhoidí 
 
Tagann na grúpaí sin le chéile ar bhonn rialta agus soláthraíonn siad tacaíocht tras-
earnála/suímh do na cinn agus na hurraitheoirí tionscadail trína chinntiú go bhfuil bpróiseas 
cumarsáide iltoiseach i bhfeidhm chun tacú leis an soláthar agus monatóireacht a dhéanamh 
air.  Áirítear ar an tacaíocht sin nuair is cuí grúpaí oibre tras-seirbhíse a bhunú nuair a 
theastaíonn sé sin i leith gníomhaíochtaí faoi leith a shainaithníodh lena soláthar e.g. grúpa 
oibre inlín, Straitéis TEL.   
 

Tá rath an phróisis monatóireachta agus cur chun feidhme le feiceáil sna torthaí a 

seachadadh in 2018.  
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Ráiteas Seirbhíse – Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna/Coláistí 
 

Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

Tosaíochtaí 
2017 – 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht 
Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018  

1.1 Eispéireas 
foghlama 
dearfach 
agus 
iomlánach a 
chur ar fáil 
do gach 
foghlaimeoir 

→ Oibrímid chun forbairt 
phearsanta ár 
bhfoghlaimeoirí uile a 
chur chun cinn agus a 
chothú lena bhfolláine 
mar bhaill dár bpobail 
foghlama a fheabhsú 

 
 

Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí 
a chur chun feidhme go hiomlán 
 
Deiseanna a shainaithint maidir 
leis an dea-chleachtas a roinnt idir 
ár scoileanna 

 
 

Cuireadh tús leis an gclár agus cuireadh 
chun feidhme é de réir sceideal chur 
chun feidhme na Roinne Oideachais 
agus Scileanna  
 
Tá deiseanna inar féidir ábhair agus 
eispéiris a roinnt sainaitheanta mar 
Fhóraim agus tá cláir oibre comhdhála 
bliantúla forbartha     
 

 → Glacfaimid páirt 
ghníomhach sa chlár 
reatha athchóirithe mar 
atá léirithe i bPlean 
Gníomhaíochta 2016-
2019 na Roinne 
Oideachais agus 
Scileanna, lena 
bhféachtar le scileanna 
criticiúla, eolas agus 
inniúlachtaí ár 
bhfoghlaimeoirí ar fad a 
chothú agus a fhorbairt 
 

Páirt a ghlacadh sa phróiseas 
comhairliúcháin tosaigh atá á 
dhéanamh chun a athbhreithniú a 
dhéanamh ar Chlár na 
hArdteistiméireachta. 
 

Cuireadh tús le rannpháirtíocht agus bhí 
roinnt rannpháirtíocht shonrach ag 
múinteoirí aonair ar siúl i.e. 
Corpoideachas, Eolaíocht Talmhaíochta, 
Eolaíocht Ríomhaireachta agus muid ag 
fanacht le tuilleadh faisnéise ón Roinn 
Oideachais agus Scileanna  

 → Oibreoimid go 
gníomhach chun 

Athbhreithniú ar thorthaí na 
hArdteistiméireachta sna hábhair 

Tá athbhreithniú ar na torthaí chun 
idirghabhálacha sprice a chur ar fáil ar 
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feabhas a chur ar 
thorthaí i measúnuithe 
foirmiúla scoile agus 
scrúduithe stáit trí dhea-
fhoghlaim agus dea-
theagasc a chur chun 
cinn 

 
 

ar fad i ngach scoil 
 
Réimsí/ábhair faoi leith agus 
idirghabhálacha sprice a 
shainaithint chun feabhas a chur 
ar fheidhmíocht san 
Ardteistiméireacht 
 
Réimsí/ábhair láidreachta a 
shainaithint i scoileanna aonair. 
Straitéisí/modhanna teagaisc 
sainiúla a shainaithint a úsáideann 
na rannóga ábhair sin agus 
féachaint leis an dea-chleachtas 
sin a chomhroinnt 
 

siúl sna scoileanna go léir agus roinntear 
an dea-chleachtas ag fóraim éagsúla  
Bhí méadú suntasach mar thoradh air sin 
ar na leibhéil ghnóthachtála, rud a 
chonacthas ag Oíche Bhronnta na 
hArdteistiméireachta nuair a bronnadh 19 
dteastas bhreise i gcomhair na 
hArdteistiméireacht agus i gcomhair na 
hArdteistiméireachta Feidhmí agus 13 
bhonn breise  

 → Féachfaimid le páirt 
ghníomhach a ghlacadh 
lenár bhfoghlaimeoirí sa 
dóigh a bhfoghlaimíonn 
siad agus cad é a 
fhoghlaimíonn siad trí 
úsáid as aiseolas na 
scoláirí a chur chun cinn 
mar chuid lárnach de; 
próiseas 
Féinmheastóireachta ár 
Scoile 
 

Is é an fócas a bheidh againn le 
haghaidh 2018 páirt níos mó a 
ghlacadh i dtionscadal taighde 
náisiúnta amháin agus tionscadal 
taighde idirnáisiúnta amháin e.g.  

Clár Ceannaireachta Teagaisc 
 
Tionscadal Taighde Erasmus 
maidir le Guth Mhic Léinn CNCM 
 

Tá sé ina chaighdeán agus ina 
chleachtas glactha i ngach scoil páirt a 
ghlacadh i gcláir dá leithéid e.g. 
ceannaireacht teagaisc agus Tuairimí na 
Mac Léinn 

1.2  Teagasc, 
oiliúint agus 
foghlaim a 
chur ar fáil do 
chách 

→ Cuirfidh úsáid as 
samhail 
Féinmheastóireachta na 
Scoile chun cinn mar 
mhodh le haghaidh 
feabhas scoile/coláiste 

 
 

Torthaí agus moltaí Tuairiscí 
Cigireachta Scoile, Mór Thuairisc 
agus WSE-ML a thuairisciú do 
Bhord BOOC 
 
Freagróidh scoileanna aonair ar 
gach moladh laistigh de 
theorainneacha ama a aontófar 

Cuirtear torthaí tuairiscí i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus freagraítear 
orthu ar fud na scoileanna agus cuirtear 
na tuairiscí faoi bráid Bhord BOOC. 
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Comhaontófar plean 
gníomhaíochta le foireann na 
scoile agus an mBord 
Bainistíochta 
 
Déanfar athbhreithniú ar an dul 
chun cinn maidir leis na moltaí a 
chur chun feidhme laistigh de 1 
bhliain amháin ó eisiúint na 
tuairisce cigireachta 
 

1.3 Suíomhanna 
foghlama 
dearfacha 
ina mbeidh 
acmhainní 
oiriúnacha 

→ Leanfaimid le 
feabhsuithe a 
shainaithint ar 
fhoirgnimh agus ar 
shaoráidí scoile BOO 
Chorcaí agus forbróimid 
iad sin ar aon dul le 
riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí agus na 
gclár agus muid ag 
féachaint leis an toradh 
riachtanach a bhaint 
amach 

Oibriú le Príomhoidí scoile agus 
Boird Bhainistíochta chun 
riachtanais láithreacha deisiúcháin 
agus athchóirithe i scoileanna a 
shainaithint.   
 
An maoiniú is gá a lorg do na 
feabhsuithe sin 
Córas bunaithe ar chritéir a chur 
chun feidhme chun acmhainní a 
dháileadh chun foirgnimh scoile a 
dheisiú agus a athchóiriú 
 
Oibriú le Príomhoidí scoile agus 
Boird Bhainistíochta chun 
riachtanais deisiúcháin agus 
athchóirithe foirgnimh scoile 
amach anseo a mheas agus a 
phleanáil agus cur chuige 
ilbhliantúil a chur i bhfeidhm ar an 
obair sin 
 

Táthar ag leanúint le hobair le Príomhoidí 
scoile agus Boird Bhainistíochta chun 
riachtanais láithreacha deisiúcháin agus 
athchóirithe i scoileanna a shainaithint.   
 
Tá foinsiú airgid fós ina chuid lárnach 
den obair i ndáil le deisiú agus athchóiriú 
scoileanna  
 
 
 
 
Le linn 2018 leantar le hobair le 
Príomhoidí scoile agus Boird 
Bhainistíochta chun riachtanais 
deisiúcháin agus athchóirithe foirgnimh 
scoile amach anseo a mheas agus a 
phleanáil agus cur chuige ilbhliantúil a 
chur i bhfeidhm ar an obair sin 
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2.2 Tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
ghairmiúil ár 
ndaoine 

→ Cothóimid cultúr 
forbartha gairmiúla agus 
tacaíochta dár 
bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí 
foghlama agus forbartha 
chun a n-eolas agus a n-
inniúlachtaí a fheabhsú 
agus a fhorbairt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fóraim Príomhoidí BOOC a bhunú 
ar fud bunscoileanna, 
iarbhunscoileanna agus 
scoileanna agus coláistí FET 
 
Fóraim Leas-Phríomhoidí BOOC a 
bhunú ar fud bunscoileanna, 
iarbhunscoileanna agus 
scoileanna agus coláistí FET 
 
Clár meantóireachta inmheánach 
BOOC a fhorbairt do gach 
Príomhoide agus Leas-
Phríomhoide nua 
 
Glacfaidh gach Príomhoide agus 
gach Leas-Phríomhoide nua páirt i 
gcláir Misneach agus Tánaiste 
faoi seach 
 
Spreagfar gach Príomhoide chun 
páirt a ghlacadh i gceardlanna 
Bhord na hÉireann um Oiliúint san 
Oideachas (BÉOO) le haghaidh 
Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí nua. 
 
Féachfaidh Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus iad a 
spreagadh chun leas a bhaint as 
an inseirbhís náisiúnta atá ar fáil  

 

Bunaithe agus i bhfeidhm 
 
 
 
 
Bunaithe in 2018 agus sceideal 
cruinnithe i bhfeidhm le haghaidh 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Leanann BOO Chorcaí le tacaíocht a 
thabhairt do Phríomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí chun freastal ar na cláir sin 
 
 
 
Leanann BOO Chorcaí le tacaíocht a 
thabhairt chun freastal ar na ceardlanna 
sin 
 
 
 
Leanann na Príomhoidí le tacaíocht a 
thabhairt don fhoireann maidir le leas a 
bhaint as imeachtaí inseirbhíse náisiúnta 
agus freastal orthu 

 → Déanfaimid 
rannpháirtíocht sna cláir 
FGL a sholáthraítear tríd 
an tSeirbhís um 
Fhorbairt Gairmiúla do 

A chinntiú go mbeidh ár 
bhfoireann páirteach go hiomlán i 
gCláir náisiúnta um Fhorbairt 
Ghairmiúil amhail JCT 
 

Leanann BOO Chorcaí le tacaíocht a 
thabhairt don fhoireann atá páirteach i 
gcláir PD  
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Mhúinteoirí de chuid na 
Roinne Oideachais agus 
Scileanna a chur chun 
cinn go gníomhach agus 
dtabharfaimid deis dár 
bhfoireann páirt a 
ghlacadh iontu  
 

 → Samhail tacaíochta a 
fhorbairt, laistigh de na 
hacmhainní a bheidh ar 
fáil, lena gceadaítear do 
bhaill foirne páirt a 
ghlacadh i ndeiseanna 
ábhartha agus cuí FGL 
 

Féachfaidh Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus iad a 
spreagadh chun leas a bhaint as 
na cláir inseirbhíse náisiúnta  
 
A chinntiú go mbeidh ár 
bhfoireann páirteach go hiomlán i 
gCláir náisiúnta um Fhorbairt 
Ghairmiúil amhail JCT 
 

Leanann Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus á 
spreagadh chun leas a bhaint as na cláir 
inseirbhíse náisiúnta trí athbhreithniú a 
dhéanamh ar shocruithe scoile lena 
chinntiú go bhfuil tacaíocht ar fáil chun 
go mbeidh baill foirne ábalta páirt a 
ghlacadh i ndeiseanna ábhartha PD 
 

2.3 Timpeallacht 
oibre a 
bheidh 
dearfach, 
gairmiúil 
agus tacúil a 
chur ar fáil 
don 
fhoireann uile 

→ Tacóimid lenár gCinn 
chun caidreamh 
dearfach foirne a chothú 
trí fhaisnéis, oiliúint agus 
comhairle leanúnach a 
chur ar fáil maidir leis na 
scileanna tábhachtacha 
bainistíochta agus 
ceannaireachta 
 

Soláthrófar ceardlanna maidir leis 
na scileanna tábhachtacha 
bainistíochta agus ceannaireachta 
dár bPríomhoidí go léir 
 
 
 
 

 
 
 
 

 → Déanfaimid deiseanna a 
iniúchadh agus a 
fhorbairt tuilleadh, rud is 
féidir a dhéanamh trí 
leas a bhaint as 
inniúlachtaí TFC, ar 
conas deiseanna a chur 
ar fáil chun pobail 
ghairmiúla a chruthú i 

Forbróidh gach scoil Straitéis 
Foghlama le Cuidiú 
Teicneolaíochta ar aon dul leis na 
treoirlínte náisiúnta 
 
Bunófar infheistíochtaí TFC 
amach anseo ar an straitéis sin a 
chur chun feidhme 

D’fhorbair gach scoil Straitéis Foghlama 
Digití ar a ndéantar athbhreithniú lena 
chinntiú go ndéanfar infheistíocht chuí 
chun foghlaim fheabhsaithe a chur chun 
cinn 
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measc na mball foirne 
mar iarracht cuidiú leo 
tacú le chéile chun 
oideachas agus oiliúint a 
sheachadadh 
 

3.2 Tionscnaimh 
nua a chur 
chun feidhme 
agus a 
fhorbairt i 
gcuraclam na 
mbunscoile 

 

→ An Straitéis um 
Litearthacht agus 
Uimhearthacht 
Bhunúsach a chur chun 
feidhme 

 
 

Leanfaimid leis an straitéis sin a 
chur chun feidhme 
 
 
 
 

Leanfaimid leis an straitéis sin a chur 
chun feidhme 
 

 

 → An curaclam teanga nua 
a chur chun feidhme go 
hiomlán 
 

Cuirfimid an curaclam sin chun 
feidhme  
 

Leanfaimid leis an gcuraclam sin a chur 
chun feidhme  
 

 → An straitéis nua ST a 
chur chun feidhme 
 

Cuirfimid an straitéis sin chun 
feidhme 
 

Leanfaimid leis an straitéis sin a chur 
chun feidhme 
 

 → Aithneoimid agus 
ceiliúrfaimid 
gnóthachtálacha ár 
bhfoghlaimeoirí agus ár 
bhfoirne mar bhealach le 
tacú le cultúr barr 
feabhais agus é a 
chothú 

 
 

Beidh nós imeachta i bhfeidhm ag 
gach scoil chun gnóthachtálacha 
na scoláirí agus ár bhfoirne a 
aithint agus a cheiliúradh 
 
 
 
Tionólfaidh BOOC searmanas 
chun na gnóthachtálacha 
sármhaithe atá bainte amach ag 
ár scoláirí i gClár na 
hArdteistiméireachta agus i gClár 
na hArdteistiméireachta Feidhmí a 
aithint 

 
Nuair a bhaineann 

Glacadh gach deis lena chinntiú go 
ndearnadh gach gnóthachtáil lena n-
áirítear gnóthachtálacha acadúla a aithint 
agus a cheiliúradh trí shearmanas scoile, 
imeacht BOO agus trí na meáin 
shóisialta 
 
 
Ceiliúradh na gnóthachtálacha 
sármhaithe a bhain ár scoláirí i gClár na 
hArdteistiméireachta agus i gClár na 
hArdteistiméireachta Feidhmí amach ag 
Searmanas Bliantúil Gradam BOO 
Chorcaí 
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scoláirí/scoileanna aonair nó 
roinnt scoláirí/scoileanna 
gnóthachtálacha sármhaithe 
amach ceiliúrfaidh BOOC é sin ar 
bhealach amháin de dhá bhealach 
(an dá bhealach más cuí)  

(a) Searmanas sonrach chun an 
ghnóthachtáil a onórú  

(b) Cur i láthair an scoláire 
(scoláirí)/scoil (scoileanna) chuig 
Bord BOOC 
 

Cuireadh buaiteoir Thaispeántas Eolaithe 
Óga BT ó Choláiste Choilm i láthair 
Bhord BOOC  
 

 → Soláthrófar na 
gealltanais a tugadh i 
Scéim na dTeangacha 
Gaeilge Oifigiúla laistigh 
de shaolré na scéime 
reatha 
 

Fóram Gaeloideachais a bhunú do 
scoileanna BOOC 
 

Bunaíodh Fóram Gaeloideachais do 
scoileanna BOOC 
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Ráiteas ar Sheirbhísí – Breisoideachas agus Oiliúint 

 
Coláistí Breisoideachais 
 

Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

Tosaíochtaí 
2017 – 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht 
Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

1.1 Eispéireas 
foghlama 
dearfach 
agus 
iomlánach a 
chur ar fáil 
do gach 
foghlaimeoir 

→ Oibrímid chun forbairt 
phearsanta ár 
bhfoghlaimeoirí uile a 
chur chun cinn agus a 
chothú lena bhfolláine 
mar bhaill dár bpobail 
foghlama a fheabhsú 

 
 

Deiseanna a shainaithint maidir 
leis an dea-chleachtas a roinnt idir 
ár scoileanna 
 
 
 
 

Forbraíodh comhbheartais foghlaimeoirí 
aosaigh agus tá sé ar fáil ar SharePoint 
Príomhoidí PLC 
 
Leanúint le páirt ghníomhach a ghlacadh 
i bhféile foghlama ar feadh an tsaoil agus 
imeachtaí pobail STEM chun páirt a 
thabhairt d’fhoghlaimeoirí de gach cumas 
agus gach aois 
 

1.2  Teagasc, 
oiliúint agus 
foghlaim a 
chur ar fáil do 
chách 

→ Cuirfidh úsáid as 
samhail 
Féinmheastóireachta na 
Scoile chun cinn mar 
mhodh le haghaidh 
feabhas scoile/coláiste 
 

 
 
 

 

Monatóireacht leanúnach ar 
chomhlíonadh um Dhearbhú Cáilíochta 
(DC) maidir le caighdeáin DCCÉ 
(Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann) chun soláthar a athbhreithniú, a 
fheabhsú agus tacú leis 
 
 

 → Bainfimid leas as taighde 
náisiúnta agus 
idirnáisiúnta chun an 
dea-chleachtas a aithint 
agus chun dul ina bhun 
maidir le pobail láidre 

 Cuireadh clár socrúchán Múinteoirí FET 
chun feidhme leis an ngnó/tionscal áitiúil 
chun feabhas a chur ar an eolas ar 
riachtanais an tionscail chun feabhas a 
chur ar seachadadh an tsoláthair 
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foghlama a chothú, agus 
páirt a ghlacadh i 
dtionscadail agus i 
dtionscnaimh náisiúnta 
agus idirnáisiúnta chun 
cur go dearfach leis na 
pobail sin 
 

2.2 Tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
ghairmiúil ár 
ndaoine 

→ Cothóimid cultúr 
forbartha gairmiúla agus 
tacaíochta dár 
bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí 
foghlama agus forbartha 
chun a n-eolas agus a n-
inniúlachtaí a fheabhsú 
agus a fhorbairt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fóraim Príomhoidí BOOC a bhunú 
ar fud bunscoileanna, 
iarbhunscoileanna agus 
scoileanna agus coláistí FET 
 
 
Glacfaidh gach Príomhoide agus 
gach Leas-Phríomhoide nua páirt i 
gcláir Misneach agus Tánaiste 
faoi seach 
 
Spreagfar gach Príomhoide chun 
páirt a ghlacadh i gceardlanna 
Bhord na hÉireann um Oiliúint san 
Oideachas (BÉOO) le haghaidh 
Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí nua. 
 
Féachfaidh Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus iad a 
spreagadh chun leas a bhaint as 
na cláir inseirbhíse náisiúnta 

 

Leanúint ag obair le Fóram Príomhoidí 
PLC, Straitéis FET agus grúpa DC chun 
tionscnaimh chuí foghlama agus 
forbartha a shainaithint 
 
 
Leanann BOO Chorcaí le tacaíocht a 
thabhairt do Phríomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí chun freastal ar na cláir sin 
 
 
Leanann BOO Chorcaí le tacaíocht a 
thabhairt chun freastal ar na ceardlanna 
sonracha 
 
 
 
Leanann na Príomhoidí le tacaíocht a 
thabhairt don fhoireann maidir le leas a 
bhaint as imeachtaí inseirbhíse náisiúnta 
agus freastal orthu 
 
 

 → Samhail tacaíochta a 
fhorbairt, laistigh de na 
hacmhainní a bheidh ar 
fáil, lena gceadaítear do 
bhaill foirne páirt a 
ghlacadh i ndeiseanna 

Féachfaidh Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus iad a 
spreagadh chun leas a bhaint as 
na cláir inseirbhíse náisiúnta 

Leanann Príomhoidí le cinn 
uaillmhianacha a aithint agus á 
spreagadh chun leas a bhaint as na cláir 
inseirbhíse náisiúnta trí athbhreithniú a 
dhéanamh ar shocruithe scoile lena 
chinntiú go bhfuil tacaíocht ar fáil chun 
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ábhartha agus cuí FGL 
 

go mbeidh baill foirne ábalta páirt a 
ghlacadh i ndeiseanna ábhartha PD 
 

 → Deis a thabhairt don 
fhoireann uile le bheith 
rannpháirteach le 
comhlachtaí náisiúnta 
maidir le forbairt agus 
cur chun feidhme 
tionscnamh beartais 
náisiúnta agus tacú lena 
rannpháirtíocht 
 

Spreagfaimid agus éascóimid na 
baill foirne ar fad ar mian leo páirt 
a ghlacadh i dtionscnaimh 
beartais náisiúnta laistigh de na 
hacmhainní atá ar fáil 
 

Leanann na Príomhoidí le 
rannpháirtíocht múinteoirí i líonraí agus i 
gcumainn náisiúnta a spreagadh agus a 
éascú 
 

2.3 Timpeallacht 
oibre a 
bheidh 
dearfach, 
gairmiúil 
agus tacúil a 
chur ar fáil 
don 
fhoireann uile 

→ Déanfaimid deiseanna a 
iniúchadh agus a 
fhorbairt tuilleadh, rud is 
féidir a dhéanamh trí 
leas a bhaint as 
inniúlachtaí TFC, ar 
conas deiseanna a chur 
ar fáil chun pobail 
ghairmiúla a chruthú i 
measc na mball foirne 
mar iarracht cuidiú leo 
tacú le chéile chun 
oideachas agus oiliúint a 
sheachadadh 
 

Forbróidh gach scoil Straitéis 
Foghlama le Cuidiú 
Teicneolaíochta ar aon dul leis na 
treoirlínte náisiúnta 
 
 
Bunófar infheistíochtaí TFC 
amach anseo ar an straitéis sin a 
chur chun feidhme 

D’fhorbair gach scoil Straitéis Foghlama 
le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) ar a 
ndéantar athbhreithniú lena chinntiú go 
ndéanfar infheistíocht chuí chun foghlaim 
fheabhsaithe a chur chun cinn 
 
Straitéis TEL BOO dréachtaithe, grúpa 
stiúrtha TEL curtha ar bun 

 → Déanfaimid deiseanna a 
iniúchadh agus a 
fhorbairt tuilleadh, rud is 
féidir a dhéanamh trí 
leas a bhaint as 
inniúlachtaí TFC, ar 
conas deiseanna a chur 
ar fáil chun pobail 
ghairmiúla a chruthú i 

Déanfaimid deiseanna a iniúchadh 
agus a fhorbairt tuilleadh, rud is 
féidir a dhéanamh trí leas a bhaint 
as inniúlachtaí TFC, ar conas 
deiseanna a chur ar fáil chun 
pobail ghairmiúla a chruthú i 
measc na mball foirne mar 
iarracht cuidiú leo tacú le chéile 
chun oideachas agus oiliúint a 

Forbraíodh láithreán SharePoint le 
haghaidh Príomhoidí PLC 
 
Glacann Coláistí FET páirt i nGrúpa 
Stiúrtha TEL BOO chun pleananna cur 
chun feidhme a fhorbairt agus 
tionscnaimh a fhorbairt 
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measc na mball foirne 
mar iarracht cuidiú leo 
tacú le chéile chun 
oideachas agus oiliúint a 
sheachadadh 
 

sheachadadh 

4.4 Branda láidir 
inaitheanta 
BOO Chorcaí 
a fhorbairt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Aithneoimid agus 
ceiliúrfaimid 
gnóthachtálacha ár 
bhfoghlaimeoirí agus ár 
bhfoirne mar bhealach le 
tacú le cultúr barr feabhais 
agus é a chothú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beidh nós imeachta i bhfeidhm ag 
gach scoil chun gnóthachtálacha 
na scoláirí agus ár bhfoirne a 
aithint agus a cheiliúradh 
 

Glacaimid gach deis lena chinntiú go 
ndéanfar gach gnóthachtáil lena n-
áirítear gnóthachtálacha acadúla a aithint 
agus a cheiliúradh trí shearmanas 
Bronnta scéime scoile, imeacht BOO 
agus trí na meáin shóisialta 
 

 
Seirbhísí Oiliúna 

 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

Tosaíochtaí 2017 
– 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

3.5 Tosaíochtaí 
Straitéiseacha 
atá tacaithe ag 
soláthar an 
Phlean 
Seirbhíse 

 

→ Déanfaimid próiseas 
pleanála comhtháite 
FET a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme lena 
gcinnteofar go 
sainaithneofar 
riachtanais pobal áitiúil, 
foghlaimeoirí agus 
fostóirí agus go 
bhfreagrófar orthu go 
cuí agus go tráthúil ar 
aon dul le riachtanas 
agus tosaíochtaí 

Déanfar athbhreithniú ar 10 réimse 
oiliúna, agus anailís á déanamh ar 
ábhar, fad agus torthaí cúrsaí trí 
phróisis chomhairliúcháin fostóirí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúrsaí oiliúna athbhreithnithe in 2018; 

• CNC 

• Dearbhú cáilíochta 

• Eolaíochtaí na Beatha 

• Tacaíocht Theicniúil TF 

• Riarachán Leighis 

• Oiliúint CAD 
 
Tús curtha le hathbhreithnithe 
Printíseachta Leagan 4 2018; 

• Cothabháil feithiclí troma 

• Oibriú Miotail 

• Pluiméireacht 
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Straitéis FET 
 

 
 
 
 
 
 
 
Déanfar athbhreithniú ar na 
gníomhaíochtaí oiliúna 
Bithchógaisíochta agus forbrófar 
plean straitéiseach i gcomhair 
oiliúna san earnáil seo. 
 

• Leictreach 

• Cearpantóireacht / Siúinéireacht 
 
Aithint réamhfhoghlama tugtha isteach le 
haghaidh slándáil leictreonach  
 
 
Tá Straitéis 2018 go 2021 ann mar 
thoradh ar an Athbhreithniú ar 
Bhithchógaisíocht 

3.7 Feabhas a chur 
ar chomhtháthú 
sóisialta agus 
eacnamaíoch 
inár bpobail 
foghlaimeoirí 
tríd an eolas 
agus na 
scileanna 
ábhartha maidir 
leis an 
bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil, 
forbairt 
phearsanta, dul 
chun cinn agus 
fostaíocht a 
sholáthar  
 

→ Cuideoimid go 
gníomhach le 
foghlaimeoirí agus iad 
ag filleadh ar an 
bhfoghlaim trína 
chinntiú go soláthrófar 
cúrsaí agus tacaíochtaí 
cuí a thacaíonn le 
rannpháirtíocht 
foghlaimeoirí agus a 
spreagadh í 

 
 

→ Déanfaimid clár 
Printíseachta agus 
Cúrsa Oiliúna a chur 
chun cinn, a fhorbairt 
agus a bhainistiú lena 
chinntiú go 
bhfreastalóidh an 
oiliúint ar riachtanais an 
tionscail 

 

Chun tacú go gníomhach le 
foghlaimeoirí chun filleadh ar an 
oideachas, soláthrófar modúl 
tacaíochta ‘foghlaim chun foghlaim 
sna cúrsaí fada oiliúna ar fad. 
 
 
 
 
 
 
Chun soláthar printíseachta a chur 
chun cinn agus a mhéadú cuirfear 3 
rang bhreise printíseachta leis in 
2018. 

Tugadh comhpháirteanna ‘ag foghlaim 
chun foghlaim’ isteach i roinnt ranganna 
le linn 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thosaigh grúpa printíseach nua amháin 
den chineál i ndiaidh 2016 mar 
Phrintísigh Bogearraí TFC i gcomhar le 
Tapú sa Teicneolaíocht (FIT) 
Aistríodh na cúrsaí go cúrsaí oiliúna i 
ndiaidh athbhreithniú a rinneadh ar 
oiliúint sainscileanna  
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Seirbhísí don Ógra 
 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

Tosaíochtaí 
2017 – 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht 
Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

5.6 Soláthar 
seirbhísí 
don ógra a 
fhorbairt 
agus a chur 
chun cinn  

 

→ Leanfaimid le seirbhísí 
nuálacha, freagrúla agus 
uilechuimsitheacha a 
sholáthar a bheidh tacaithe 
trí Choiste BOO Chorcaí 
don Ógra 
 

Éascófar fóram oibre don ógra 
chun teagmháil agus cumarsáid a 
dhéanamh leis na seirbhísí don 
ógra chun príomhcheisteanna 
agus téamaí atá ag teacht chun 
cinn a shainaithint. 

 
Imeacht comhairliúcháin don óige 
lena chinntiú go bhfuil cearta an 
linbh á gcomhlíonadh, go háirithe 
a gceart chun go n-éistfear leo 
agus go gcosnófar a leas i 
suíomhanna oibre don óige. 

 
 
 
 
 
 
 

A chinntiú go bhfuil sé mar aidhm 
leis na seirbhísí don ógra seirbhísí 
a sholáthar atá freagrúil do 
riachtanais an aosa óig agus na 
cúig thoradh náisiúnta do dhaoine 
óga á mbaint amach arna 
sainaithint i gCreat Náisiúnta 

Tionóladh fóram oibre don ógra i bPáirc 
Uí Chaoimh. D’fhreastail os cionn 80 
rannpháirtí air 
 
 
 
 
Glacadh moltaí ón bhfóram oibre don 
ógra chun bonn eolais a chur faoi fhóram 
don ógra. D’oibrigh BOO Chorcaí go 
gníomhach le fóraim don ógra 
Chomhairle na nÓg na Cathrach agus an 
Chontae araon agus thacaigh sé leo. 
 
Bhunaigh BOO Chorcaí Coiste Oibre don 
Ógra mar choiste den Bhord chun 
tuilleadh feabhais a chur ar an bpróiseas 
comhairliúcháin. 
 
 
Cuireadh isteach pleananna téarmaí 
uaireanta na dteagascóirí. Rinneadh 
cuairteanna monatóireachta rialta.  
 
Rinne an Fóram Oibre don Ógra 
tionscadail faoi na 5 thoradh náisiúnta a 
shainaithint agus a chur ar taispeáint-  
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Beartais na hÓige – Torthaí Níos 
Fearr, Todhchaí Níos Gile.  
 

• Foróige Bhaile an Easpaig – 
Daoine óga gníomhach agus 
sláintiúil.  

• YWI Chorcaí – Daoine Óga ag 
gnóthachtáil i ngach réimse 
foghlama.  

• CDYS – daoine óga sábháilte 
agus cosanta ar dhochar.  

• Foróige Shráid na Blarnan – 
Slándáil eacnamaíoch Daoine 
Óga.  

• YMCA Chorcaí – Déanfar 
teagmháil le daoine óga agus 
beidh meas orthu.  

 
Lena chois sin, chuir BOO Chorcaí 
iarratas isteach maidir leis an nglao ó 
Éire Chruthaitheach chun 
comhpháirtíocht don Óige 
Chruthaitheach Áitiúil a bhunú.  
 

 → Forbróimid ról BOO 
Chorcaí mar an 
ngníomhaire le haghaidh 
Seirbhísí don Ógra a 
oibreoidh i gcomhar agus i 
gcomhairliúchán leis an 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige  
 

Tá BOO Chorcaí roghnaithe le 
bheith ina chuid de 
threoirthionscadal na Roinne 
Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir 
le scéimeanna nua maoinithe arna 
moladh faoi Athbhreithniú ar 
Luach ar Airgead na Roinne 
Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

 
Oibreoidh BOO Chorcaí leis an 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
chun an scéim nua a fhorbairt 
agus bonn eolais a chur fúithi. 

 
 

Ghlac BOO Chorcaí páirt rathúil maidir 
leis an scéim nua TYFS a phíolótú a 
chuirfear i bhfeidhm in 2019.  
 
 
 
D’oibrigh BOO Chorcaí leis an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige chun maoiniú 
a athainmniú chuig tionscadal nua Iarthar 
Chorcaí. 

 → Tacóimid le soláthar, Oibreoidh BOO Chorcaí le Rinneadh próifílí limistéar áitiúil le 
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forbairt agus measúnú 
seirbhísí oibre don ógra i 
gCorcaigh trí acmhainní a 
bheidh spriocdhírithe go 
cuí a sholáthar 
 

soláthraithe seirbhíse áitiúla don 
ógra. Déanfar Próifíl 
Dhéimeagrafach agus Shóisialta 
chun bonn eolais a chur faoi 
sholáthar seirbhísí don ógra i 
gCorcaigh amach anseo ag baint 
úsáid as uirlis chaighdeánaithe de 
chuid na Roinne Leanaí agus 
Gnóthaí Óige  

 
Beidh gach tionscadal arna 
maoiniú ag an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige a riartar trí BOO 
Chorcaí páirteach i gCreat na 
gCaighdeán Náisiúnta 
Dearbhaithe Cáilíochta i gcomhair 
Seirbhísí don Ógra chun 
freagrachtaí reachtacha agus 
comhlíonadh ginearálta maidir leis 
an dea-chleachtas a chinntiú. 

 
Bunú 2 thionscadal/sheirbhís nua 
don ógra i gCorcaigh – Cuan 
Íochtarach Charraig Uí Leighin 
agus Baile Mhistéala. 

 
Déanfaidh BOO Chorcaí clár 
clubanna/grúpaí óige faoi stiúir 
saorálaithe a bhunú agus a 
choimeád lena chinntiú go bhfuil 
critéir incháilitheachta á 
gcomhlíonadh maidir leis an scéim 
deontas do chlubanna óige, go 
háirithe ceanglais maidir le cosaint 
Leanaí agus Caighdeáin Náisiúnta 
maidir le Grúpaí faoi Stiúir 
Saorálaithe. 

haghaidh Charraig Uí Leighin/Iarthar 
Chorcaí/Bhaile Mhistéala agus i ndáil le 
hInfhostaitheacht na hÓige – 
Beanntraí/Eochaill/Áth Trasna. 
Coimisiúnaíodh comhairleoirí (Airo) chun 
próifíl chathrach/chontae a dhéanamh 
 
Rinneadh cuairteanna monatóireachta 
leis na tionscadail uile don ógra arna 
maoiniú ag an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige trí BOO Chorcaí 
 
 
 
 
 
Baile Mhistéala – cuireadh tús leis an 
tionscadal i mí Aibreáin, agus 
roghnaíodh CDYS mar an soláthraí 
seirbhíse.  
Carraig Uí Leighin - tá an próiseas 
roghnúcháin agus dearbhaithe don 
soláthraí seirbhíse ar siúl. 
 
Chláraigh 140 club óige agus fuair siad 
deontas do chlub Óige in 2018. 
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Ógtheagmháil 
 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse 

Tosaíochtaí 2017 
– 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

1.1 Eispéireas 
foghlama 
dearfach agus 
iomlánach a 
chur ar fáil do 
gach 
foghlaimeoir. 

→ I gcomhréir le 
tosaíochtaí na Roinne 
Oideachais agus 
Scileanna agus SOLAS 
cuirfimid feabhas ar an 
eispéireas foghlama 
agus na torthaí 
foghlama 
d’fhoghlaimeoirí atá faoi 
mhíbhuntáiste ag gach 
céim dá n-aistear 
foghlama 

 
 
 
 
 

 

Cuireadh curaclam athbhreithnithe 
Ógtheagmhála chun feidhme in 
2018, ina gcuirfear le chéile 
pleanáil forbartha pearsanta, 
gnóthachtáil acadúil agus 
deimhniúchán agus socrúchán 
oibre níos struchtúrtha/ praiticiúla 
lena chinntiú go mbeidh deis 
foghlama níos mealltaí agus níos 
bríche ag na foghlaimeoirí.  
 
Cur chuige il-leibhéal chun 
feabhas a chur ar thinreamh i 
ngach ionad, leanfar leis sin in 
2018.  

 

Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm na 
Cláir ‘Workwise’ ar fud na n-ionad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leantar le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
an gcóras tinrimh ilchisealach   
 

 → Díreoimid tacaíochtaí 
dár bhfoghlaimeoirí ag a 
bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais, 
agus leochaileacht eile, 
chun tacú lena 
rannpháirtíocht agus 
lena ndul chun cinn 
laistigh den oideachas 
agus den oiliúint 

 Leantar le hobair chun bealaí cuí dul 
chun cinn laistigh den oideachas agus 
den oiliúint a shainaithint 
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1.2 Teagasc, 
oiliúint agus 
foghlaim a 
chur ar fáil do 
chách 

 

→ Díreoimid ar theagasc 
agus ar fhoghlaim 
ardchaighdeáin a 
fhorbairt mar chrío-
ghníomhaíocht BOO 
Chorcaí 

 
 

Le gach clár Ógtheagmhála 
tairgtear deimhniú a chloíonn le 
nósanna imeachta DC. 
 
Tá méadú tagtha ar thorthaí 
deimhnithe agus dul chun cinn 
mar gheall ar churaclam 
athbhreithnithe Ógtheagmhála a 
thabhairt isteach 

 

Tairgeann na hIonaid go léir cláir atá 
creidiúnaithe ag DCCÉ 
 
 
Tugadh Workwise isteach sa churaclam 
agus cuidíonn sé le feabhas a chur ar 
thorthaí na bhfoghlaimeoirí 

 → Déanaimid an réimse 
conairí le haghaidh na 
foghlama atá ar fáil do 
gach foghlaimeoir ar 
mian leo leas a bhaint 
as ár seirbhísí a 
shainaithint agus a chur 
chun cinn go gníomhach  
 

Tionóladh cruinnithe pleanála 
agus d’fhreastail ionadaithe orthu 
ó gach réimse soláthair, ag cinntiú 
go bhfuil roghanna dul chun cinn 
ábhartha d’fhoghlaimeoirí ag baint 
le gach clár.  

 
Cruinnithe míosúla 

Comhordaitheoirí 
tionólta Pleanáil agus 
dul chun cinn clár 
pléite 

D’fhreastail comhordaitheoirí ar 
Chruinnithe Pleanála lena chinntiú gur 
cuimsíodh deiseanna d’fhoghlaimeoirí 
Ógtheagmhála i bpleananna do 2018 / 
2019 
 
 
Rinneadh cruinnithe a sceidealú agus a 
thionól le linn na bliana 
 

Litearthacht d’Aosaigh 
 

Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse 

Tosaíochtaí 2017 – 
21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

1.1 Eispéireas 
foghlama 
dearfach 
agus iomlánach 
a chur ar fáil do 
gach 

→ Oibrímid chun forbairt 
phearsanta ár 
bhfoghlaimeoirí uile a 
chur chun cinn agus a 
chothú lena bhfolláine 
mar bhaill dár bpobail 

Leanfaidh an tSeirbhís do 
Litearthacht Aosach le teagasc 
Foghlaimeoirláraithe a chur ar fáil i 
dtimpeallacht foghlama atá 
cairdiúil, tacúil agus solúbtha i gcás 
gur féidir le Foghlaimeoirí a 

Tionóladh sraith laethanta d’Fhorbairt an 
Fhoghlaimeora – bhí siad sin maoinithe 
ag SOLAS agus tacaithe ag NALA 
 
Cuireadh ionadaithe foghlaimeoirí chuig 
imeachtaí Náisiúnta 
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foghlaimeoir  
 

foghlama a fheabhsú  
 

riachtanais agus a leasanna a 
iniúchadh agus a spriocanna 
foghlama féin a leagan síos.  

 → Díreoimid ar scileanna 
saoil a chur ar fáil dár 
bhfoghlaimeoirí chun 
freastal ar a riachtanais 
mar fhoghlaimeoirí 
gníomhacha agus mar 
shaoránaigh 
ghníomhacha trí 
rannpháirtíocht i mBoird 
éagsúla BOO, Coistí 
agus grúpaí 
ionadaíocha a 
spreagadh. 

Cinnteoimid mar chuid dár 
bpróiseas DC go dtabharfar an 
deis do gach foghlaimeoir aiseolas 
a thabhairt trí shásraí cuí a úsáid 

Spreagfar gach foghlaimeoir chun 
páirt a ghlacadh i gcoistí mac léinn 
agus i bhfóraim ábhartha eile le 
haghaidh comhairliúcháin 

Tá bileog aiseolais le gach gclár 
Creidiúnaithe (a chomhlánaíonn an 
foghlaimeoir) 
 
 
 
 
Spreagtar foghlaimeoirí chun páirt a 
ghlacadh i gcomhlachtaí náisiúnta e.g. 
NALA 

1.2 Teagasc, 
oiliúint agus 
foghlaim a 
chur ar fáil 
do chách 

 

→ Díreoimid ar theagasc 
agus ar fhoghlaim 
ardchaighdeáin a 
fhorbairt mar chrío-
ghníomhaíocht BOO 
Chorcaí 

 

Leanfaidh an tseirbhís litearthachta 
le teagasc grúpaí, dianteagasc a 
chur ar fáil agus soláthróidh sí 
roghanna 
deimhnithe le haghaidh gach 
foghlaimeora 
 

D’fhorbair Dianteagasc a chleachtas féin 
a thagann le chéile dhá uair sa bhliain. 
Tugadh córais nua isteach i bhfoghlaim 
teaghlaigh chomh maith chun cláir a 
fheabhsú. 
Leanann pleanáil clár le teacht chun 
cinn a dhéanamh mar fhreagairt ar 
riachtanais foghlaimeoirí agus áitiúla. 
 
 

 → Déanaimid an réimse 
conairí le haghaidh na 
foghlama atá ar fáil do 
gach foghlaimeoir ar 
mian leo leas a bhaint 
as ár seirbhísí a 
shainaithint agus a chur 
chun cinn go 
gníomhach 

 

Leanfaidh an tseirbhís litearthachta 
le teagmháil a dhéanamh le grúpaí 
pobail áitiúla, líonraí, DEASP, FSS, 
scoileanna agus fostóirí chun 
seirbhísí a chur chun cinn agus 
cinnteoidh siad go bhfoilseofar na 
cúrsaí ar fad ar shuíomh gréasáin 
FETCH agus chuig DEASP go 
díreach de réir mar is cuí. 
 

Gach clár ar FETCH 
 
Osclaíodh ionad nua Breisoideachais 
agus Oiliúna i gCarraig Uí Leighin 
chomh maith mar gheall ar éileamh 
áitiúil ar sheirbhísí 
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2.2 Tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
ghairmiúil ár 
ndaoine 
 

→ Cothóimid cultúr 
forbartha gairmiúla 
agus tacaíochta dár 
bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí 
foghlama agus 
forbartha chun a n-
eolas agus a n-
inniúlachtaí a fheabhsú 
agus a fhorbairt 

 

￼Mar fhreagairt ar an éileamh 
suntasach atá ag méadú de shíor 
ar fud gach earnála den phobal ar 
sholáthar ESOL, cuirfidh BOOC tús 
le clár chun ￼￼teagascóirí in 
ESOL agus IELTS a uas-sciliú￼ 
 
 

Tá próiseas taifeadta láraithe agus 
plean feabhsúcháin clár á bhforbairt. 
Comhairliúchán leanúnach le páirtithe 
leasmhara ar siúl 

3.5 Tosaíochtaí 
Straitéiseacha 
atá tacaithe ag 
soláthar an 
Phlean 
Seirbhíse 

 

→ Déanfaimid próiseas 
pleanála comhtháite 
FET a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme lena 
gcinnteofar go 
sainaithneofar 
riachtanais pobal áitiúil, 
foghlaimeoirí agus 
fostóirí agus go 
bhfreagrófar orthu go 
cuí agus go tráthúil ar 
aon dul le riachtanas 
agus tosaíochtaí 
Straitéis FET 

 

Mar fhreagairt dhíreach ar 
riachtanas an tionscail, leanfaidh 
BOOC i gcomhpháirtíocht leis an 
gclár náisiúnta Scileanna le 
haghaidh Oibre leis an réimse clár 
atá ar fáil d’fhostóirí a leathnú.   
 
Leanfaidh an tseirbhís le tús áite a 
thabhairt d’Fhoghlaim Teaghlaigh 
le haghaidh 2018 agus forbróidh 
siad caidreamh le scoileanna 
áitiúla, seirbhísí teagmhálaí baile 
agus scoile, agus líonraí pobail 
ábhartha.   
 
Leanfaidh an tseirbhís le bheith 
rannpháirteach go hiomlán i 
bpróiseas pleanála BOO Chorcaí 
agus oibreoidh siad go dlúth leis na 
páirtithe leasmhara ar fad chun 
rochtain, aistriú agus dul chun cinn 
éasca d’fhoghlaimeoirí a chinntiú.  
Tríd an bpróiseas sin déanfar 
athbhreithniú ar sholáthar cúrsaí 
lena chinntiú go bhfuil sé ábhartha 

Infheistíodh dhá oiread uaireanta sa 
chlár Scileanna le haghaidh Oibre in 
2018. 
Tairgeadh réimse níos éagsúla clár lena 
raibh ailíniú dul chun cinn níos fearr 
 
 
 
Tá tús áite á thabhairt fós d’fhoghlaim 
teaghlaigh i réimsí DEIS, agus cé go 
bhfuil sé dúshlánach i réimsí nach 
mbaineann le DEIS leantar le hobair 
chun na seirbhísí a chur chun cinn 
 
 
 
Tá iniúchadh á dhéanamh i gcónaí ar 
roghanna maidir le rochtain, aistriú agus 
dul chun cinn  
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do na foghlaimeoirí, d’fhostóirí 
agus don phobal i gcoitinne. 

 

 → Spreagfaimid 
ardleibhéal 
rannpháirtíochta, 
gnóthachtála agus 
creidiúnaithe ag 
foghlaimeoirí trí chúrsaí 
a sholáthar lena 
gcuirfear feabhas ar a 
ndeiseanna le haghaidh 
forbairt phearsanta, dul 
chun cinn agus 
fostaíochta 

 

Leanfar le teagasc grúpa a chur 
chun cinn go láidir i measc 
iarratasóirí nua mar an 
gcéadrogha. 
 
Spreagfar foghlaimeoirí a bhfuil 
leas á bhaint acu as tacaíocht 
litearthachta 1:1 chun dul chun 
cinn chomh gasta agus is féidir 
chuig eispéireas foghlaimeora níos 
struchtúrtha agus níos tairbhiúla an 
teagaisc ghrúpa agus tacófar leo 
leis sin.   
 
Déanfaidh an tseirbhís 
foghlaimeoirí a spreagadh agus a 
éascú go gníomhach chun leas a 
bhaint as roghanna creidiúnaithe ó 
leibhéil 1 -3 mar is cuí  
 
Leanfar leis an tacaíocht um 
Threoir d’Aosaigh a chur ar fáil do 
gach foghlaimeoir agus grúpa.  

 

Spreagadh gach foghlaimeoir chun dul 
chun cinn chuig grúpaí/ tosú i ngrúpa 
mar is cuí de réir a riachtanas.   
 
I gcás go dteastaíonn 1:1 i gcomhair 
tacaíochta soláthraítear é sin trí 
fhoghlaimeoirí a spreagadh le haistriú 
go dtí teagasc grúpa 
 
 
 
 
Leantar le cláir chreidiúnaithe a chur 
chun cinn  
 
 
 
Leantar le tacaíocht um Threoir 
d’Aosaigh a chur ar fáil 

4.6 Líonrú 
straitéiseach 
agus 
comhpháirtíoch
taí 
straitéiseacha 
le 
príomhpháirtith
e leasmhara 

 

→ Leanfaimid le 
caidreamh a fhorbairt 
lenár bpáirtithe 
leasmhara bunaithe ar 
chóimheas agus 
gairmiúlacht 
chomhroinnte ar 
mhaithe lenár 
bhfoghlaimeoirí. 

Glacfaidh an tseirbhís páirt 
ghníomhach lenár 
gcomhpháirtíochtaí Pobail, líonraí 
áitiúla agus gníomhaireachtaí eile, 
chun caidreamh agus an réimse 
clár atá ar fáil chun freagairt ar 
riachtanais fostóirí agus 
foghlaimeoirí araon a fhorbairt  

 
 

Cuireadh líon clár i gcomhpháirtíocht le 
Grúpaí Pobail agus líonraí chun feidhme 
lena n-áirítear rannpháirtíocht i bprótacal  
GBRÁ 
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Oideachas Pobail 
 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse 

Tosaíochtaí 2017 
– 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

1.1 Eispéireas 
foghlama 
dearfach agus 
iomlánach a 
chur ar fáil do 
gach 
foghlaimeoir.  
 

→ Oibrímid chun forbairt 
phearsanta ár 
bhfoghlaimeoirí uile a 
chur chun cinn agus a 
chothú lena bhfolláine 
mar bhaill dár bpobail 
foghlama a fheabhsú  
 

Cláir a thairiscint i réimsí for-
rochtana chun cuidiú dul i ngleic le 
héifeachtaí an aonraithe tuaithe 
agus a chur ar chumas 
foghlaimeoirí dul chun cinn chuig 
réimsí eile FET 
 
Soláthar leanúnach cúrsaí in Ionaid 
Chúraim 
 
Cúrsaí forbartha Pearsanta a 
thairiscint trí mheán na nEalaíon 
agus na Ceardaíochta  
 
Leanúint le modúil Forbartha Pobail 
Leibhéal 5 DCCÉ le haghaidh baill 
eagraíochtaí deonacha i mBéarra 

 

Osclaíodh ionaid nua i gCarraig Uí 
Leighin agus i mBaile Mhistéala agus 
méadaíodh an soláthar in ionaid a bhí 
ann cheana chun dul chun cinn a 
spreagadh agus a éascú.   
 
 
Soláthraíodh cláir in Ionaid chúraim mar 
a soláthraíodh i mblianta roimhe seo. 
 
Mhéadaíomar ár gcomhpháirtíocht le 
SUSHI i gCorcaigh agus ionad Ealaíon 
Uilinn in Iarthar Chorcaí chun soláthar a 
mhéadú 
 
Cuireadh é sin i gcrích in 2018 
 

3.5  Athbhreithniú 
agus Forbairt 
Clár FET 

 

→ Déanfaimid próiseas 
pleanála comhtháite 
FET a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme lena 
gcinnteofar go 
sainaithneofar 
riachtanais pobal áitiúil, 
foghlaimeoirí agus 
fostóirí agus go 
bhfreagrófar orthu go 
cuí agus go tráthúil ar 

Cúrsaí a sholáthar in ionaid BOOC 
agus For-rochtana a sholáthraíonn 
“Cláir Bhlasmhodúl” maidir le cláir 
eile a lena dtairgtear roghanna dul 
chun cinn na bhfoghlaimeoirí 
 
Idirtheagmháil leanúnach le pobail 
áitiúla agus eagraíochtaí pobail a 
sholáthraíonn cúrsaí a fhreagraíonn 
ar na riachtanais áitiúla  
Pleanáil ion-Ghníomhaireachta 

Tugadh isteach “Cláir Bhlasmhodúl” agus 
tá siad á bhforbairt ar bonn leanúnach 
mar gheall ar an tóir atá orthu  
 
 
 
Leantar le Naisc Áitiúla a fhorbairt. 
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aon dul le riachtanas 
agus tosaíochtaí 
Straitéis FET 

 

agus idir-Ghníomhaireachta lena 
chinntiú go mbeidh na pleananna 
ábhartha le clár eile FET  

 

 

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO) 
 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

   

Tosaíochtaí 2017 – 
21   
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le haghaidh 
2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

1.2 Teagasc, 

oiliúint agus 

foghlaim a 

chur ar fáil 

do chách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Díreoimid ar theagasc 
agus ar fhoghlaim 
ardchaighdeáin a fhorbairt 
mar chrío-ghníomhaíocht 
BOO Chorcaí 
 

Déanfar breithmheas ar na cláir a 

thairgtear faoin TFO lena chinntiú 

go bhfuil seirbhísí á soláthar leis na 

cláir a fhreagraíonn ar na 

riachtanais áitiúla agus/nó a 

thairgeann rogha dul chun cinn dár 

bhfoghlaimeoirí. 

 

Tairgfidh na cláir TFO ar fad 

deimhniú agus cloífidh siad le 

nósanna imeachta DC a riartar trí 

BOO Chorcaí.   

 

Tuilleadh comhtháthaithe ar chláir 
TF agus TFO 

Breithmheas na gclár curtha i gcrích, agus 
cuireadh cláir le hEasnaimh Chnuasaigh 
(go háirithe thart ar TF).   
 
 
 
 
Tá na cláir ar fad deimhnithe seachas na 
“Cláir Bhlasmhodúl” 
 
 
 
Comhtháthaíodh TF ar bhformhór na gclár 
TFO agus tá sé fós ina obair atá ar siúl 

 → Déanaimid an réimse 
conairí le haghaidh na 
foghlama atá ar fáil do 
gach foghlaimeoir ar mian 
leo leas a bhaint as ár 
seirbhísí a shainaithint 
agus a chur chun cinn go 

Poiblíocht ár gcúrsaí ar fad trí na 

meáin chlóite agus shóisialta agus 

tuilleadh forbartha ar ár gcur chun 

cinn meán sóisialta 

 

Ag obair i gcomhair leis an 

Oideachas Pobail chun imeachtaí le 

Cuireadh feabhas ar phoiblíocht sholáthar 
na gcúrsaí, agus béim faoi leith ar chur 
chun cinn na meán sóisialta  
 
 
Leathnaíodh na cláir agus na himeachtaí 
faoi Fhéile na Foghlama ar feadh an tSaoil 
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gníomhach 
 

haghaidh Féilte don Fhoghlaim ar 

feadh an tSaoil agus imeachtaí eile a 

pleanáil agus a reáchtáil a 

mheallfaidh foghlaimeoirí isteach in 

ionaid agus lenar féidir dul chun cinn 

chuig roghanna FET eile. 

 

Pleanáil Réimsí chomhtháite ag díriú 

ar réimsí soláthar (Oiliúint PLC etc.).  

Cuimseofar rogha dul chun cinn i 

bpleananna maidir le gach clár.  

in 2018 
 
 
 
 
 
 
Bhí pleanáil agus béim ar dhul chun cinn ar 
siúl ar bhonn leanúnach  

2.3 Tacaíocht a 

thabhairt 

d’fhorbairt 

ghairmiúil ár 

ndaoine 

 
 
 

   

→ Cothóimid cultúr forbartha 
gairmiúla agus tacaíochta 
dár bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí foghlama 
agus forbartha chun a n-
eolas agus a n-
inniúlachtaí a fheabhsú 
agus a fhorbairt 

- Ionduchtú agus oiliúint le heagrú do 
theagascóirí nua 
 

 

- Tuilleadh Oiliúint DC pleanáilte le 
haghaidh 2018 
 

 

- Déanfar anailís ar thacar 
sainscileanna na dteagascóirí a 
sheachadann cláir agus déanfar 
moltaí FGL nuair is ábhartha. 

 

Earcaíodh teagascóirí nua le linn 2018 
 
 
 
D’eagraigh oifig DC BOO Chorcaí líon 
seisiún. 
 
Tá an oiliúint ar fad ar fáil do theagascóirí 
TFO 
 

 
 
 
 
 
 
  

→ Samhail tacaíochta a 
fhorbairt, laistigh de 
￼na￼ hacmhainní a 
bheidh ar fáil, lena 
gceadaítear do bhaill 
foirne páirt a ghlacadh i 
ndeiseanna ábhartha agus 
cuí FGL 

Ag leanúint Nós imeachta BOOC 
maidir le freastal na foirne ar FGL 

 
 
 
 
 
 

Chloígh freastal ar imeachtaí PD le 
nósanna imeachta BOO Chorcaí 
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3.5 Tosaíochtaí 

Straitéiseacha 

atá tacaithe ag 

soláthar an 

Phlean 

Seirbhíse 

 

 

 

 

 

  

→ Déanfaimid próiseas 
pleanála comhtháite FET 
a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme lena 
gcinnteofar go 
sainaithneofar riachtanais 
pobal áitiúil, foghlaimeoirí 
agus fostóirí agus go 
bhfreagrófar orthu go cuí 
agus go tráthúil ar aon dul 
le riachtanas agus 
tosaíochtaí Straitéis FET 

Áiríodh i gCruinnithe Pleanála 2018 
ionchur ó ionadaithe ó laistigh de 
gach réimse FET.  Rinneadh 
athbhreithniú ar na cláir reatha 
oideachais agus oiliúna agus 
rinneadh pleananna ina dtairgtear 
bealach dul chun cinn 
d’fhoghlaimeoirí.  Bainfear úsáid as 
an tsamhail chéanna do phleanáil 
2019. 
 
Chuathas i gcomhairliúchán le líon 
páirtithe leasmhara seachtracha lena 
n-áirítear DEASP, grúpaí 
Comhpháirtíochta áitiúla agus 
Eagraíochtaí Pobail eile.   
 
Leanfaidh BOO Chorcaí le cláir a 
reáchtáil i gcomhair le heagraíochtaí 
forbartha pobail. Tá caidreamh 
bunaithe ag na heagraíochtaí sin le 
baill den phobal. Beidh earcaíocht 
níos cuíchóirithe na spriocghrúpaí 
mar thoradh air sin. Cuimseofar sna 
cláir Slándáil, Miotalóireacht, 
Scileanna Miondíola, agus Forbair ar 
do Scileanna Féin. 
 
I gcomhar lenár nOifigeach 
Idirchaidrimh Fostóirí déanfaimid 
athbhreithniú ar na deiseanna 
Fostaíochtaí i gCarraig Uí Leighin, áit 
inar oscail BOOC ionad nua.  
Déanfar tuilleadh idirchaidrimh le 
fostóirí sa réimse sin (agus leanfar dá 
fhorbairt i réimsí eile) agus 
soláthrófar cláir i gcomhréir le 

Cruinnithe pleanála ar ar fhreastail na 
Comhordaitheoirí clár ar fad agus ina raibh 
dul chun cinn ina phríomhchuspóir  
 
 
 
 
 
 
Bhí dea-chumarsáid agus líonrú ar siúl le 
Grúpaí Pobail agus eagraíochtaí chun 
éiteas comhairliúcháin a chinntiú 
 
 
Forbraíodh Cláir SECAD agus Bhealach 
Eabhra ag baint úsáid as an tsamhail sin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláir á bhforbairt i gCarraig Uí Leighin – 
lena n-áirítear Cláir Infhostaitheachta 
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riachtanais Fostóirí (ag brath ar na 
riachtanais a shainaithneofar, 
d’fhéadfadh soláthar TFO / Oiliúna / 
Clár Eile a bheith i gceist leis sin) 

 

 

→ Spreagfaimid ardleibhéal 
rannpháirtíochta, 
gnóthachtála agus 
creidiúnaithe ag 
foghlaimeoirí trí chúrsaí a 
sholáthar lena gcuirfear 
feabhas ar a ndeiseanna 
le haghaidh forbairt 
phearsanta, dul chun cinn 
agus fostaíochta 

 

Tairgfear Deimhniú sna cúrsaí ar fad 
Ullmhaíonn cúrsaí rannpháirtithe leis 
an muinín chun dul ar aghaidh chuig 
fostaíocht agus oibriú go hinniúil, go 
sábháilte agus go héifeachtúil 
  
Saineolas a chur ar fáil sna réimsí 
fostaíochta lena mbaineann 
scileanna níos ísle – amhail cúrsaí 
atá pleanáilte sna réimsí Scileanna 
Miondíola agus Fáilteachais 
 
Forbraíonn foghlaimeoirí an réimse 
cáilíochtaí pearsanta agus 
idirphearsanta is gá le haghaidh 
fostaíochta 
 
Tairgeann cúrsaí TFO an deis dul 
chun cinn go dtí an Breisoideachas.  
Nuair is féidir tagann ionadaithe ó 
bhealaí Dul chun Cinn / Fostaíochta 
le chéile leis na Grúpaí sa téarma 
deireanach den bhliain.  Tá sé 
beartaithe againn é sin a leathnú in 
2018  
 
Tairgtear tacaíocht Treorach agus 
Litearthachta do réimse leathan 
grúpaí TFO 

Tairgeann na cúrsaí pleanáilte ar fad 
roghanna deimhnithe agus dul chun cinn, 
chuig fostaíocht / oideachas agus oiliúint 
 
 
 
Tairgeadh na cláir sin in 2018 
 
 
 
 
Déantar forbairt phearsanta a chomhtháthú 
i bhformhór na gclár  
 
 
Leathnaíodh an tionscnamh sin agus 
leantar dá chur chun feidhme 
 
 
 
 
 
 
Atreoraithe isteach agus amach – fuair 
gach grúpa cuairt Treorach amháin ar a 
laghad 
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 Seirbhís Treorach Chorcaí 
 
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

   

Tosaíochtaí 2017 – 
21   
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le haghaidh 
2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

1.1 Eispéireas 

foghlama 

dearfach agus 

iomlánach a 

chur ar fáil do 

gach 

foghlaimeoir.  

 

 
 
 
 
 

→ Déanaimid an réimse 
conairí le haghaidh na 
foghlama atá ar fáil do 
gach foghlaimeoir ar mian 
leo leas a bhaint as ár 
seirbhísí a shainaithint 
agus a chur chun cinn go 
gníomhach 
 

Déanann ár n-oifigigh Faisnéise 
taighde ar sheanroghanna agus 
roghanna nua dul chun cinn agus 
scaipeann siad iad ar chliaint aonair 
agus ar ár gComhairleoirí Treorach  
 
Freastalóidh an Pearsanra Treorach 
ar Laethanta Oscailte i suíomhanna 
éagsúla 
 
 
 
 
Tugann Comhairleoir Treorach 
“Ceardlanna Dul chun Cinn” do 
ghrúpaí TFO / AL / CE agus léiríonn 
siad deiseanna do na foghlaimeoirí.  
Tugtar an fhaisnéis d’fhoghlaimeoirí 
chomh maith ar choinní duine le 
duine. 
 
 

Líonrú trí fhreastal ar imeachtaí 
inmheánacha agus seachtracha, lena n-
áirítear laethanta oscailte, chun 
sainfhaisnéis a bhailiú leo seo a leanas: An 
Coláiste Náisiúnta Muirí, Laethanta Cur 
chun Cinn na Fostaíochta DEASP, 
Seachtain na nPost, Imeachtaí Gairme, 
Imeachtaí Comhpháirtíochta,  Laethanta 
Gairme (an Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh/ITC/) Eorpach - - Imeachtaí 
roghanna/printíseachta. - Úsáid 
mhéadaithe as uirlisí ar líne lena n-áirítear 
Facebook agus OneDrive. 
 
Soláthraíodh ceardlanna a bhain le Treoir 
lena n-áirítear  My Future+, C.V. agus 
Interview Prep, Roghanna Dul chun Cinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, CAO, 
Maoiniú, cothú muiníne, CNC, RPL Tobar, 
LLLF, Cathracha ag Foghlaim UNESCO   
- Eagraíodh cainteoirí inmheánacha agus 
seachtracha ón 3ú Leibhéal, Coláistí PLC, 
DEASP, Fostóirí agus iarscoláirí 
- Nascadh rialta le hOibrithe Acmhainní, 
Comhordaitheoirí Réimsí, Teagascóirí 
d’atreoruithe foghlaimeoirí agus tacaíochtaí 
agus cuairteanna ranga a phleanáil. 
- Cur go rialta le cruinnithe réamhphleanála 
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chun cuidiú le riachtanais foghlaimeoirí 
agus easnaimh sa soláthar a shainaithint. 
 

2.2 Tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
ghairmiúil ár 
ndaoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cothóimid cultúr forbartha 
gairmiúla agus tacaíochta 
dár bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí foghlama 
agus forbartha chun a n-
eolas agus a n-inniúlachtaí 
a fheabhsú agus a 
fhorbairt 
 

Ceardlann a eagrú le Jigsaw maidir le 
Meabhairshláinte na hÓige a 
Thuiscint don Phearsanra Treorach 
ar fad (le bheith ar siúl sa 1ú leath de 
2017) 
 
Tuilleadh FGL le sainaithint agus le 
soláthar i gcás go bhfuil acmhainní ar 
fáil 
 
Na baill foirne ar fad le páirt a 
ghlacadh i ndeiseanna FGL an 
NCGE 
 
Freastalóidh Comhairleoirí Treorach 
ar mhaoirseacht mhíosúil 

 

Tionóladh cur i láthair agus rannpháirtíocht 
le hoiliúint sheachtrach a d’eagraigh 
Jigsaw 
 
 
Ag gach Cruinniú Treorach thugamar 
isteach seisiún oiliúna / faisnéise ó ghrúpa 
seachtrach lena n-áirítear DEASP agus 
Jigsaw, seirbhís phrintíseachta, Seirbhísí 
don Ógra 
 
FGL 
~Oiliúint ar Thástáil Aosach le haghaidh 
Disléicse (DAST). 
~Oiliúint inmheánach RGCS le IGC 
~Seimineáir ghréasáin NCGE  
~Glacadh páirt san acmhainn ghairme ar 
líne My Future + Pilot d’aosaigh.  
~Cuirteanna ar Láithreáin Fostóirí IGC 
~Oiliúint ar an Margadh Saothair  
-Comhdháil RPL 
-Comhdháil Rannpháirtíochta na bhFear 
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Ráiteas Seirbhísí – Tacaíocht Eagraíochta 
   

Caipiteal agus Soláthar  
     
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  

   

Tosaíochtaí 2017 - 

21(Cuir isteach 

Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí Ionchasacha ó 

Phlean Seirbhíse 2018 (i gcás go 

bhfuil seirbhísí ar liosta na bliana 

acadúla le haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

4.1 Lena chinntiú go 

bhforbrófar 

bonneagar cuí 

chun an leas is 

fearr a bhaint as 

na hacmhainní 

atá ar fáil 

 

→ Ceadú a lorg le haghaidh 
mórthionscadail chaipitil ar 
bith a shainítear mar chuid 
de Mhórinfheistíocht 
Chaipitil i bhFoirgníomh 
Scoileanna 2016 go 2021 
de chuid an Rialtais 
 

• Coláiste Pobail Churrach an Eich 
Bhuí, Cóbh  

• Coláiste Choilm, Baile an 
Chollaigh 

• Coláiste Ghobnatan, Baile Mhuirne 

• Gaelcholáiste Áth an Chóiste 
 
 

Sainaithníodh na scoileanna i gclár cúig 
bliana na Roinne Oideachais agus 
Scileanna d’infheistíochtaí caipitil i 
scoileanna, cuireadh tús le cuairteanna ar 
an láithreán 

4.3 Tacú le 

rialachas eiticiúil 

chun cost-

éifeachtúlacht 

agus luach ar 

airgead a 

chinntiú 

  

→ Leanúint le struchtúir 
rialachais a fhorbairt agus 
a fheabhsú ar fud na 
heagraíochta ar aon dul 
leis an gCód Cleachtais 
maidir le BOOanna a Rialú 
agus i gcomhréir leis na 
dea-chaighdeáin eiticiúla   
 

    Beartais maidir le Ceannach agus 
Soláthar, Nósanna Imeachta agus 
Leibhéil Údaraithe a ghlacadh, a 
chur i bhfeidhm agus a chur chun 
feidhme  

 
 
 
 
  

Cuireadh Beartas Soláthair chun feidhme 
agus leagadh amach leibhéil chuí údaraithe 
don eagraíocht  

 
→ Déanfaimid athbhreithniú 

rialta ar chaiteachas BOO 

    Réimsí Comhbhailiúcháin a 
shainaithint, i gcás nach bhfuil 

Sainaithníodh réimsí comhbhailiúcháin agus 
cuireadh tús le hobair ar phróiseas 
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Chorcaí chun deiseanna 

soláthair a shainaithint 

agus chun luach ar 

airgead a chinntiú ar fud 

an heagraíochta 

Conarthaí nó Creat OGP i 
bhfeidhm agus soláthar iomaíoch 
do BOOC a chur chun cinn sna 
réimsí sin.  

 
  

tairisceana a chur chun cinn maidir le 
seirbhísí bus 

   

 

Dlí agus Comhlíonadh (D&C) 
 

Tabhair faoi deara: Mar gheall nár cuireadh baill in ionad baill foirne sinsearacha a d’éirigh as (leibhéal APO), rinneadh an rannóg seo a 

chumasc i mí na Samhna 2018 sa Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, mar sin déantar gníomhaíochtaí a roinneadh a thuairisciú faoi roinn 

amháin 

     
 Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse 
 

Tosaíochtaí 
2017 – 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht 
Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

4.3 Tacú le 
rialachas 
eiticiúil chun 
cost-
éifeachtúlach
t agus luach 
ar airgead a 
chinntiú 

 

→ Déanfaimid na socruithe 
riachtanacha lena 
chinntiú go 
gcomhlíonfar ár n-
oibleagáidí cosanta 
sonraí lena n-áirítear an 
Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí 
(RGCS) 

 

    Na hathruithe is gá a phleanáil 
agus a chur chun feidhme chun an 
RGCS nua a chomhlíonadh a 
thiocfaidh i bhfeidhm an 25 
Bealtaine, 2018.  Tá athbhreithniú 
agus leasú le déanamh ar gach 
beartas, próiseas agus nós 
imeachta ar fud na heagraíochta 
maidir le sonraí pearsanta a 
bhailiú agus a phróiseáil.  
Soláthrófar an oiliúint chuí don 
fhoireann lena chur ar a gcumas 
na ceanglais nua a chomhlíonadh 

.  

Rinneadh athbhreithniú ar na beartais 
reatha agus nuair ba ghá forbraíodh 
beartais nua, chun sraith iomlán beartas 
(lena n-áirítear nósanna imeachta) a chur 
ar fáil ar fud na heagraíochta chun 
comhlíonadh RGCS a chinntiú.  Bunaíodh 
grúpa oibre RGCS chun leanúint le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar dhoiciméid 
maidir le comhlíonadh. 
 
Cuireadh oiliúint ar líne ar fáil ar fud na 
heagraíochta  
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 → Leanfaimid lenár 
bpróisis a fhorbairt agus 
monatóireacht a 
dhéanamh orthu lena 
chinntiú go 
gcomhlíonfar ár 
gceanglais reachtúla 
agus rialála 

 

    Straitéis a fhorbairt maidir le 
Sláinte agus Sábháilteacht a 
bhainistiú inár scoileanna agus 
inár n-ionaid. 

 
 
 
   Teimpléid a fhorbairt le haghaidh 

bainistíocht Comhaontuithe 
Seirbhíse (CSanna) agus 
Comhroinnt Sonraí / 
Comhaontuithe Próiseála le Tríú 
Páirtithe 

 
    Forbairt córais monatóireachta 

chun comhlíonadh CSanna a 
rianú agus a thaifeadadh 

 

Cuireadh tús le tionscadal náisiúnta chun 
teimpléid chuí a chur i bhfeidhm maidir le 
Córas Bainistíochta Sábháilteachta a chur 
chun feidhme agus aird á tabhairt ar 
threoirlínte ÚSS do scoileanna 
 
Forbraíodh teimpléid nua agus cuireadh 
cur i bhfeidhm comhordaithe chun feidhme 
 
 
 
 
Cuireadh Córas Monatóireachta i 
bhfeidhm chun comhlíonadh a chinntiú 

     

Seirbhísí Corparáideacha  
   
 Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  
   

Tosaíochtaí 2017 
– 21   
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le haghaidh 
2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

4.3 Tacú le 
rialachas 
eiticiúil chun 
cost-
éifeachtúlacht 
agus luach ar 
airgead a 
chinntiú 

 

→ Leanfaimid le feabhas a 
chur ar éifeachtúlachtaí 
chun luach ar airgead a 
chinntiú i mbainistíocht 
réadmhaoine uile BOO 
Chorcaí, mar aon dul le 
Plean Seachadta um 
Bainistíocht Sócmhainní 
Réadmhaoine an Rialtais 

    Nósanna imeachta agus próisis 
chuí, lena n-áirítear clár lárnach 
léasanna, le haghaidh bainistíocht 
léasanna atá le hathnuachan / atá 
ag dul in éag le bunú in 2018   

 
  

Bunaíodh clár lárnach leasuithe agus 
cuireadh próisis athbhreithnithe i bhfeidhm 
chun é a bhainistiú 
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→ Déanfaimid na socruithe 

riachtanacha lena 

chinntiú go gcomhlíonfar 

ár n-oibleagáidí cosanta 

sonraí lena n-áirítear an 

Rialachán Ginearálta 

maidir le Cosaint Sonraí 

(RGCS) 

Na hathruithe is gá a phleanáil agus 
a chur chun feidhme chun an RGCS 
nua a chomhlíonadh a thiocfaidh i 
bhfeidhm an 25 Bealtaine, 2018.  Tá 
athbhreithniú agus leasú le 
déanamh ar gach beartas, próiseas 
agus nós imeachta ar fud na 
heagraíochta maidir le sonraí 
pearsanta a bhailiú agus a 
phróiseáil.  Soláthrófar an oiliúint 
chuí don fhoireann      

 
Cuirfear tús le hathbhreithniú agus 
athaicmiú doiciméad cartlannaithe in 
2018. Táthar ag súil go nglacfaidh 
an tionscadal sin tréimhse 
shuntasach ama agus go dteastóidh 
measúnú leanúnach ina leith 

 

Rinneadh beartais agus nósanna imeachta 
a nuashonrú agus cuireadh tús leis na 
doiciméid chartlannaithe a athbhreithniú 
agus a athaicmiú i gcomhréir le Sceideal 
Coinneála BOO  

 → Leanfaimid lenár bpróisis 

a fhorbairt agus 

monatóireacht a 

dhéanamh orthu lena 

chinntiú go gcomhlíonfar 

ár gceanglais reachtúla 

agus rialála 

    Straitéis a fhorbairt maidir le Sláinte 

agus Sábháilteacht a bhainistiú inár 

scoileanna agus inár n-ionaid. 

   Teimpléid a fhorbairt le haghaidh 

bainistíocht Comhaontuithe 

Seirbhíse (CSanna) agus 

Comhroinnt Sonraí / Comhaontuithe 

Próiseála le Tríú Páirtithe 

    Forbairt córais monatóireachta chun 

comhlíonadh CSanna a rianú agus 

a thaifeadadh 

Straitéis tosaigh scópáilte ag feitheamh 
thoradh an tionscadail náisiúnta 
 
 
Féach thuas 
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4.4 Branda láidir 

inaitheanta 

BOO Chorcaí a 

fhorbairt 

→ Feasacht comhordaithe 

margaíochta agus 

brandála a fhorbairt agus 

a chur chun feidhme chun 

feasacht a ardú faoi BOO 

Chorcaí mar eagraíocht 

agus na seirbhísí ar fad a 

sholáthraíonn sé agus a 

sheachadann sé 

    Faoi dheireadh 2018 déanfar 
feachtas comhordaithe margaíochta 
a bhainistiú go lárnach do gach 
Coláiste PLC 

 
 
 
 
 

Sainaithníodh agus cuireadh chun feidhme 
feachtas margaíochta a bhainistítear go 
lárnach lena chur i bhfeidhm in 2019 

 → Aithneoimid agus 

ceiliúrfaimid 

gnóthachtálacha ár 

bhfoghlaimeoirí agus ár 

bhfoirne mar bhealach le 

tacú le cultúr barr 

feabhais agus é a chothú 

    Faoi dheireadh 2018 bheidh 
gnóthachtálacha na scoláirí agus 
na bhfoghlaimeoirí curtha ar 
taispeáint ag líon imeachtaí BOO 

 
 
 
 

Glacadh gach deis lena chinntiú go 

ndearnadh gach gnóthachtáil lena n-áirítear 

gnóthachtálacha acadúla a aithint agus a 

cheiliúradh trí shearmanas scoile, imeacht 

BOO agus trí na meáin shóisialta 

Tionóladh Searmanas bliantúil Gradam 

BOO Chorcaí chun aitheantas a thabhairt do 

ghnóthachtálacha ár scoláirí i gClár na 

hArdteistiméireachta agus i gClár na 

hArdteistiméireachta Feidhmí  

Tugadh cuairt do scoileanna, Coláistí FET, 

Ionaid Oiliúna agus Seirbhísí FET chun 

tionscadail, punanna a scoláirí a chur ar 

taispeáint ag seoladh Ráiteas Straitéise 

BOO Chorcaí 

Cuireadh buaiteoir Thaispeántas Eolaithe 

Óga BT ó Choláiste Choilm i láthair Bhord 

BOOC  

4.5 Córais 

cumarsáide 

inmheánaí 

agus seachtraí 

→ Soláthrófar na gealltanais 

a tugadh i Scéim na 

dTeangacha Gaeilge 

Oifigiúla laistigh de 

    Faoi dheireadh 2018 beidh na 
doiciméid ar fad ar fáil i nGaeilge ar 
inlíon na foirne.  Socrófar sínithe 
seoltaí ríomhphoist go huathoibríoch 

Cuireadh tús agus leanadh le hobair ar 
aistriú doiciméad lena chinntiú go mbeidh 
acmhainní ar fáil sa Ghaeilge 
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a fhorbairt agus 

a fheabhsú  

 
 
 

shaolré na scéime reatha  

 

sa Phríomhoifig le freagairtí as oifig 
cuí chun teacht lenár ngealltanais 
faoin Scéim 

 

 → Bainfimid leas dearfach 

agus réamhghníomhach 

as na meáin shóisialta 

chun BOO Chorcaí agus 

a sheirbhísí a chur chun 

cinn 

    Cuireadh gach gníomhaíocht 
Coláiste / Ionaid chun cinn go 
gníomhach trí leathanaigh mheáin 
shóisialta BOO Chorcaí 

 
 
 

Leantar le hobair chun gníomhaíocht 
Coláiste / Ionaid a chur chun cinn go 
gníomhach agus a roinnt trí leathanaigh 
mheáin shóisialta BOO Chorcaí 

   
 

Acmhainní Daonna  
   
 Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  
   

Tosaíochtaí 2017 
– 21   
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le haghaidh 
2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

2.1 Na daoine is 

fearr don 

eagraíocht a 

mhealladh agus a 

earcú 

   
 
 
 
 
 
 

→ Leanfaimid lenár bpróisis 

agus lenár gcleachtais 

earcaíochta a 

athbhreithniú agus a 

fhorbairt lena chinntiú go 

bhfuil siad solúbtha agus 

de réir riachtanais na 

heagraíochta 

 
 
 
 

Príomhthairseach r-Earcaíochta a 
sholáthar trí Ghaeilge chun freastal 
riachtanais Gaelcholáistí 
 
Córais fheabhsaithe um fholúntais 
agus conarthaí chun feabhas a chur 
ar éifeachtúlachtaí d’úsáideoirí scoile 
 
Prótacail nua a chur chun feidhme 
chun tús a chur le hearcaíocht 
múinteoirí bunscoile chun tacú le 
Scoileanna Náisiúnta Pobail ina 
bpróisis earcaíochta 

Cuireadh tús le hobair ar aistriú na 
Príomhthairsí r-Earcaíochta 
 
 
Rinneadh obair le soláthraí TF chun feabhas 
a chur ar na héifeachtúlachtaí d’úsáideoirí 
scoile 
 
 
Cuireadh tús le hobair ar fhorbairt prótacal 
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→ Déanfaimid ár gcórais 

clúdaigh foirne 

gearrthéarmaí a fhorbairt 

tuilleadh lena chinntiú go 

bhfuil na daoine cearta ar 

fáil nuair is gá le 

haghaidh sheachadadh 

leanúnach ár seirbhísí  

 

 
 
Comhthiomsú Iarrthóirí feabhsaithe 
agus méadú ar líon na n-iarratas ó 
Mhúinteoirí Nuacháilithe le haghaidh 
poist teagaisc chun dul i ngleic le 
ceisteanna soláthair múinteoirí 
 
Idirghníomhaíocht mhéadaithe le 
seirbhísí treorach gairme ollscoile 
chun deiseanna gairme BOO Chorcaí 
a chur chun cinn 

 
 
Cuireadh tús le hobair ar rannpháirtíocht 
BOO Chorcaí ag aontaí earcaíochta 
múinteoirí a tionóladh in Ollscoileanna ina 
gcuirtear iarchéimithe múinteoireachta ar fáil  

2.3 Timpeallacht 

oibre a bheidh 

dearfach, 

gairmiúil agus 

tacúil a chur ar 

fáil don 

fhoireann uile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Déanfaimid cinnte de go 

mbeidh rochtain ag an 

bhfoireann ar fad ar Chlár 

Cúnaimh Fostaíochta  

 

 

 

→ Forbróimid córas inlín 

chun rochtain ar fhaisnéis 

a chinntiú don fhoireann 

ar fad 

 

 

 

 

→ Díreoimid ar thionscnaimh 

shonracha chun folláine 

na foirne a chur chun cinn 

agus rannpháirtíocht 

dhearfach ár bhfoirne a 

spreagadh ar fud na 

heagraíochta 

Feasacht mhéadaithe faoin gClár 
Cúnaimh d’Fhostaithe trí na seirbhísí 
atá ar fáil a chur chun cinn 
 
Úsáid ag an Lucht Bainistíochta as 
comhairle agus treoir atá ar fáil tríd 
an CCF nuair is cuí 
 
Cuirfear faisnéis spriocdhírithe agus 
ábhartha in inlíon na foirne don 
rannóg acmhainní daonna, lena 
dtabharfar aghaidh ar cheisteanna 
coitianta agus lena soláthrófar an 
“chéad ghlao” d’fhostaithe ag a 
mbeidh fiosrúcháin i ndáil lena 
bhfostaíocht 

 
“Work Positive” a chur chun feidhme 
tríd an ÚSS ar bhonn píolótach  
 
 
 
 
 

Cuireadh an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe 
chun cinn ar fud na heagraíochta 
 
 
Cuireadh tacaíochtaí atá ar fáil do 
Bhainisteoirí chun cinn ag imeachtaí 
bainistíochta 
 
 
 
Leanadh le hobair ar fhorbairt na rannóige 
AD  
 
 
 
 
 
Chláraigh BOO Chorcaí le haghaidh 
threoirthionscadal ÚSS 
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 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide  
     
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse  
   

Tosaíochtaí 2017 – 
21   
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.)  

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le haghaidh 
2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a tosaíodh 
in 2018 

1.4 Tiomantas 

d’fhoghlaim le 

cuidiú 

teicneolaíochta 

chun tacú le 

foghlaim 

neamhspleách 

agus 

chomhoibríoch 

→   Déanfaimid cur chun 

feidhme an Phlean 

Straitéisigh TFC dár 

nIonaid go léir a fhorbairt 

agus a thosú.  Cuirfimid 

san áireamh na Straitéisí 

Náisiúnta TFC don 

Oideachas agus don 

Oiliúint, lena n-áirítear 

an straitéis um 

Fhoghlaim le Cuidiú 

Teicneolaíochta don 

Bhreisoideachas agus 

don Oiliúint 

Forbairt agus glacadh na Straitéise 
TFC lena léirítear na Straitéisí 
Náisiúnta TFC don Oideachas agus 
don Oiliúint, lena n-áirítear an 
straitéis um Fhoghlaim le Cuidiú 
Teicneolaíochta don 
Bhreisoideachas agus don Oiliúint, 
an Straitéis Dhigiteach TFC le 
haghaidh 2015-2020, Straitéis TFC 
do BOOanna de chuid BOOÉ, agus 
straitéisí uileghabhálacha an 
Rialtais maidir le seirbhísí ‘cloud-
first’ agus seirbhísí comhroinnte.   
 

Forbróidh gach scoil Straitéis 

Foghlama le Cuidiú Teicneolaíochta 

Cuireadh tús le hobair ar Straitéis 
Chorparáideach TFC a fhorbairt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’fhorbair gach scoil Straitéis Foghlama 

Digití ar a ndéantar athbhreithniú lena 

chinntiú go ndéanfar infheistíocht chuí chun 
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ar aon dul leis na treoirlínte 

náisiúnta 

Bunófar infheistíochtaí TFC amach 

anseo ar an straitéis sin a chur chun 

feidhme 

foghlaim fheabhsaithe a chur chun cinn 

 

 
   
 
 
 
 
   
 
 
  

→ Forbróimid straitéisí 

sonracha chun cumas ár 

scoileanna agus ár 

gcoláistí a fhorbairt in 

úsáid TFC mar uirlis 

teagaisc agus foghlama 

 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
mbonneagar TFC inár Scoileanna 
agus inár nIonad le forbairt straitéisí 
digiteacha/pleananna r-fhoghlama i 
scoileanna lena chinntiú go bhfuil 
bonneagar slán agus iontaofa TFC i 
bhfeidhm againn chun tacú le leabú 
leanúnach TFC i gcúrsaí riaracháin, 
teagaisc, foghlama agus 
measúnaithe.   

Rinneadh obair i ndáil lenár mbonneagar 
TFC a fhorbairt i gcomhréir leis na Straitéisí 
Foghlama Digití agus Straitéis TEL FET 

2.4 Timpeallacht 
oibre a bheidh 
dearfach, 
gairmiúil agus 
tacúil a chur ar 
fáil don 
fhoireann uile 
 

    

→   Forbróimid córas inlín 

chun rochtain ar 

fhaisnéis a chinntiú don 

fhoireann ar fad 

Dul beo ar inlíon chun cumarsáid 
éifeachtúil agus rochtain ar fhaisnéis 
don fhoireann agus na hionaid ar 
fad a éascú  
    

Leanadh le hobair ar shuíomh Inlín a 
fhorbairt 
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Airgeadas  
   
Tosaíochtaí Straitéiseacha atá tacaithe ag soláthar an Phlean Seirbhíse 
 

Tosaíochtaí 2017 
– 21  
(Cuir isteach 
Tosaíocht Uimh.) 

Gníomhaíochtaí Torthaí ionchasacha ó Phlean 
Seirbhíse 2018 (i gcás seirbhísí ar 
liosta na bliana acadúla le 
haghaidh 2017/2018) 

Torthaí a baineadh amach nó a 
tosaíodh in 2018 

2.2 Tacaíocht a 
thabhairt 
d’fhorbairt 
ghairmiúil ár 
ndaoine 

 

→ Cothóimid cultúr 
forbartha gairmiúla 
agus tacaíochta dár 
bhfoireann ar fad trí 
sholáthar sprice na 
dtionscnamh cuí 
foghlama agus 
forbartha chun a n-
eolas agus a n-
inniúlachtaí a fheabhsú 
agus a fhorbairt 

Réiteach agus Bainistíocht Táillí 
PLC lena n-áirítear Oiliúint na 
Foirne 

Rinneadh an próiseas maidir le réiteach 
agus bainistíocht na dtáillí a dhréachtú 
agus a chur chun feidhme 

4.1 Lena chinntiú 
go bhforbrófar 
bonneagar cuí 
chun an leas 
is fearr a 
bhaint as na 
hacmhainní 
atá ar fáil 

 

→ Leanfaimid le 
hathbhreithniú a 
dhéanamh ar chórais 
TFC lena chinntiú go 
bhfuil siad cuí, 
oiriúnach don fheidhm, 
slán agus go 
soláthraíonn siad 
éifeachtúlachtaí do na 
húsáideoirí ar fad  

 

Córas Íocaíochta Foghlaimeoirí a 
chur chun feidhme  
 
 
Réitigh Áirithinte agus Íocaíochta 
TF le haghaidh Ionaid Oideachais 
Faoin Aer a chur chun feidhme 
 
 
Réiteach agus Bainistíocht Táillí 
PLC – Feabhas ar Chórais TF 
agus ar Oiliúint na Foirne 
 

Forbraíodh RTF náisiúnta chun Córas 
Íocaíochta Foghlaimeoirí oiriúnach don 
fheidhm a sholáthar, le cead ón Roinn 
Oideachais agus Scileanna 
 
Rinneadh córas íocaíochta leictreonaí a 
shainaithint agus cuireadh tús le tástáil  

 
 
 
Córais TF á n-athbhreithniú 

4.3 Tacú le 
rialachas 
eiticiúil chun 
cost-
éifeachtúlacht 

→ Feabhas a chur ar 
chórais tuairiscithe 
cuntasaíochta 
bainistíochta agus 
airgeadais chun tacú le 

Athbhreithniú ar Chuntais Bhainc 
Scoile, agus réiteach ar 
Mhionairgead/Chárta 
Dochair/Chárta Ceannaigh laethúil 

Rinneadh athbhreithniú agus 
dréachtaíodh plean gníomhaíochta lena 
chur chun feidhme  
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agus luach ar 
airgead a 
chinntiú 

 

cinnteoireacht 
fheabhsaithe sna 
Seirbhísí Oideachais 
agus Oiliúna 
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4. Forbhreathnú ar na Seirbhísí a Soláthraíodh in 2018 
 

SCOILEANNA 
 

Bunscoileanna 
 
Tá BOO Chorcaí ina phátrún ar 2 Phobalscoil Náisiúnta (PSN).  Le haghaidh BOO Chorcaí, tá 
ár rannpháirtíocht sa bhunoideachas in Éirinn ina thús nua don Bhord. 
 
Lean BOO Chorcaí le comhairle agus tacaíocht oideachais, airgeadais, acmhainní daonna 
agus foirgníochta a chur ar fáil do gach ceann de na scoileanna sin chomh maith le tacaíocht 
dá rialachas agus dá mbainistíocht fhoriomlán.  Bunaíodh Boird Bhainistíochta chomh maith 
agus cuireadh oiliúint ar fáil lena chur ar a gcumas a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. 
 

Atheagrú Bunscoileanna 
 
Bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Atheagrú Scoileanna ar mhaithe le 
hÉagsúlacht chun an gealltanas a bhí sa Chlár don Rialtas 2016 chun líon na scoileanna il-
sainchreidmheacha agus neamh-shainchreidmheacha a mhéadú chun go mbeadh 400 acu 
ann faoi 2030.   
 
Tá freagrachtaí ar BOOanna, mar údaráis reachtúla, faoin Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna 2013 chun soláthar oideachais ina réimsí feidhme a phleanáil, a sholáthar, comhordú a 
dhéanamh air agus é a athbhreithniú.  Le linn 2018 chríochnaigh BOO Chorcaí an chéim 
thosaigh aitheantais do limistéar Chionn tSáile.  Ón gcleachtadh sin cuireadh tuarascáil ar 
aghaidh chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna lena foilsiú.   

 
Iarbhunscoileanna 
 
Tá BOO Chorcaí ina phátrún ar 28 iarbhunscoil agus coláiste.  Áirítear air sin ceithre Choláiste 
Iar-Ardteistiméireachta a thuairiscítear faoin rannóg Breisoideachais agus Oiliúna.  Is ionann 
dhá cheann déag de na bunscoileanna agus coláistí Pobail ainmnithe i gcás go bhfuil 
comhaontú déanta leis an easpag áitiúil Caitliceach maidir le bainteacht dheoiseach i rialachas 
an choláiste.  Soláthraíonn BOO Chorcaí réimse seirbhísí dá scoileanna agus coláiste go léir, 
lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, acmhainní daonna, foirgníocht, TFC, rialachas chomh 
maith le tacaíocht pleanála oideachais. 
 
Tá BOO Chorcaí ina chomhphátrún chomh maith le hord deoise nó reiligiúnach do 12 scoil 
phobail agus scoil chuimsitheacha i gCorcaigh.   
 
In 2018 bhí méadú 295 ar rolluithe scoláirí ar fud na n-iarbhunscoileanna aitheanta (arna léiriú i 
sonraí Thuairisceáin Dheireadh Fómhair).  Is é sin méadú suntasach a bhí ina chúis lena 
dhúshláin féin ar an leibhéal scoile.    
 
Lena chois sin, soláthraíonn BOO Chorcaí roinnt suíomhanna oideachais de chineál 
iarbhunoideachais i gcomhair le FSS, chun tacú le scoláirí nach bhfuil ábalta páirt a ghlacadh 
sa soláthar príomhshrutha.  Tá na suíomhanna sin i bhfoirm cúraim, aonaid ardtacaíochta agus 
aonaid cúraim chónaithe, lena n-áirítear Ard Álainn ag Ospidéal San Stiofán, Glanmire agus 
Éist linn Linn at Bessboro, an Charraig Dhubh.   
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BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT 
 

Comhaontú Feidhmíochta Straitéisí le SOLAS 
 

I ndiaidh próiseas plé chomhairligh le SOLAS tugadh comhaontú Feidhmíochta Straitéisí idir 
SOLAS agus Bord Oideachais agus Oiliúna i gcrích in 2018. Leis an gcomhaontú leagtar 
amach an comhthéacs, na tosaíochtaí straitéiseacha agus cion BOOC maidir leis na 
príomhspriocanna náisiúnta earnála maidir le breisoideachas agus oiliúint a bhaint amach thar 
an tréimhse 2018-20. Cuirtear in iúl leis chomh maith tiomantas BOOC do thacaíocht a 
thabhairt do chur chun feidhme réimse beartas agus straitéisí náisiúnta a bhaineann le soláthar 
FET agus sainaithnítear leis na príomhrioscaí agus na príomhdhúshlán a chaithfear a mhaolú 
agus dul i ngleic leo chun seachadadh rathúil an chomhaontaithe sin a bhaint amach.  
Bhí an comhaontú mar thoradh ar an bplé agus rannpháirtíocht chuimsitheach idir SOLAS 
agus BOO Chorcaí, agus fuarthas ionchur agus bailíochtú neamhspleách ó phainéal 
saineolaithe a raibh tuiscint acu ar an dea-chleachtas Éireannach agus idirnáisiúnta sna córais 
bhreisoideachais agus oiliúna. 
 

Coláistí Breisoideachais (PLC) 

Leanann Coláistí Breisoideachais BOOC le réimse agus próifíl cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta a 

sheachadadh cosúil leis na cinn a seachadadh an bhliain roimhe sin. Cé go ndearna na 

coláistí, nuair ab fhéidir, cúrsaí a chur in oiriúint agus a mhionathrú chun freastal ar riachtanais 

an mhargaidh shaothair áitiúil agus foghlaimeoirí, bhí srian suntasach ar an acmhainn laistigh 

de BOO chun cúrsaí úrnua a fhorbairt agus a thabhairt isteach, mar gheall ar easpa fhoriomlán 

solúbthachta a cruthaíodh le laghdú ar rolluithe agus laghdú ar leithdháileadh iomlán na 

múinteoirí mar gheall ar an laghdú ar rollú an bhliain roimhe sin.  Is é sin treocht náisiúnta atá 

ann le roinnt blianta anois 

Tháinig laghdú 544 in 2018 ar na rolluithe ar fud na gcoláistí agus na n-ionad a thairgeann 

cúrsaí PLC (arna léiriú i dTuairisceáin Dheireadh Fómhair) Bhí tionchar suntasach ag an 

ngeilleagar atá ag athrú, agus ag an mbeartas leanúnach atá glactha ag earnáil an 

Bhreisoideachas chun rolluithe a mhéadú agus riachtanais pointí CAO a laghdú ar líon mór 

cúrsaí ar rolluithe i gcúrsaí.  

Leanann an earnáil PLC le bheith páirteach i bPrintíseachtaí agus Cúrsaí Oiliúna a thabhairt 

isteach agus d’éirigh leo iad a thabhairt isteach sna Coláistí chomh maith.  Is é sin réimse a 

leanfar le hiniúchadh a dhéanamh air le haghaidh fáis de réir mar a fhásfaidh naisc leis an 

tionscal chomh maith chun ailíniú níos fearr maidir le cúrsaí PLC leis an saol oibre a chinntiú 

Ionad Oiliúna Chorcaí (Seirbhísí Oiliúna) 
 
Is é Ionaid Oiliúna Chorcaí, atá suite ar Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, an t-ionad agus mol 
oibriúcháin le haghaidh gach seirbhíse oiliúna a sholáthraíonn BOOC faoi FET.  Cé gurb é an 
t-ionad an láthair ina seachadtar réimse printíseachtaí lena n-áirítear oiliúint lasmuigh den 
láthair oibre (Céim 2), freastalaíonn  
an t-ionad chomh maith ar réimse clár sainoiliúna agus feidhmíonn sé mar an ionad 
comhordúcháin agus riaracháin maidir le soláthar oiliúna, agus tá réimse oifigí tacaíochta FET 
de chuid BOOCanna, lena n-áirítear Dearbhú Cáilíochta, Treoir agus Seirbhísí don Ógra 
lonnaithe ansin. 
 
Ar aon dul le paraiméadair agus ceanglais náisiúnta phleanála FET, lean seirbhísí BOOC ag 
féachaint le méadú a dhéanamh ar mhéid na hacmhainne oiliúna printíseachta is féidir a 
sholáthar tríd an ionad, trí na spásanna oiliúna atá ann cheana a atheagrú agus infheistíocht a 
dhéanamh in acmhainn bhreise lasmuigh den ionad amhail Ionad an Taoibh Thiar. Chuir an 
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tIonad Oiliúna fócas agus béim faoi leith ar oiliúint bhreise a fhorbairt agus a sheachadadh do 
dhaoine i bhfostaíocht ar aon dul le beartais SOLAS de réir mar a eiseofar iad.  
 
Chuir feidhm Oiliúna BOOC cláir ar fáil chun daoine dífhostaithe chomh maith le cuardeoirí 
poist eile a sciliú, a ath-sciliú nó a uas-sciliú chun post a fháil agus/nó dul chun cinn chuig an 
ardoideachas/ breisoideachas agus oiliúint a ullmhóidh iad le dul san iomaíocht sa mhargadh 
saothair. Seachadadh na cláir sin trí chúrsaí lánaimseartha lae, oíche nó ar líne. Laghdaíodh 
méid na gníomhaíochta i soláthar spriocdhírithe do dhaoine dífhostaithe ar aon dul leis an gclár 
beo. Tá méid na gníomhaíochta oiliúna léirithe sa bhuiséad bliantúil le haghaidh oiliúna. 
 
 

Seirbhísí don Ógra 
 
Sheachaid BOO Chorcaí, trí líon soláthraithe seirbhíse don Ógra atá maoinithe, réimse 
seirbhísí don ógra do dhaoine óga ar fud an réigiúin faoi chláir éagsúla don Ógra arna maoiniú 
an Roinn Gnóthaí Leanaí agus Óige.  Le leithdháileadh bliantúil de mhaoiniú don Órga sa 
bhreis ar €4 mhilliún, sholáthair Seirbhís don Ógra BOO Chorcaí gníomhaíochtaí 
rannpháirtíochta na hóige lasmuigh den suíomh foirmiúil oideachais chun daoine óga a 
spreagadh le bheith gníomhach ina bpobail mar shaoránaigh, rólchuspaí agus ceannairí piara 
agus tacú leo leis sin.  Tá sé sin ina ghníomhaíocht an-luachmhar ach gníomhaíocht de chuid 
BOO nach bhfeictear den chuid is mó.  
 
Oibríonn BOO Chorcaí, trína Aonad Seirbhísí don Ógra le líon eagraíochtaí Óige chun 
Seirbhísí don Ógra a sholáthar thar a cheann, lena n-áirítear:  

• YMCA 

• Foróige 

• Youthwork Ireland Cork 

• Seirbhísí Óige an Chóibh 

• Clann Shíomóin Chorcaí 

• Meitheal Mara 

• Good Shepherd Services 

• Iontaobh Pháirc na hEaglasta. 
 

Tá an fhreagracht ag BOO Chorcaí as maoiniú a riar do os cionn 35 tionscadal agus seirbhís 

don ógra ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí.   

Tugann Oifigeach Óige BOO Chorcaí tacaíocht dá gcuid oibre agus seachadta agus déanann 
fochoiste BOOC atá freagrach as pleanáil agus monatóireacht straitéiseach maoirseacht orthu.   

 
Ógtheagmháil 
 
Ar aon dul le plean straitéiseach BOOC, sholáthraíomar oideachas agus oiliúint 
ardchaighdeáin a thagann le fírinní shaol an lae inniu agus lena méadaítear deiseanna dul 
chun cinn na bhfoghlaimeoirí chuig an bhfostaíocht agus/ nó chuig an mbreisoideachas. 
 
Clár oideachais agus oiliúna is ea Ógtheagmháil do dhaoine óga 15-20 bliain d’aois, a 
dteastaíonn rogha eile seachas an suíomh foirmiúil oideachais uathu. Díríonn an clár 
Ó￼￼gtheagmhála go cothrom ar fhorbairt scileanna acadúla, gairme agus scileanna boga 
agus tugtar deiseanna d’fhoghlaimeoirí deimhniú a bhaint amach ar Leibhéal 3 agus ar 
Leibhéal 4. Éascaíonn an clár a rochtain, a n-aistriú agus a ndul chun cinn chuig an 
mbreisoideachas, chuig an oiliúint agus chuig an bhfostaíocht.￼  
 
I ndiaidh athbhreithniú ar an gclár Ógtheagmhála, forbraíodh curaclam athbhreithnithe i 
gcomhar leis na hionaid ar fad a raibh forbairt agus feabhas chomhpháirt na Socrúchán Oibre 
mar thoradh air chun a ábharthacht d’fhoghlaimeoirí agus d’fhostaithe a chinntiú; mar thoradh 
air sin tá deis foghlama níos fónta agus níos rannpháirtí ann do rannpháirtithe agus d’fhostóirí. 
Baineadh úsáid níos mó agus níos mó sa Churaclam Ógtheagmhála athbhreithnithe as cur 
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chuige cumaisc foghlama ina gcomhcheanglaítear gníomhaíocht seomra ranga, gníomhaíocht 
phearsanta ar mhodh beartaithe agus struchtúrtha. 
 

Litearthacht Aosach 
 
Díríonn Bord Oideachais agus Oiliúna ar Sheirbhís chomhtháite Oideachais um Litearthacht 
Aosach, le leibhéil chreidiúnaithe ó Leibhéil 1-6, ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí￼.  Laistigh 
den sainordú sin sheachaid Seirbhís Litearthachta BOOC a lán cláir éagsúla ￼a bhí dírithe ar 
fheabhas a chur ar scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta agus TFC 
d’aosaigh ar mian leo feabhas a chur ar a n-inniúlachtaí agus a rannpháirtíocht fheidhmiúil a 
threisiú ina saol pearsanta, sóisialta, pobail agus eacnamaíoch.  Tá na cláir a tairgeadh éagsúil 
agus solúbtha agus téann siad ó 1:1 Tacaíocht saorálaithe go dianteagasc grúpa agus 
deimhniú.  Tá an bhéim ar thorthaí foghlama ag leibhéil Múinteoirí Nuacháilithe 1-3   
 
Le linn na bliana d’oibrigh an tseirbhís go dlúth leis an tSeirbhís Oideachais d’Aosaigh níos 
leithne chun roghanna dul chun cinn foghlaimeoirí a chur ar fáil a bhaineann go sonrach le 
riachtanais foghlaimeoirí, fostóirí agus an limistéir gheografaigh. Trí idirchaidreamh a 
dhéanamh le comhghleacaithe le linn an phróisis phleanála cinntíodh seachadadh clár 
friothálach cuí ar Leibhéal 3 agus bealaí soiléire dul chun cinn chuig cláir Leibhéal 4 agus 5. 
 
Tríd an gclár Scileanna le haghaidh Oibre bhí d’oibrigh an tseirbhís litearthachta le fostóirí 
chun cláir a sholáthar a dhíríonn ar leibhéil inniúlachta fostaithe ag a bhfuil leibhéil ísle 
cáilíochtaí oideachais a ardú, bunscileanna TF a fheabhsú trína mbeidh fostaithe ábalta 
déileáil le hathruithe leanúnacha a tharlaíonn go minic i gcleachtais oibre  Cuireadh teagasc 
ESOL ar fáil suas go dtí Leibhéal 3 CNC agus tugadh tús áite d’iarrthóirí tearmainn agus 
oibrithe inimirceacha nó imirceacha AE ar ioncam íseal.  Leis an gclár um Fhoghlaim 
Teaghlaigh cuireadh tacaíochtaí ríthábhachtacha ar fáil do thuismitheoirí a raibh teorainn ar a 
n-oideachas féin, rud a chuidigh le constaicí a shárú idir an fhoghlaim i gcomhthéacsanna 
éagsúla. 
 

Oideachas Pobail 
 
Seachadtar an tOideachas Pobail i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail chun deiseanna 
foghlama áitiúla a chur ar fáil. Is é an aidhm leas a bhaint as cumas na bpobal áitiúil chun páirt 
a ghlacadh maidir le freagairtí ar mhíbhuntáiste oideachais agus struchtúrach a fhorbairt. 
 
Déantar seirbhísí Oideachais Pobail agus Aosaigh BOO Chorcaí a bhainistiú agus a 

chomhordú ar bhonn fo-réigiúnach, agus tá ceithre réimse pleanála agus seachadta ailínithe le 

limistéir na gCoistí um Fhorbairt Áitiúil & Pobail (LCDC), Tuaisceart Chorcaí, Deisceart 

Chorcaí, Iarthar Chorcaí agus Cathair Chorcaí. 

Cé go bhfuil formhór na gcúrsaí a thairgtear faoi na cláir sin ina gcúrsaí páirtaimseartha, tá 
siad ceaptha ar dhóigh a n-éascaíonn rochtain, aistriú agus dul chun cinn chuig cláir 
lánaimseartha, más mian leis na rannpháirtithe é sin a dhéanamh. Tairgeann siad meascán de 
chláir chreidiúnaithe/dheimhnithe, go ginearálta ag Leibhéil 2 go 4 den CNC, agus dírítear cuid 
de na cláir forbartha acmhainne neamhchreidiúnaithe ar fhoghlaimeoirí nár chríochnaigh an t-
oideachas foirmiúil.  Cuireadh obair chun cinn le linn na bliana chun na réimsí seirbhíse a 
leathnú agus rannpháirtíocht áitiúil á cinntiú. 

 
An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO) 
 
Is é is aidhm fhoriomlán leis an gclár TFO méadú a dhéanamh ar rannpháirtíocht daoine óga 
agus aosach ag a bhfuil oideachas níos lú ná oideachas dara leibhéal uachtair i réimse 
deiseanna foghlama creidiúnaithe páirtaimseartha as a dtagann gradaim ar an gCreat 
Náisiúnta Cáilíochtaí chun a rochtain, a n-aistriú agus a ndul chun cinn chuig conairí eile 
oideachais nó fostaíochta a éascú. 
 
Díríonn Bord Oideachais agus Oiliúna ar Sheirbhís chomhtháite Oideachais Aosach, le leibhéil 
chreidiúnaithe ó Leibhéil 1-6, ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Mar chuid den tseirbhís sin, 
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oibríonn TFO go dlúth leis an mBunoideachas d’Aosaigh, VTOS agus an tSeirbhís Oideachais 
d’Aosaigh chun roghanna dul chun cinn foghlaimeoirí a chur chun cinn a bhaineann go 
sonrach le riachtanais an limistéir gheografaigh agus na bhfoghlaimeoirí. Déanann TFO 
idirchaidreamh le PLCanna, Soláthar Oiliúna agus Comhordaitheoirí Ógtheagmhála chun 
seachadadh clár friothálach ag Leibhéal 4 go Leibhéal 5 de chláir PLC. 
 
Díríonn TFO go príomha ar chúrsaí Leibhéal 4 DCCÉ a sheachadadh agus Leibhéil 3 agus 5 á 
seachadadh ar leibhéil níos ísle.  Leis na cúrsaí sin cuirtear bealach dul chun cinn ar fáil ó 
chúrsaí de leibhéal níos ísle agus dul chun cinn chomh maith chuig cúrsaí PLC agus Ionad 
Oiliúna.   
 
Coinníodh an fócas le linn na bliana ar athbhreithniú a dhéanamh ar an seachadadh chun 
bealaí dul chun cinn a chinntiú agus feasacht faoin tseirbhís á hardú chun réimsí seachadta a 
leathnú.  
 
 
 

Seirbhísí Treorach Chorcaí 
 
Tairgeann Seirbhís Treorach BOO Chorcaí seirbhís atá saor in aisce, neamhchlaonta agus 

rúnda agus tá sé ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta agus aosaigh dhífhostaithe reatha ag a bhfuil a 

cáilíocht(aí) níos lú ná leibhéal 6 DCCÉ. Cuidíonn ár bPearsanra Treorach le foghlaimeoirí 

iniúchadh a dhéanamh ar a leasanna agus ar a gcumas na roghanna cúrsaí is fearr a 

shainaithint.  

 

Lean an tseirbhís lena chinntiú go raibh sé fós ábhartha le heolas cothrom le dáta ar roghanna 

éagsúla agus sholáthair sí cúnamh d’fhoghlaimeoirí fásta i soláthar FET.   
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TACAÍOCHT EAGRAÍOCHTÚIL 
 

Dírítear na seirbhísí a thacaíonn an tacaíocht eagraíochtúil ar sheachadadh seirbhísí 

neamhfhoghlama atá riachtanach chun cuidiú le hoideoirí agus oiliúnóirí béim a chur ar 

sheachadadh seirbhísí díreacha d’fhoghlaimeoirí lena chinntiú go mbeidh eispéireas foghlama 

ardchaighdeáin acu agus go mbeidh BOO Chorcaí nuálach, freagrúil agus thús cadhnaíochta 

an tsoláthair oideachais agus oiliúna i gcónaí.  

Ó bunaíodh é rinneadh BOO Chorcaí athruithe a athbhreithniú agus a chur chun feidhme 

maidir leis an dóigh a gceapann agus a seachadann an Phríomhoifig seirbhísí 

neamhfhoghlama i gcomhair gach réimse foghlama.  

Rinneadh athbhreithniú ar na seirbhísí sin le linn 2018 mar fhreagairt ar éirigh as ball foirne 

agus ag tús 2018, cé gur sainaithníodh sé rannóg ar leith, tugadh an Rannóg Dlí agus 

Comhlíonta faoi bhrat uileghabhálach an Seirbhísí Corparáideacha. 

Cé go bhfuil an dearadh eagraíochtúil ina phróiseas leanúnach teacht chun cinn, tá roinnt 

tionscadail earnála á ndéanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar bhonn náisiúnta.  

D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag na tionscadail sin agus go háirithe seirbhísí 

comhroinnte ar an dóigh a bhfuilimid deartha mar eagraíocht, ár gcumas leanúint leis na 

seirbhísí reatha a sheachadadh chomh maith lenár gcumas seirbhísí a leathnú mar fhreagairt 

ar bhrúnna inmheánacha agus seachtracha chuig scoileanna nach scoileanna BOO iad.    

Lean BOO Chorcaí le páirt dhearfach a ghlacadh i dtionscadail náisiúnta 

Caipiteal agus Soláthar  
 
Soláthraíonn an Roinn Caipitil agus Soláthair réimse seirbhísí chun tacú le Coláistí agus le 

hIonaid i ndáil le cláir fhoirgníochta agus riachtanais soláthair.  Tá an dá réimse an-difriúil, 

agus is iad seo a leanas réimse na seirbhísí a sholáthraítear: 

Foirgnimh  

• Tionscadail Chaipitil Foirgníochta BOO do scoileanna úra, síntí agus cóiríocht 
shealadach etc. 

• Iarratas ar an gcead pleanála a theastaíonn agus achomhairc 

• Scéim Oibreacha Samhraidh Scoileanna 

• Scéim Oibreacha Éigeandála 

• Ábhair fhoirgníochta féinmhaoinithe BOO 

• Bainistíocht Saoráidí – eagrú cothabháil HO, éifeachtúlacht fuinnimh BOOC etc. 

• Cúnamh do scoileanna nach scoileanna BOO iad nuair a iarrtar iad i leith Tionscadail 
Chaipitil Aonad Foirgneamh na Roinne Oideachais agus Scileanna 
 

 Faoi na seirbhísí sin tá roinnt suntasach tionscadal foirgníochta faoi sheol, cinn mhóra agus 

bheaga araon. Tugadh cothrom le dáta Bord BOO Chorcaí ag gach cruinniú forbairtí i ndáil le 

hoibreacha caipitil. 

 
Soláthar 

• Forbairt agus monatóireacht nósanna imeachta BOOC (HO agus BOO i gcoitinne) chun 
comhlíonadh an dea-chleachtais agus ceanglais an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a 
chinntiú. 

• Soláthar earraí / seirbhís i gcomhréir le beartais agus nósanna imeachta 

• Orduithe/ íocaíochta na Ceannoifige 

• Idirchaidreamh le OGP, BOOÉ, fóraim soláthair etc. 
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• Clár agus athnuachan conarthaí a choimeád 
 
Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir leis na Nósanna Imeachta Soláthair ina gcuimsítear 
leibhéil údaraithe don eagraíocht a fhorbairt agus a fhoilsiú 
 

Seirbhísí Corparáideacha￼ (ina gcuimsítear Dlí agus Comhlíonadh roimhe seo) 
   
Is é príomhfheidhm na Seirbhísí Corparáideacha a chinntiú go bhfuil struchtúir rialachais i 
bhfeidhm agus go bhfuil comhlíonadh ceanglas reachtach agus imlitreacha á fhorbairt le 
hathbhreithniú na gcóras agus na gcleachtas oibre agus feabhsú na timpeallacht rialaithe 
inmheánaigh.  Is iad seo a leanas roinnt de na réimsí sonracha atá faoi shainchúram na 
roinne; 
 

• Rialachas Corparáideach 

• Cosaint Sonraí 

• Sláinte, Sábháilteacht agus Leas ag an Obair 

• Bainistíocht Réadmhaoine agus Léasanna 

• Margaíocht  

• Bainistíocht Comhaontuithe Seirbhíse 

• Scéim na dTeangacha Gaeilge Oifigiúla 

• Seirbhísí Tacaíochta Riaracháin don Bhord agus don Fheidhmeannach 
 

Chonaic an fhoireann méid suntasach athraithe mar gheall ar thabhairt isteach RGCS i mí na 

Bealtaine 2018, athbhreithniú ar Comhaontuithe Seirbhíse, socruithe léasa ailínithe le 

ahthstruchtúrú dhá roinn  Rinneadh dul chun cinn mór chomh maith maidir le beartais, 

nósanna imeachta, teimpléid a fhorbairt don eagraíocht. 

Cuireadh Plean Seirbhíse agus Tuarascálacha Bliantúla BOO Chorcaí isteach agus d’fhaomh 
Bord BOO Chorcaí iad i gcomhréir leis na spriocdhátaí reachtacha. 
 

 Acmhainní Daonna  
   
Soláthraíonn an Roinn Acmhainní Daonna réimse seirbhísí a thacaíonn le Bainisteoirí agus 
foireann BOO Chorcaí.  Cumhdaítear sa tseirbhís gach gné den fhosaíocht ó “fhostú go héirí 
as” baill foirne lena chinntiú go gcomhlíonann BOO Chorcaí agus a Bhainisteoirí an 
reachtaíocht um fhostaíocht agus imlitreacha.  Is iad seo a leanas roinnt de na seirbhísí a 
sholáthraítear: 
 

• Earcaíocht 

• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

• Leithdháileadh agus Úsáid Foirne 

• Riarachán an Phárolla  

• Riarachán Saoire 

• Sláinte cheirde 

• Cur chun Feidhme comhaontuithe agus/ nó córas náisiúnta 

• Caidreamh na Foirne 

• Oiliúint agus Forbairt na Foirne 

• Aoisliúntas 
 
Le linn na bliana lean AD le seirbhís oiriúnach don fheidhm a sheachadadh ina gcuirtear béim 
ar réitigh TFC a fheabhsú agus a fhorbairt chun feabhas a chur ar eispéireas an úsáideora 
deiridh.  Ghlac baill foirne páirt ghníomhach chomh maith i líon tionscadal náisiúnta, go háirithe 
Párolla Comhroinnte.     
 

 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide  
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Leanann ról TFC ag teacht chun cinn i ngach gné de chuid sheirbhísí BOO Chorcaí. Tá 
méadú suntasach tagtha ar an tábhacht a bhaineann leis maidir le taca a chur faoi 
riarachán agus rialachas mar aon leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Mar Roinn 
is iad seo a leanas an réimse seirbhísí agus tacaíochtaí do Choláistí/Ionaid; 
 

• Bainistíocht Tionscadal ar chórais nua lena n-áirítear uasghrádú 

• Forbairt bhonneagair agus bainistíocht maidir leo sin 

• Córas agus uasghrádú bogearraí cuí a shainaithint maidir leo sin 

• Forbairt agus cothabháil córas cumarsáide 

• Tacaíocht Theicniúil 

• Bainistíocht Conraitheoirí 

• Seirbhís chomhairleach maidir le soláthar 

• Pleananna Athshlánaithe Tubaiste 

• Cosaint agus Slándáil Sonraí TF 
 

Tá TFC fós ina réimse ina bhfuil soláthar córas agus bonneagair chuí atá tábhachtach don 

soláthar seirbhíse ar fad.  Sholáthair an Roinn tacaíocht agus cúnamh i ngach réimse a 

bhaineann le TFC fiú laistigh d’acmhainní inmheánacha teoranta.  

Airgeadas  
 
Déanann Roinn Airgeadais BOO Chorcaí cuntais BOO Chorcaí a bhainistiú agus cuireann siad 

maoirseacht agus comhairle airgeadais ar fáil chun comhlíonadh na reachtaíochta agus 

imlitreacha a chinntiú.  Is iad seo a leanas roinnt de na seirbhísí a sholáthraítear: 

• Íocaíochtaí agus nósanna imeachta, ceaduithe, rialuithe agus comhlíonadh lena 

mbaineann 

• Baincéireacht  

• Tuairisciú agus réiteach idirbheart airgeadais 

• Ullmhú na Ráiteas Airgeadais Bliantúil  

• Buiséadú agus réamh-mheastacháin 

• Bainistíocht ar Éilimh ESF 

• Sruthanna maoinithe a bhainistiú  

• Comhordú Iniúchtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Cistí agus ESF 

Cuireadh Cuntais Airgeadais BOO Chorcaí i gcomhair 2017 isteach agus d’fhaomh Bord BOO 

Chorcaí iad i gcomhréir leis na spriocdhátaí reachtacha.  Le linn na bliana bhí BOO Chorcaí ar 

cheann de na cúig BOO a roghnaigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Cistí chun páirt a 

ghlacadh i Samhail Aibíochta Bainistíochta Airgeadais a tosaíodh i R4 de 2018. 

Achoimre Airgeadais 
 
Tá BOO Chorcaí maoinithe go príomha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le 

seachadadh a chlár dara leibhéal agus SOLAS agus na Roinne Oideachais agus Scileanna 

don Oideachas agus don Oiliúint. In 2018, sholáthair Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais 

eile maoiniú le haghaidh tionscadail faoi leith lena n-áirítear: 

• An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta 

• An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh 

• Oifig an Aire Gnóthaí Leanaí agus Óige 

• An Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta 

• An tAontas Eorpach. 

 

Bailítear cistí chomh maith trí mhuirir ar sheirbhísí amhail táillí teagaisc, cíos ar sheomraí agus 

gníomhaíochtaí ar an leibhéal áitiúil. B’ionann fáltais an Bhoird le haghaidh 2018 agus 
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€189,439,841.  Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh bliantúil ar BOO 

Chorcaí a chuireann tuarascáil i láthair an Oireachtais maidir le maoirseacht airgeadais an 

Bhoird. As iomlán na bhfáltais in 2018, bhain €8,482,799 de leis an gclár Caipitil.   
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AGUISÍN A 

Feidhmeanna Forchoimeádta na gComhaltaí Boird 
 

An Príomh-Acht 
 

1. Feidhmíonn Boird Oideachais agus Oiliúna i gcomhréir leis an Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna 2013 (an tAcht). 

 
2. Tá feidhmeanna an bhoird ina bhfeidhmeanna feidhmiúcháin nó forchoimeádta. Déanann an 
Príomhfheidhmeannach na feidhmeanna feidhmiúcháin agus déanann an Bord na feidhmeanna 
forchoimeádta. 

 
3. Tá feidhmeanna forchoimeádta leagtha amach in Alt 12 (2) den Acht agus tá siad achoimrithe mar a 

leanas: 

 

 Feidhm Cuid den Acht Cead ón Aire ag 
teastáil 

1 Iarratas chuig an Aire ar ainm 
lenar féidir leis an mbord cur 
síos a dhéanamh air féin 
chun críocha oibriúcháin 

9 (3) Tá 

2 Ceapadh 
príomhfheidhmeannaigh 

14 Tá 

3 Fionraí 
príomhfheidhmeannaigh 

17 Tá 

4 Bunú scoláireachta 24 Tá 

5 Tuairim a thabhairt maidir le 
daoine nach mór don 
Phríomhfheidhmeannach 
dul i gcomhairle leo agus 
ráiteas straitéise á ullmhú. 

27(4)(h) Níl 

6 Ráiteas straitéise a ghlacadh 27(6) Níl 

7 Tuarascáil bhliantúil a 
ghlacadh 

28 Níl 

8 Glacadh le bronntanais nó a 
bheith comhdhéanta mar 
iontaobhaí 

29 Tá 

9 Cinneadh maidir le freastal 
baill ag comhdháil, 
seimineár, cruinniú nó 
imeacht a údarú 

38 Níl, ach tá sé faoi réir 
rialachán a dhéanann 
an tAire 
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10 Maidir le coiste 
BOO 
(i) bunú nó 
díscaoileadh an 
Choiste 

 
(ii) cinneadh théarmaí 
tagartha agus rialú nósanna 
imeachta an Choiste 

 

(iii) ceapadh nó 
briseadh ó oifig baill 
den Choiste (lena n-
áirítear an 
cathaoirleach), agus 

44 Níl, ach d’fhéadfadh 
sé a bheith faoi réir 
ordú ón Aire. 
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 (iv) dearbhú gnímh de chuid 
an Choiste 

  

11 Maidir leis an gcoiste 
airgeadais agus an gCoiste 
Iniúchóireachta agus Riosca: 

 
(i) bunú na gcoistí sin 

 
(ii) ceapadh agus briseadh 
baill de na coistí sin (lena 
n-áirítear an 
cathaoirleach), agus 

 

(iii) tuarascáil a fháil arna 
hullmhú ag gach ceann de 
na coistí sin agus cinneadh 
maidir le cad é an beart 
(más ann dó) ba cheart a 
dhéanamh mar thoradh ar 
thorthaí tuarascála dá 
leithéid; 

45 Níl, ach d’fhéadfadh 
sé a bheith faoi réir 
ordú ón Aire. 

12 Plean seirbhíse bliantúil a 
ghlacadh 

47 Níl 

13 An chumhacht chun airgead a 
fháil ar iasacht 

49 Tá 
14 Cuntais a choinneáil 51 Níl 
15 Sealbhú, coinneáil agus 

diúscairt talún nó leasa i 
dtalamh 

53 Faoi réir rialachán a 
dhéanann an tAire 

 


