
Ráiteas Straitéise
2022 - 2026

TÁ  C O N A I R  A N N  D O  G A C H  F O G H L A I M E O I R



1

Ráiteas Straitéise  2022 - 2026

1. Teachtaireacht le Cathaoirleach agus Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais  
agus Oiliúna Chorcaí 2

2. Próifíl Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 4 
Léarscáil Gheografach de BOO Chorcaí 5

3. Comhthéacs Chorcaí 6

4. Próiseas Comhairliúcháin Forbartha na Straitéise 8

5. Prionsabail Threoracha 10

 Fís, Misean, Tosaíochtaí Straitéiseacha 10 
An Méid is Ciall lenár Luachanna 12

6. Ár dTosaíochtaí, Spriocanna agus Cuspóirí Straitéiseacha 14 
Tosaíochtaí Straitéiseacha:  
1.   Foghlaim agus Múinteoireacht 16 
2.   Ár bhFoireann agus ár nEagraíocht 19 
3.   Cumarsáid agus Ceangal a Dhéanamh 20 
4.   Tacú le Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú 23 
5.   Bonneagar 24

7. Cur i bhFeidhm 26

Aguisín 1 28 
An Comhthéacs Náisiúnta agus Eorpach - An Tírdhreach Oideachais agus Oiliúna in Éirinn 28

Clár na nÁbhar

GLUAIS TÉARMAÍ 
PSN Pobalscoileanna Náisiúnta
FGL Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
RO An Roinn Oideachais 
BOO Bord Oideachais agus Oiliúna
BOO Breisoideachas agus Oiliúint
TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
Foghlaimeoirí Daoine atá páirteach i soláthar oideachais agus oiliúna ar fud sheirbhísí uile BOO Chorcaí 
OTM Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
CNC An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí 
ECFE An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 
IAT Iar-Ardteistiméireacht
DCCÉ Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
SOLAS An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna
Páirtithe Leasmhara   Comhlachtaí a ndéanann BOO Chorcaí teagmháil leo chun acmhainní a sholáthar do chúrsaí 

agus/nó seirbhísí oideachais/oiliúna agus iad a fhorbairt agus a sholáthar
STEM Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic                                    
COC Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
UNESCO Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe TFFanna Timpeallachtaí Foghlama Fíorúla
SDOG Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais 
WSE-MLL Meastóireacht ar an Scoil Uile ar Bhainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim

Coláistí 
Breisoideachais

Ionad Oiliúna 
Fáilteachais

Ionad Oiliúna 
Chorcaí

Oideachas
Aosach agus 

Pobail

Ionad 
Bithchógaisíochta

Seirbhís 
Oideachais an 

Phríosúin

Seirbhísí Óige

Ionaid 
Ógtheagmhála

Coláistí 
Pobail agus 

Cuimsitheacha

Cláir  
Críochnaithe 
Scolaíochta

Ionaid 
Oideachais 
Allamuigh Scoil Cheoil

‘Music 
Generation’

Oideachas 
agus Cúram sna 

Luathbhlianta

Scoileanna 
Speisialta

Pobailscoileanna 
Náisiúnta

AN 
BREISOIDE ACHAIS 

AGUS OILIÚINT

AN 
IAR-BHUNSCOIL

AN BHUNSCOIL

Registered Charity Number: 20083274

Saol na hOibre

       An t-Ardoideachais

    
  F

or
ba

irt
 P

he
ar

sa
nt

a



32

Ráiteas Straitéise  2022 - 2026Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Is mór an onóir dúinn Ráiteas Straitéise BOO Chorcaí 
ó 2022 go 2026 a chomhchur i láthair. Leagtar amach 
sa Ráiteas Straitéise seo fís, misean, luachanna, 
spriocanna agus cuspóirí BOO Chorcaí.

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí faoin 
Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 agus tá 
sé freagrach as oideachas agus oiliúint a sholáthar 
i measc réimse fairsing seirbhísí i limistéir údaráis 
áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairle 
Contae Chorcaí.

Ó bunaíodh é, tá fás agus forbairt tagtha ar Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí gur bhain sé a ról 
amach mar phríomhpháirtí leasmhar i gCorcaigh 
chun réimse fairsing seirbhísí oideachais agus oiliúna 
a sholáthar. Thug forbairt an Ráitis Straitéise seo 
deis ar fáil do pháirtithe leasmhara machnamh a 
dhéanamh ar an áit ónar thángamar agus luachanna, 
misean agus tosaíochtaí a shainaithint a dhéanann an 
chonair a shainiú don eagraíocht.

Baineann an tábhacht chéanna leis na tosaíochtaí 
agus na cuspóirí seo agus tugann siad an tacaíocht 
chéanna do BOO Chorcaí i dtaobh a fhís agus 
a mhisean a bhaint amach. Táimid muiníneach, 
tríd an gconair a leanúint a shainaithnítear trí 
chomhairliúchán forleathan, go leanann BOO Chorcaí 
de bheith ábhartha, freagrúil agus go leanfaidh sé ag 
teacht chun cinn mar an rogha soláthraí oideachais 
agus oiliúna i réigiún Chorcaí.

Ar deireadh, gabhaim buíochas le gach duine a 
chur le forbairt an Ráitis Straitéise. Tá d’ionchur 
sárluachmhar lena chinntiú go léirítear ár gcultúr 
inár luachanna agus go dtacaíonn ár dtosaíochtaí le 
borradh leanúnach Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí. Cinntíonn cáilíocht na rannpháirtíochta 
go ndéanann an Ráiteas Straitéise seo Bord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí i a shuíomh in ionad 
ríthábhachtach chun freagairt do thimpeallacht ar a 
bhfuil athrú síoraí ag teacht ar leibhéal áitiúil, náisiúnta 
agus idirnáisiúnta.

An Comh. Patrick Gerard Murphy 
Cathaoirleach,  
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Denis Leamy 
Príomhfheidhmeannach, 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

1 Teachtaireacht le Cathaoirleach Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Tá Conair Ann Do Gach Foghlaimeoir
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Próifíl Bhord Oideachais  
agus Oiliúna Chorcaí

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna (dá dtagrófar 
mar BOO Chorcaí anseo feasta) faoin Acht um 
Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus tá sé 
freagrach agus cuntasach as treoir agus rialú ceart 
a fheidhmeanna i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle 
Cathrach Chorcaí agus Chomhairle Contae Chorcaí.

Leagtar amach san Acht um Boird Oideachais 
agus Oiliúna réimse fairsing feidhmeanna reachtúla 
do na Boird, an rogha san áireamh atá ar fáil don 
Aire Oideachais chun freagrachtaí breise ar leith 
a shannadh do Bhord nó do Bhoird, faoi mar a 
theastaíonn.

Mar an gcomhlacht reachtúil atá freagrach as 
oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin a chur 
chun cinn agus a sholáthar i gCorcaigh, cinntíonn 
rannpháirtíocht ghníomhach i mboird éagsúla go 
gcuireann BOO Chorcaí go dearfach le Corcaigh 
a fhorbairt mar Chathair agus Contae Foghlama a 
bhfuil todhchaí láidir gheilleagrach agus shochaíoch 
amach roimhe. Cuirtear feabhas breise air seo 
trí chomhoibriú gníomhach le go leor páirtithe 
leasmhara, cosúil leis an Roinn Oideachais, an 
RBOAOTNE, SOLAS, OTM, COC, Comhairle 
Contae Chorcaí, Cumann Tráchtála Chorcaí, Boird 
Chomhpháirtíochtaí, Coistí Forbartha Pobail Áitiúil, 
UNESCO, an ECFE, Fostaíocht Pobail agus an Fóram 
Forbartha Geilleagraí.

Tá BOO Chorcaí tiomanta do gach gné de Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint 
amach agus aird ar leith ar Sprioc 4, oideachas 
ardchaighdeáin a sholáthar agus foghlaim ar feadh 
an tsaoil a chur chun cinn do chách, agus tabharfaidh 
sé faoi roinnt tionscnamh, i gcomhoibriú le hinstitiúidí 
oideachais agus údaráis áitiúla eile i gCorcaigh chun 
próifíl na foghlama ar feadh an tsaoil agus próifíl 
Chorcaí mar Chathair agus Contae Foghlama a ardú.

Chun tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil agus lena 
chinntiú go gcuirtear réimse roghanna ar fáil dár 
bhfoghlaimeoirí atá bunaithe ar chomhionannas agus 
díriú ar shármhúinteoireacht agus ar shárfhoghlaim 
a sholáthar, cuireann BOO Chorcaí sraith fhairsing 

agus ilchineálach seirbhísí oideachais agus oiliúna ar 
fáil, an méid seo a leanas ina measc ach gan bheith 
teoranta dó:

• Pobalscoileanna Náisiúnta (Bunoideachas)

• Scoileanna agus Coláistí Iar-Bhunscoile

• Coláistí Breisoideachais (Iar-Ardteistiméireacht)

• Seirbhísí Oiliúna

• Seirbhís Oideachais Aosach agus Pobail

• Seirbhísí don Ógra

• Seirbhísí Naíolainne    

• Seirbhísí Oideachais Allamuigh 

Cruthaíonn na seirbhísí a sholáthraítear don 
eagraíocht nuair a chuirtear an líon foghlaimeoirí agus 
páirtithe leasmhara a soláthraímid seirbhísí dóibh 
agus éagsúlacht na n-ionchas san áireamh maidir le 
torthaí.

Tá BOO Chorcaí ar cheann de na soláthraithe 
oideachais is mó i gCorcaigh, a d’fhreastail ar 25,791 
foghlaimeoir in 2020, i measc a Sheirbhísí Bunscoile, 
Iar-Bhunscoile agus Breisoideachais agus Oiliúna. Is 
ionann líon iomlán foirne BOO Chorcaí agus 3,500 
agus tá sé ar cheann de na fostóirí is mó sa réigiún dá 
bharr.

Cinntíonn BOO Chorcaí, trína n-idirchaidreamh leis an 
Roinn Oideachais, go soláthraítear curaclam fairsing 
lena chinntiú go ndéanann ár scoláirí dul chun cinn 
ón mBunscoil agus ón Iar-Bhunscoil agus oideachas 
ardchaighdeáin dea-fhódaithe agus atá bunaithe 
ar luachanna acu atá bunaithe ar an phrionsabal an 
gcomhdheiseanna do gach leanbh.

Comhoibríonn BOO Chorcaí go gníomhach le SOLAS 
i dtaobh spriocanna straitéiseacha a fhorbairt le 
Breisoideachas agus Oiliúint a fhorbairt mar an modh 
forbartha agus uasoiliúna, trí shainchúrsaí, cúrsaí 
oiliúna, printíseachtaí, oideachas litearthachta agus 
pobalbhunaithe a sholáthar, trínar féidir le daoine ar 
aon aois nó d’aon chúlra leanúint ar aghaidh a fhaide 
le hardoideachas nó laistigh den domhan oibre.

Tá ár bhfoghlaimeoirí a chumasú lena gcumas a 
bhaint amach trí mhúinteoireacht agus foghlaim 
dhírithe i gcroílár an mhéid a dhéanann ár scoileanna, 
coláistí agus ionaid. Táimid meáite, áfach, air seo 
a dhéanamh i dtimpeallacht atá tacúil agus a 
chothaíonn gnéithe uile fhorbairt phearsanta na 
bhfoghlaimeoirí lena chinntiú go dtugtar na scileanna, 
an t-eolas agus an athléimneacht dóibh chun cloí 
lena rogha conaire. Tá baint lárnach ag ceiliúradh 
a dhéanamh ar ghnóthachtáil aonair lárnach san 
fhorbairt seo.

Cuireann BOO Chorcaí réimse tacaíochtaí ar fáil 
dár soláthar oideachais agus oiliúna, tacaíochtaí 
airgeadais, acmhainní daonna, eastát, seirbhísí 
corparáideacha, rialachais agus tacaíocht pleanála 
oideachais san áireamh.

Tá eolas ar fáil ar an réimse iomlán soláthair 
oideachais agus oiliúna ar láithreán gréasáin  
BOO Chorcaí.
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Daonra
Is í Corcaigh an Contae is mó in Éirinn, ina bhfuil 
achar breis agus 7,500 ciliméadar cearnach, agus 
a shíneann ar feadh breis agus 20 ciliméadar ón 
bpointe is faide siar sa Chontae go dtí an teorainn 
le Contae Phort Láirge san Oirthear. Tugadh le fios i 
nDaonáireamh 2016 go bhfuil daonra 542,868 duine 
sa chontae (an Phríomh-Oifig Staidrimh).

 As an daonra seo, chónaigh 124,391 duine i gCathair 
Chorcaí, an dara cathair is mó daonra sa stát. In 2019, 
tar éis próiseas comhairliúcháin suntasach, síneadh 
teorainneacha Chathair Chorcaí. Thit an t-athrú ar an 
teorainn amach an 31 Bealtaine den bhliain sin, agus 
tháinig méadú ar achar talún na cathrach ó 39 km2 
go 187 km2, agus tháinig méadú ar an daonra laistigh 
den chathair aníos go dtí thart ar 210,000 duine.

Tá an daonra scaipthe go fairsing agus go 
neamhsheasmhach ar fud an réigiúin. Tá na bailte 
uirbeacha móra, Carraig Uí Leighin, Mainistir na 
Corann agus an Cóbh, suite laistigh de Mhórcheantar 
Chorcaí agus tá daonraí breis agus 12,000 duine 
i ngach ceann de na bailte sin, agus tá Mala agus 
Mainistir Fhear Maí lonnaithe laistigh d’fhad 35 
ciliméadar ó Chathair Chorcaí agus tá daonra breis 
agus 12,000 agus 6,000 duine iontu, faoi seach.

Fostaíocht
Tá 14.6% den fhostaíocht sa stát (Ráithe 4 2019) suite 
i Réigiún an Iardheiscirt.1 I measc na n-earnálacha 
geilleagracha is mó i dtaobh fostaíochta, tá 
déantúsaíocht (cógaisíocht, bithchógaisíocht, feistí 
leighis) anuas ar theicneolaíocht faisnéise agus 
cumarsáide (crua-earraí agus seirbhísí), próiseáil 
bia agus dí, seirbhísí a dhéantar a thrádáil go 
hidirnáisiúnta, turasóireacht, gníomhaíocht mhuirí, 
muirshaothrú, foraoiseacht agus talmhaíocht. Tá an 
earnáil seirbhísí, ach go háirithe seirbhísí a bhaineann 
le sláinte agus cúram, le sonrú go suntasach sa 
réigiún freisin.

Ní thugtar faoi ghníomhaíocht gheilleagrach 
sa réigiún ní hamháin trí bhonn mór eachtrach 
ilnáisiúnta, ach trí mhicrifhiontair agus fiontair bheaga 
agus mheánmhéide, den chuid is mó. Tá breis agus 
an tríú cuid (35%) de gach FBM sa Réigiún Theas (nó 
dhá oiread an lín atá i Luimneach agus i bPort Láirge 
i dteannta a chéile) i gCorcaigh. Lasmuigh de Bhaile 
Átha Cliath, tá an líon is mó gnólachtaí nua a bunaíodh 
go náisiúnta i gCorcaigh (12%), arb ionann sin agus 
trí huaire an mhéid sin sa dara láthair is mó (Gaillimh 
– 4%), a thugann le fios go bhfuil éiceachóras 
dúchasach gnó atá ag dul i méid ann.

Tá táirgiúlacht thionsclaíoch san Iardheisceart i 
bhfad os cionn na táirgiúlachta i réigiúin eile agus is 
ionann é agus €45,000 i gcomparáid le €30,000, a 
thomhaistear de réir  Oll-bhreisluach (GVA).

Tá borradh láidir tagtha faoi fhostaíocht i gCorcaigh 
le blianta beaga anuas, agus sainaithníodh san 
aighneacht “Corcaigh 2050 - an Lánchumas a Bhaint 
Amach” (‘Cork 2050 - Realising the Full Potential’) 
a sheol an dá údarás áitiúil an deis atá ann 120,000 
post nua a chruthú sa réigiún faoin mbliain 2050, a 
chuireann le cúig Cholún Idirghabhála:

1. Daoine – Scileanna / Taighde / Oideachas

2. Dálaí Geilleagracha – Spás Urláir / Caighdeán 
na Beatha / Tithíocht

3. Nascacht – TFC / Nascacht Dhomhanda

4. Forbairt Gnó – Nuálaíocht / Fiontraíocht

5. Eagraíochta – Rialachas / Promóisean agus 
Margaíocht

Meastar, go ginearálta, gur ceantar nó réigiún ar leith 
é Iarthar Chorcaí laistigh den chontae ina iomláine, 
agus tá dlús mór daonra ann i nDroichead na Bandan, 
Cionn tSáile, Cloich na Coillte, Beanntraí, an Sciobairín 
agus Baile Chaisleáin Bhéarra.

Tá an daonra in Oirthear agus Oirthuaisceart an 
chontae níos scaipthe, agus is in Eochaill san oirthear, 
agus Baile Mhistéala san Oirthuaisceart, atá na bailte 
is mó daonra.

Thug beagán de bhreis ar 91% de dhaonra an 
chontae ag an daonáireamh deireanach le fios gur 
rugadh in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe iad nó gur 
shaoránach na hÉireann nó na Ríochta Aontaithe 
iad (88.8 agus 2.6%, faoi seach). Thug beagnach 
11% le fios gur labhair siad teanga eile seachas an 
Béarla, agus ba iad an Pholainnis agus an Fhraincis na 
teangacha ba choitianta a labhraítear.

Thug 15.3% de chainteoirí teangacha eile le fios nach 
raibh ach bunscileanna teanga Béarla, nó scileanna 
teanga ar bith acu.

Gnóthachtáil Oideachais
Léirítear i bhfigiúirí daonáirimh 2016 an POS go 
raibh 28% de dhaonra an Chontae 18 mbliana d’aois 
ná ní b’óige, agus go raibh 24% 15 bliana d’aois 
nó ní b’óige. Bhí beagnach 13% den daonra 65 
bliain d’aois nó ní ba shine. Tugadh le fios go raibh 
leibhéal oideachais arbh ionann é agus leibhéal 
meánoideachais nó faoina bhun faighte ag 26% 
den daonra 15 bliana d’aois nó níos sine. Bhí an líon 
daoine a chríochnaigh oideachas tríú leibhéal beagán 
ní b’ísle ná an meán náisiúnta 42% (41%).

Léargas Ginearálta 
Réigiúnach
Meastar go bhfuil Ceantar Uirbeach Chorcaí ar 
cheann de na ceantair is mó a chuireann le borradh 
geilleagrach sa réigiún, agus is féidir leis an 
ardleibhéal táirgiúlachta, ar leanadh ag tabhairt faoi 
le breis agus 20 bliain, a chuir earnálacha tionscal 
easpórtála Chorcaí chun cinn, cur go mór le borradh 
geilleagrach agus fostaíochta i Mórcheantar na 
Mumhan.

Tá go leor d’fhorbairt gheilleagrach fhéideartha an 
réigiúin amach anseo dírithe ar fhorbairt bhreise 
a dhéanamh ar earnálacha reatha geilleagracha, 
agus sainaithníodh Seirbhísí Airgeadais agus 
Gnó, Teicneolaíocht an Airgeadais, Fóillíocht 
agus Turasóireacht, Teicneolaíocht agus Taighde 
agus Oideachas mar earnálacha a ghlacfaidh ról 
tábhachtach chun borradh a sholáthar do gheilleagar 
leathanbhunaithe cothrom réigiúnach.

Mar gheall ar a bhonn suntasach déantúsaíochta 
agus easpórtála, tá an réigiún níos tugtha ná réigiúin 
eile do threochtaí agus tionchair gheilleagracha 
dhomhanda. Ábhar ar leith buartha ag an tráth seo 
é tionchar féideartha Brexit. I gcás Chorcaí agus an 
Réigiúin Theas, is ábhar ar leith buartha é an tionchar 
a imrítear ar an tionscal cógaisíochta, a chuireann 
go mór le méideanna agus luachanna foriomlána 
easpórtála na hÉireann go dtí an RA. Luaigh an ITES 
go mbraitheann earnálacha eile, cosúil le talmhaíocht, 
agus bia agus deoch, níos mó, ar bhonn aonair, ar 
easpórtálacha go dtí an RA agus go bhféadfadh na 
tionchair a imreofar a bheith ní ba throime dá bharr.

Is ionann dífhostaíocht sa réigiún agus 5.7% (Ráithe 
3 2020), atá níos ísle ná an ráta náisiúnta agus 
tháinig laghdú suntasach air anuas ón ráta 14.8% a 
tugadh faoi deara in 2012. D’imir paindéim COVID-19 
tionchar suntasach ar fhostaíocht sa réigiún, agus 
bhí breis agus 10,000 ní ba mhó duine nó 3% den 
lucht saothair iomlán dífhostaithe ag deireadh 
Ráithe 3 2020 i gcomparáid le Ráithe 1. Ba iad na 
hearnálacha inar tháinig an meath ba mhó tionscal 
agus déantúsaíocht, (-6%) agus an earnáil fáilteachais 
(-8%).

Cé go raibh an dífhostaíocht sa réigiún ní ba lú 
ná an figiúr náisiúnta, go ginearálta, tá difríochtaí 
suntasacha ann ar fud an réigiúin. Tá 5 Thoghroinn 
(TRanna) ann i gCathair Chorcaí as na 79 TR atá 
le haicmiú go náisiúnta amhail láithreacha ard-
dífhostaíochta. Bhí comhráta dífhostaíochta 32.7% i 
gceist (2016) agus b’ionann seo agus breis agus dhá 
oiread an ráta dífhostaíochta sa chontae ina iomláine 
ag an tráth sin. Cé go bhfuil laghdú beag tagtha ar 
an bhfigiúr seo le blianta beaga anuas, tá na cúig 
limistéar seo faoi mhíbhuntáiste mór go fóill ó thaobh 
cúrsaí sóisialta, geilleagracha, agus oideachais.

3 Comhthéacs Chorcaí

BAILTE AN CHONTAE DAONRA 
Baile an Chollaigh 18,621
Carraig Uí Leighin 15,770
An Cóbh 12,800
Mainistir na Corann 12,496
Mala 12,459
Eochaill 7,963
Droichead na Bandan 6,957
Mainistir Fhear Maí 6,585
An Bhlarna agus Teamhair 6,014
An Pasáiste 5,843
Cionn tsáile 5,281
Carraig Thuathail 5,080

Cloich na Coillte 4,592
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Próiseas Forbartha  
Comhairliúcháin na Straitéise

Tá ár Ráiteas Straitéise mar thoradh ar phróiseas 
comhairliúcháin agus forbartha ar cuireadh tús leis 
in Eanáir 2021. Bunaíodh Foireann Tionscadail le 
gnéithe uile an phróisis a bhainistiú agus a stiúradh, 
agus tionóladh Grúpa Stiúrtha ina raibh ionadaithe ó 
gach rannóg den eagraíocht leis na spriocanna agus 
na cuspóirí a dhearadh i gcomhthéacs dearcthaí a 
fuarthas tríd an bpróiseas comhairliúcháin. Rinneadh 
comhairliúchán trí chruinnithe agus suirbhéanna a 
phleanáil le réimse fairsing páirtithe leasmhara.

Cuireadh tús leis an bpróiseas comhairliúcháin le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcáipéisíocht 
straitéiseach is cothroime le dáta a d’eisigh ár 
máthair-ranna, an Roinn Oideachais agus an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta. I gcomhthráth leis 
seo, bhí réimse cruinnithe ar bun a lorg ionchur agus 
rannpháirtíocht ón mBord agus ceannairí sinsearacha 
i measc na limistéar uile de sholáthar agus seirbhísí. 
Cheap BOO Chorcaí sainchomhairleoir seachtrach 
chun tabhairt faoi chruinnithe comhairliúcháin thar 
a cheann. Iarradh ar aiseolas freisin ó pháirtithe 
leasmhara seachtracha, agus bhí rogha ar fáil chun 
casadh lena chéile agus glacadh leis an rogha seo i 
roinnt cásanna.

Tugadh faoi chomhairliúchán foirne trí shuirbhé ar 
líne a scaipeadh go hinmheánach ar an bhfoireann go 
léir laistigh den eagraíocht. Tugadh faoin bpróiseas 
comhairliúcháin trí shuirbhé eile ar líne a bhí ceaptha 
aiseolas a lorg ó Bhoird Bhainistíochta, tuismitheoirí, 
foghlaimeoirí agus an pobal i gcoitinne. Bhí an 
próiseas fairsing comhairliúcháin in ainm is a chinntiú 
go bhfuarthas an dearcadh ab fhairsinge agus ab 
fhéidir maidir lenár spriocanna agus ár gcuspóirí a 
shainaithint agus a chuíchóiriú agus a chinntiú go 
bhfuil conair shoiléir ag an eagraíocht chun forbairt 
agus soláthar a dhéanamh sna chéad chúig bliana 
eile amach romhainn.  

Ghlac na páirtithe leasmhara seo a leanas páirt sa 
Phróiseas Comhairliúcháin:

• Gach Foghlaimeoir
• Gach Tuismitheoir
• An Fhoireann go léir
• AONTAS
• Coimisiún na nOileán
• Cumann Tráchtála Chorcaí
• Bord BOO
• Grúpaí Bainistíochta BOO
• BOOÉ
• Boird Bhainistíochta
• An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 

Imeasctha agus Óige
• An Roinn Oideachais
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 

Sóisialaí
• An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
• An Pobal i gCoitinne
• Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 

hÉireann (CGFÉ)
• Údaráis Áitiúla (Cathair agus Contae)
• Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
• An ÁNLA
• An tSeirbhís Phríosún
• DCCÉ
• Tionscadal Oideachais Shóisialta agus Sláinte 

(SHEP)
• SOLAS
• An Chomhairle Mhúinteoireachta
• Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

4

An Pobal i gCoitinne

An Fhoireann go léir

Foghlaimeoirí

Boird 
Bhainistíochta

Grúpaí
Bainistíochta
BOO

Bord BOO

Gach Tuismitheoir



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

1110

Ráiteas Straitéise  2022 - 2026Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Prionsabail 

Fís, Misean, Tosaíochtaí 
Straitéiseacha
Agus tosaíochtaí straitéiseacha á bhforbairt aige, 
thug BOO Chorcaí aird ar leith ar fhís agus ar 
mhisean na heagraíochta, rud a forbraíodh bunaithe 
ar phróiseas  comhairliúcháin lenár mbaill foirne 
agus lenár ngeallsealbhóirí.  Is iad á dtosaíochtaí 
straitéiseacha ár bhfís agus ár ráitis mhisin a fhorbairt 
níos mó don eagraíocht.

Tá gach gné dár straitéis bunaithe ar na 
treoirphrionsabail  agus ar na luachanna ar shainaithin 
baill foirne agus geallsealbhóirí iad a bheith ina gcuid 
dhílis d’obair BOO Chorcaí agus den mhéid atá i 
gceist le BOO Chorcaí.

5
Luachanna:

Fís
Brúnn BOO Chorcaí an  

t-oideachas agus an oiliúint chun 
cinn i gCorcaigh, agus é ag soláthar 
seirbhísí atá nuálach,  freagrúil agus 

cuimsitheach.

Tá Conair ann do Gach  
Foghlaimeoir ar fáil trí  

BOO Chorcaí.

Misean
Déanann BOO Chorcaí seirbhísí 

oideachais, seirbhísí oiliúna agus 
seirbhísí don ógra a phleanáil, 
a sholáthar, a chothú agus a 

chomhordú i gCorcaigh lenár 
bhfoghlaimeoirí agus á bpobail a 
chumasú a lánchumas a bhaint 

amach tríd an gcleachtas is fearr 
náisiúnta agus idirnáisiúnta a 

chuimsiú i soláthar oiliúna.

Tosaíochtaí  
Straitéiseacha

Foghlaim agus Múinteoireacht

Ár bhFoireann agus ár nEagraíocht

Cumarsáid agus Ceangal a Dhéanamh

Tacú le Comhionannas, Éagsúlacht  
agus Ionchuimsiú

Bonneagar

Prionsabail Threoracha:
• Tús áite a thabhairt do riachtanais foghlaimeoirí  

• Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar

• Gníomhú le hionracas gairmiúil 

• An rud ceart a dhéanamh

• Caitheamh le daoine le dínit agus le meas

• Bheith cóir, cuntasach agus oscailte 

• Luach ar airgead a chinntiú

• Feidhmiú de réir na gcaighdeán eiticiúil, gairmiúil, 
morálta agus dlíthiúil is airde.

CRÓGA

TIOMANTA

DEARFACH

ÚDARÁSACH

NUÁLACH

COMHBHÁCH

IONCHUIMSITHEACH
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Cork Education and Training Board

An Méid is Ciall lenár Luachanna
Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

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

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:
• An cinneadh ceart a dhéanamh
• Talamh nua a bhriseadh chun an toradh is fearr a ghnóthú
• Bheith diongbháilte agus iad ag iarraidh feabhsuithe a  bhaint 

amach d’fhoghlaimeoirí
• Tacú le dea-chinntí agus droch-chinntí a athrú
• Bheith sásta ár gcinntí a mhíniú
• Seasamh leis an méid a chreidimid
• Tathant a dhéanamh ar son foghlaimeoirí agus pobal

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

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:
• Bheith soirbh
• Freagairt ar bhealach dearfach
• Bheith réamhghníomhach
• Deiseanna a lorg agus iad a shaothrú
• Glacadh leis an athrú  
• Déileáil go pras le fadhbanna  
• Cabhrú le réitigh a aimsiú

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

ÚDARÁSACH AN MÉID IS CIALL LEIS
Bímid ag súil go mbíonn ár mbaill foirne ina gceannairí – go mbíonn 
fís shoiléir acu, go mbíonn siad tionscantach agus go dtabharfaidh 
siad spreagadh d’fhoghlaimeoirí agus do chomhghleacaithe trína 
bheith ina n-eiseamláir dóibh. 

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

NUÁLACH AN MÉID IS CIALL LEIS
Táimid dírithe ar fheabhas leanúnach a bhaint amach agus 
ar a bheith ar thús cadhnaíochta an athraithe agus na 
nuálaíochta san oideachas agus san oiliúint.

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:
• Triail a bhaint as cur chuige nua 
• Bheith cruthaitheach 
• An t-athrú a bhrú chun cinn
• Bheith solúbtha 
• Féachaint le feabhas a bhaint amach
• Réitigh a aimsiú ar fhadhbanna
• Tacú le smaointe nua  
• Rannchuidiú go dearfach leis an athrú  

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

COMHBHÁCH AN MÉID IS CIALL LEIS
Glacaimid cur chuige measúil i leith ár bhfoghlaimeoirí  agus 
ár mball foirne agus féachaimid lena chinntiú go mbainfidh 
gach duine a úsáideann ár seirbhísí a lánchumas amach.

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:
• Oibriú i gcomhar le foghlaimeoirí agus le 

comhghleacaithe  
• Bheith ionraic
• Bheith tuisceanach
• Bheith comhbhách 
• Iarracht a aithint  
• Bheith íogair  
• Aire a thabhairt do chomhghleacaithe  
• Caitheamh go maith le daoine
• Aiseolas a iarraidh
• Tacú leo siúd óna dteastaíonn sé

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

IONCHUIM AN MÉID IS CIALL LEIS
Aithnímid éagsúlacht ár bhfoghlaimeoirí, ar bhfoirne agus ár 
bpobal, agus féachaimid le tacú go gníomhach lena riachtanais 
athraitheacha, bacainní atá roimh rannpháirtíocht a bhaint agus 
cultúr a chur chun cinn a chothaíonn agus a léiríonn tuiscint ar an 
éagsúlacht seo.

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:
• Éisteacht
• Tacú le roghanna
• Riachtanais difriúla éagsúlacht ár bpobal a aithint
• Caitheamh le baill uile an phobail foghlama le dínit agus 

meas
• Timpeallacht shábháilte a chur ar fáil
• Bacainní a shainaithint
• Bheith tionscantach
• Rannpháirtíocht a spreagadh
• Cur in aghaidh réamhdhearcthaí
• Bheith féinfheasach

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

TIOMANTA AN MÉID IS CIALL LEIS
Tá fís agus cuspóir soiléir againn, rud a bhfuilimid  lándírithe air 
agus a bhfuil rún daingean againn é a bhaint  amach.

BÍMID AG SÚIL GO NDÉANFAIDH ÁR MBAILL FOIRNE:

Brave Committed Positive Leading Innovative Caring Inclusive

• Oibriú go dian
• An iarracht sa bhreis a 

dhéanamh
• Tús áite a thabhairt do 

riachtanais foghlaimeoirí
• Bheith dianseasmhach
• Bheith dílis don eagraíocht 

  

• Tacaíocht a thabhairt do 
chomhghleacaithe  

 • Oibriú mar bhall den 
fhoireann  

• Bheith comhoibríoch  
• Eitic láidir oibre a bheith acu 
• Bheith dírithe ar thorthaí a 

ghnóthú

• Fís a bheith acu  
• Dúshláin a shárú
• Cumarsáid a dhéanamh
• Daoine a spreagadh
• Spreagadh a thabhairt do 

dhaoine
• Bheith uaillmhianach
• Iontaoibh a chothú
 

• An fhírinne a insint 
• Gníomhú mar eiseamláir
• Bheith dírithe ar thorthaí  
• Nuálaíocht a bhrú chun cinn
• Tionchair a imirt
• Comhoibriú
• Ionracas pearsanta a léiriú
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Ár dTosaíochtaí,  
Spriocanna agus                                 
Cuspóirí Straitéiseacha

Tosaíochtaí Straitéiseacha

Tá cúig phríomhcholún inár bplean straitéiseach:

6
01 Foghlaim agus Múinteoireacht

03 Cumarsáid agus Ceangal a Dhéanamh

02 Ár bhFoireann agus ár nEagraíocht

04 Tacú le Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú

05 Bonneagar

Foghlaimeoir-
lárnach

Bonneagar
Nua-Aimseartha

Sármhaitheas
Oideachais

Ionchuimsitheach 
agus Éagsúil

Comhoibrithe



1716

Ráiteas Straitéise  2022 - 2026Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

 Tabhairt faoi dheiseanna go gníomhach i gCorcaigh leis an méid seo a leanas 
a dhéanamh: 
(i) an méid Pobalscoileanna Náisiúnta (PSNanna) a mhéadú, 
(ii)  soláthar Gaelcholáistí a fheabhsú, 
(iii) tacú le dul chun cinn idir limistéir sholáthair BOO Chorcaí, 
(iv) foghlaim sa chultúr agus sna healaíona a fhorbairt 

 BOO Chorcaí a shuíomh mar an ‘rogha comhpháirtí ’ do chúrsaí iar-
ardteistiméireachta, foghlaim aosach agus pobail, printíseacht agus 
breisoideachas agus oiliúint

 Scoileanna BOO Chorcaí a shuíomh mar ‘an rogha scoileanna’ do 
thuismitheoirí i dtaobh freastal ar riachtanais oideachais agus forbartha a 
leanaí

 Dea-chleachtas i ndearadh cúrsaí/clár, múinteoireacht, foghlaim, measúnú 
agus tuairisciú a ghlacadh agus a chur chun cinn agus taighde a dhéanamh air

 Réitigh níos nuálaí a fhorbairt agus a thairiscint agus taighde a dhéanamh 
orthu leis an méid seo a leanas a dhéanamh: (i) dul i ngleic le riachtanais 
foghlama agus (ii) rogha cúrsaí/clár a fheabhsú ar fud réigiún Chorcaí

 Idirchaidreamh réamhghníomhach a dhéanamh le fostóirí agus foghlaimeoirí 
chun an méid seo a leanas a shainaithint go córasach: (i) riachtanais eolais/
scileanna, (ii) an cur chuige oideolaíoch is oiriúnaí, agus (iii) riachtanais 
phraiticiúla/taithí oibre

 Úsáid teicneolaíochta a mhéadú le réitigh chianda agus chumaisc a thairiscint 
dóibh siúd atá fostaithe, bunaithe go cianda nó le teorainneacha eile rochtana

 Cúrsaí agus cláir a atheagrú le héifeachtúlacht a chinntiú, luach ar airgead 
agus sainchúrsaí a fhorbairt ag ár mórláithreacha campais

01. Foghlaim agus 
Múinteoireacht

SPRIOC:
Le freastal ar riachtanais 
agus gátair éagsúla ár 
bhfoghlaimeoirí go léir agus 
ár bpáirtithe leasmhara eile, 
feabhsóimid agus cuirfimid 
barr feabhais ar ár soláthar 
oideachais agus oiliúna tríd 
an méid seo a leanas  
a dhéanamh:
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 Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a bhunú mar rogha fostóra

 Iarrthóirí den scoth a mhealladh agus a choimeád do gach post

 Bealaí a shainaithint do dhul chun cinn gairm bheatha, soghluaisteacht 
inmheánach agus pleanáil do chomharbas a éascú

 Inniúlacht cheannaireachta ár bhfoirne a fhorbairt trí cheannaireacht agus 
tacaíochtaí gaolmhara saincheaptha a sholáthar

 Riachtanais oiliúna agus forbartha foirne a shainaithint go córasach chun ár 
suíomh mar eagraíocht foghlama a chomhdhlúthú

 Scóip a dheimhniú do chianoibriú agus cothroime a chinntiú agus na critéir 
oibiachtúla á gcur i bhfeidhm

 Athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar ár gcultúr, timpeallacht oibre, sásamh 
foirne agus scóip a shainaithint d’fheabhsú

 Luach ar airgead a sholáthar agus rialachas éifeachtach, bainistíocht riosca, 
macántacht agus freagracht a chinntiú i dtaobh freastal ar ionchais pháirtí 
leasmhar

02. Ár bhFoireann  
agus ár  
nEagraíocht

SPRIOC:
Tabhairt faoi 
shármhaitheas 
oibríochtúil agus 
oideachais, déanfaimid 
forbairt ar ár 
gcomhchumas tríd an 
méid seo a leanas:
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 Luachanna BOO Chorcaí a chur in iúl

 A chinntiú go bhfuil rannpháirtíocht foghlaimeoirí lárnach sa mhéid a 
dhéanaimid

 Comhoibriú lenár gcomhpháirtithe san oideachas, pobail agus eagraíochtaí 
pobail

 Leanúint lenár gcumas a fhorbairt leis an úsáid a bhaintear as an nGaeilge a 
phríomhshruthú mar theanga oibre ar fud na heagraíochta

 Ár gcórais, beartais agus prótacail a athbhreithniú, a fhorbairt agus a fheabhsú 
le héifeachtacht ár gcumarsáide inmheánaí a chinntiú

 Straitéis chomhtháite margaíochta agus promóisin a fhorbairt a shainíonn 
conairí soiléire foghlama agus a thugann luach gaolmhar do gach foghlaimeoir 
chun solais

 Paca acmhainní a fhorbairt chun tacú leis an bhfoireann inár n-aitheantas, 
conairí agus cur chuige a chur chun cinn i leith deiseanna foghlama ar feadh 
an tsaoil a chur chun cinn ar tairiscint

03. Cumarsáid 
agus Ceangal a 
Dhéanamh

SPRIOC:
Feabhas a chur ar 
rannpháirtíocht oideachais  
ionchuimsitheach, cuirfimid 
feabhas ar fheasacht ar an 
réimse seirbhísí, deiseanna 
agus conairí foghlama:
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 Comhthuiscint ar ionchuimsiú agus ar éagsúlacht laistigh de phobal BOO 
Chorcaí a roinnt

 Treorú agus oibriú go comhoibritheach, i measc pobal, chun tacú le 
rannpháirtíocht san oideachas, críochnú i measc scoláirí a mhéadú agus a 
chinntiú go gcuirimid conair ar fáil do gach foghlaimeoir

 Bacainní roimh rochtain, rannpháirtíocht agus idirchaidreamh a shainaithint 
agus dul i ngleic leo go réamhghníomhach (i measc scoláirí agus na foirne 
araon), agus cur leis tacaíochtaí freisin a theastaíonn le rátaí coinneála a 
fheabhsú

 Cláir Rochtana a dhearadh agus a fhorbairt (do dhaoine óga, fágóirí scoile 
agus scoláirí lánfhásta) atá curtha ar an eolas ag taighde agus dea-chleachtas

 Tabhairt faoi mheasúnuithe dár bhfoirgnimh agus ár gcúrsaí/cláir lena chinntiú 
nach bhfágtar iad siúd faoi mhíchumas ar lár

 Oibriú chun tacú le héagsúlacht agus é a mhéadú i measc ár ndaonra foirne 
agus foghlaimeoirí

04. Ag Tacú le  
Comhionannas, 
Éagsúlacht agus 
Ionchuimsiú

SPRIOC:
Le hionchuimsiú a chur 
chun cinn agus tacú le 
comhionannas, spreagfaimid 
éagsúlacht agus soláthróimid 
conairí do gach páirtí 
leasmhar inmheánach 
agus gach foghlaimeoir 
ionchasach tríd an méid seo 
a leanas a dhéanamh:
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 Measúnú a dhéanamh ar riachtanais, tosaíochtaí a dheimhniú, dul i ngleic le 
riachtanais bhonneagracha foirgneamh agus fhisiciúla

 Measúnú a dhéanamh ar infheistíocht TFC agus san oiliúint a theastaíonn 
le feabhas a chur ar éifeachtúlachtaí riaracháin agus foghlaim chumaisc a 
sholáthar go héifeachtach

 Cistiú a fháil d’infheistíocht chaipitiúil agus TFC chun dul i ngleic le tosaíochtaí 
a sainaithníodh agus le riachtanais forbartha bhonneagracha BOO Chorcaí

 Prionsabail agus tionscnaimh inbhuanaitheachta a chuimsiú agus a chur i 
bhfeidhm

 Ár n-eolas, cumas agus acmhainn féin a fhorbairt chun tacú le tionscadail 
chaipitil agus iad a dhearadh agus a phleanáil

05. Bonneagar

SPRIOC:
Chun tacú lenár 
bhfoireann agus 
foghlaimeoirí, cinnteoimid 
go ndéantar ár gcumas 
agus ár mbonneagar 
a nuachóiriú agus a 
uasghrádú tríd an méid 
seo a leanas a dhéanamh:
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Leagfaidh na tosaíochtaí, na spriocanna agus na 
cuspóirí a dtugtar cuntas orthu sa ráiteas straitéise 
an bonn faoi phleananna um chur i bhfeidhm do gach 
snáithe den eagraíocht. Cruthóidh gníomhartha ó 
na pleananna um chur i bhfeidhm cuid den phlean 
seirbhíse bliantúil. Cé go bhfuil an eagraíocht go 
hiomlán tiomanta don Straitéis cúig bliana, tá a cur i 
bhfeidhm faoi réir fháil a bheith ar na hacmhainní.

Léirítear san fhíor thall an caidreamh idir an straitéis 
uileghabhálach agus na gníomhartha do gach cuid 
den eagraíocht.

Cur i bhFeidhm7
ÓNA N-EASCRAÍONN

TIMTHRIALL 
PLEANÁLA 
BLIANTÚIL

RÁITEAS  
STRAITÉISE  

BOO CHORCAÍ
GACH 5 BLIANA

PLEANANNA 
FORBARTHA AGUS 

FEABHSÚCHÁIN

TUARASCÁIL BHLIAN
TÚIL BO
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AGUISÍN 1

An Comhthéacs 
Náisiúnta agus Eorpach 

An Tírdhreach 
Oideachais agus Oiliúna 
in Éirinn

REACHTAÍOCHT AGUS RIALÁIL 
Tháinig athrú mór ar an tírdhreach Oideachais 
agus Oiliúna le 10 mbliana anuas, agus bunaíodh 
DCCÉ, SOLAS, Boird Oideachais agus Oiliúna, Boird 
Oideachais agus Oiliúna Éireann agus an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta.

Bhunaigh an tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 
2013 BOOanna mar ghníomhaireachtaí reachtúla a 
oibríonn faoi choimirce na Roinne Oideachais agus 
Scileanna, a sholáthraíonn oideachas agus oiliúint go 
háitiúil i gcomhréir le beartas agus straitéis rialtais, 
agus an tsolúbthacht a bheith ann i gcomhthráth le 
freastal ar riachtanais oideachais agus oiliúna. Tá 
freagracht ar BOOanna as oideachas agus oiliúint, 
obair don ógra agus réimse eile feidhmeanna 
reachtúla. Bainistíonn agus oibríonn BOOanna 
scoileanna náisiúnta, scoileanna dara leibhéal 
agus coláistí breisoideachais, agus réimse ionaid 
bhreisoideachais agus oiliúna do dhaoine fásta a 
sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna.

Faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, 
bunaíodh SOLAS mar ghníomhaireacht reachtúil 
atá freagrach as cistiú, comhordú agus faireachán a 
dhéanamh ar sholáthar  Breisoideachais agus Oiliúna 
(BOO) agus as a chinntiú go bhfuil sé freagrúil do 
riachtanais foghlaimeoirí agus do na riachtanais a 
ghabhann le geilleagar a bhíonn ag athrú.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna déanta den 
Roinn Oideachais tar éis gur bunaíodh roinn nua, an 
Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta, a thug le chéile na 
hearnálacha breisoideachais agus ardoideachais.

Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(DCCÉ) mar ghníomhaireacht stáit faoin Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas 
agus Oiliúint), 2012. Is é misean DCCÉ muinín an 
phobail as caighdeán an oideachais agus na hoiliúna 
a chothú, iontaoibh sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a 
chur chun cinn agus cultúr feabhsúcháin leanúnaigh 
a bhrú chun cinn i measc soláthraithe oideachais 
agus oiliúna. Tá freagracht ar DCCÉ as dámhachtainí 
a dhéanamh agus as caighdeáin a shocrú le haghaidh 
dámhachtainí sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Ina 
theannta sin, bailíochtaíonn DCCÉ cláir oideachais 
agus  oiliúna san earnáil Bhreisoideachais agus 
Oiliúna, lena n-áirítear na cláir sin a chuireann Boird 
Oideachais agus Oiliúna ar fáil agus bunaíonn sé 
treoirlínte reachtúla um dhearbhú cáilíochta do Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna.

Baineann na treoirlínte seo le BOOanna agus le haon 
institiúid oideachais nó oiliúna a bhunaigh agus a 
chothaigh BOO.

AN COMHTHÉACS NÁISIÚNTA 
I gcomhthéacs náisiúnta, glacann Boird Oideachais 
agus Oiliúna ról tábhachtach maidir le beartas rialtais 
a fhíorú maidir le nuálaíocht, fostaíocht, freagairt 
d’athrú aeráide agus san oideachas, agus oiliúint. 
Leagtar amach sa Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 
go leagfaidh na soláthraithe oideachais agus oiliúna 
go léir béim níos láidre ar dheiseanna forbartha 
scileanna a sholáthar a oireann do riachtanais 
foghlaimeoirí, na sochaí, agus an gheilleagair.

Díríonn tionscnaimh agus díospóireachtaí beartais 
eile náisiúnta ar Phobalscoileanna Náisiúnta, an 
tsraith shóisearach nua a chur i bhfeidhm, ról na 
Gaeilge (Scéim Teanga), an Fóram ar Phátrúnacht 
agus Iolrachas san Earnáil Bhunoideachais, ról an TFC 
san oideachas agus an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (an RLCMLÓ), 
luach ar airgead agus athbhreithniú beartais ar chláir 
don ógra. Ar mhicrileibhéal, tá tionscnaimh ann maidir 
le struchtúir bhainistíochta nua do BOOanna, leibhéil 
níos mó de rannpháirtíocht fostóra agus caidreamh 
níos láidre leis an ngnó.

AN COMHTHÉACS EORPACH 
Tá comhdhearcadh láidir ann go bhfuil oideachas 
bunriachtanach ar mhaithe le forbairt gheilleagrach, 
shóisialta, agus pholaitiúil na hEorpa. Leagtar béim 
láidir ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, 
cur i bhfeidhm Chreat na hEorpa um Cháilíocht san 
Oideachas agus tras-scileanna agus inniúlachtaí a 
fhorbairt.

Ar gach leibhéal laistigh den Eoraip, tá an lucht 
déanta beartas, múinteoirí, ceannairí agus bainisteoirí 
oideachais dírithe ar bharr feabhais a chur ar 
cháilíocht agus ar thoilleadh oideachais agus oiliúna a 
fheabhsú. Leagtar béim ar na tosaíochtaí beartais seo 
i dtuarascálacha éagsúla, An Eoraip 2020, Youth on 
the Move, Scileanna Nua do Phoist Nua agus Towards 
a Job Rich Recovery. Leagtar béim sna tuarascálacha 
seo, i dteannta a chéile, ar fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil agus ar infheistíocht i scileanna. Baineann 
bunriachtanas le plé leanúnach sóisialta earnála  
Eorpach maidir le margadh saothair inbhuanaithe a 
fhorbairt.

Tá tionscnaimh thábhachtacha bheartais an AE 
ann freisin maidir le heasnaimh scileanna sa lucht 
saothair, sochaithe atá ag dul in aois, sochaithe 
ilchultúrtha, forbairtí teicneolaíochta, agus iomaíocht 
dhomhanda. De bhreis air sin, tá díospóireachtaí 
maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil agus 
soghluaisteacht ar siúl go fóill.

 

GNÍOMHÚ AR SON NA HAERÁIDE 
Ar cheann de na dúshláin dhomhanda is mó atá 
romhainn, agus an ghlúin amach anseo, é conas 
dul i ngleic le hathrú aeráide. Déanfaidh an tionchar 
a imríonn athrú aeráide difear d’earnálacha uile na 
sochaí agus tá orainn machnamh a dhéanamh ar 
conas is fearr is féidir le hÉirinn agus an earnáil Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna cur leis na réitigh. Tá deis 
theoranta againn chun tabhairt faoi fhíorghníomh 
lena chinntiú gur féidir leis an nglúin reatha agus an 
ghlúin amach anseo maireachtáil go hinbhuanaithe 
i ndomhan ísealcharbóin agus atá seasmhach ó 
thaobh na haeráide.

Leagtar amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na 
hAeráide (an RCGAC, 2019) cúrsa uaillmhianach 
gníomhaíochta sna blianta amach romhainn le 
cliseadh na haeráide a chomhrac. Anuas ar an méid 
a chuireann na tograí a chuimsítear sa Phlean seo le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann a laghdú, 
beidh comhthairbhí dearfacha geilleagracha agus 
sochaíocha ag go leor de na hathruithe a theastaíonn, 
aer níos glaine, tithe níos teo, agus geilleagar níos 
inbhuanaithe don fhadtéarma san áireamh.

Ar aon dul le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe (na Náisiúin Aontaithe, 2015), 
caithfear a mheas go dtugtar faoi ghníomhú ar son na 
haeráide i dteannta cuspóirí beartais tábhachtacha 
eile, cosúil le conairí forbartha geilleagraí 
inbhuanaithe a chur chun cinn, feabhas a chur ar 
shlándáil fuinnimh, agus dul i ngleic le tionchair 
thruaillithe aeir ar shláinte an duine. Mar shampla, 
tá súil leis go mbeidh aistriú suntasach ó fheithiclí 
inneall dócháin inmheánaigh san earnáil iompair, agus 
foirgnimh reatha a iarfheistiú le córais teaschaidéil 
atá faoi chumhacht leictreach, mar thoradh ar 
fheabhsúcháin mhóra ar mhéadracht cháilíocht áitiúil 
an aeir agus ar thorthaí sláinte.
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