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1.1  Board Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Is pribhléid mhór é domsa, mar Chathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB), fáilte a chur roimh an gcéad Ráiteas

Straitéise dár n-eagraíocht nua. Léirítear sa straitéis seo luach agus éagsúlacht na ndeiseanna foghlama feadh an tsaoil atá ar fáil dár bhfoghlaimeoirí sa

réigiún trí chéile. Tógann sé freisin ar thraidisiún fada nuálaíochta agus freagrúlachta d’fhoghlaimeoirí agus do phobail na Gaillimhe agus Ros Comáin thar

ceann na dtrí Choiste Gairmoideachais, mar a bhí, agus an t-ionad oiliúna a tháinig le chéile mar eagraíocht nua, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe

agus Ros Comáin.

Tá an straitéis seo á foilsiú tráth a bhfuil go leor athruithe ar bun sna Boird Oiliúna agus Oideachais, mar aon le dúshláin atá ag teacht chun cinn. Creidim go

gcuirfidh an straitéis seo ar ár gcumas borradh agus forbairt mar eagraíocht, dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn agus go gcabhróidh sí linn oideachas

agus oiliúint atá ar ardchaighdeán agus ionchuimsitheach a chur ar fáil sna cúig bliana atá amach romhainn.

Is mian liom buíochas a ghabháil le foireann Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin faoi cheannaireacht an Phríomhfheidhmeannaigh,

David Leahy, an coiste dícheallach a bhfuil sé d’onóir agam a bheith i mo chathaoirleach air, agus na mic léinn, foghlaimeoirí, tuismitheoirí agus

geallshealbhóirí eile as ucht a n-ionchur don Straitéis seo.

Guím gach rath ar ár bhfoireann agus ár ngeallshealbhóirí agus muid ag obair as lámha a chéile chun muintir an réigiúin seo a chumhachtú trí oideachas agus

oiliúint.

Michael Maher. 

Cathaoirleach



1.2 Réamhfhocal an Phríomhfheidhmeannaigh

Tá spriocanna agus tosaíochtaí á socrú ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe, tríd an Ráiteas Straitéise seo, a chabhróidh linn seirbhísí oideachais

agus oiliúna ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaillimh agus Ros Comáin sna cúig bliana amach romhainn. Oibreoimid chun na críche sin in éineacht lenár

gcomhpháirtithe maoinithe sa Roinn Oideachais agus Scileanna agus SOLAS chun a chinntiú go leanfaimid ag cur feabhais ar gach gné dár bhfeidhmíocht

agus dár seirbhísí.

Táimid tiomanta don chlár oibre seo ó thráth ár mbunaithe mar Bhord Oideachais agus Oiliúna sa bhliain 2013, agus leanfaimid ag cur le hobair Bhoird

Oideachais agus Oiliúna Éireann chun a chuspóirí sna réimsí sin a bhaint amach. Táthar ag súil go mbeidh sé mar thoradh ar an gclár oibre seo go

mbogfaimid i dtreo múnla seirbhísí comhroinnte sna hearnálacha airgeadais agus párolla i rith thréimhse na straitéise seo.

Is é an fócas a bheidh againn cur i bhfeidhm na straitéise ag leibhéal na n-ionad scoile agus ag leibhéal cláir a threorú. Beidh gach seirbhís in ann measúnú a

dhéanamh agus pleanáil i gcomhthéacs na spriocanna, tosaíochtaí agus na ngníomhartha uileghabhálacha. Tuairisceoidh na seirbhísí ar bhonn leanúnach

ar a bhfuil bainte amach acu chun an straitéis a chur chun gnímh.

Is é an aidhm atá againn eispéireas foghlama ar ardchaighdeán a sheachadadh. Údar misnigh dúinn a fheiceáil gurb ionann na cúig bhunluach

(ceannaireacht, ionchuimsitheacht, comhar, nuálaíocht agus cuntasacht) a aithníodh i rith an phróisis chomhairliúcháin a fhaisnéisigh an straitéis seo agus an

tuiscint atá againn cheana féin ar a bhfuil ar bun againn. Aithnítear le gach luach an barr feabhais a bhfuil uainn é a bhaint amach.

Cuirim an straitéis seo faoi do bhráid le súil go gcabhróidh sí linn eispéireas gach foghlaimeoir agus ball foirne a fheabhsú sa tréimhse chomh fada le 2021.

David Leahy

Príomhfheidhmeannach



2 Boird Oideachais agus Oiliúna – Forbhreathnú ar an Earnáil

Tá 16 Bord Oideachais agus Oiliúna (ETB) in Éirinn agus is ionann iad agus údaráis réigiúnacha reachtúla arna bhfeidhmiú faoi choimirce na Roinne
Oideachais agus Scileanna. Bunaíodh iad leis an Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus tháinig siad in ionad na gCoistí Gairmoideachais
(VECanna) (agus na heagraíochtaí a tháinig rompu) a bhfuil oideachas teicniúil agus gairmoideachas foirmiúil á gcur ar fáil acu in Éirinn ón mbliain
1902. Tar éis tosach feidhme an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus aistriú na n-ionad oiliúna FÁS, mar a bhí, chuig na Boird
Oideachais agus Oiliúna idir 2013/14, is ar na Boird Oideachais agus Oiliúna a thit an fhreagracht reachtúil as Breisoideachas agus Oiliúint (FET) stát-
mhaoinithe a chur ar fáil in Éirinn.

Tá raon leathan seirbhísí á sheachadadh ag na Boird Oideachais agus Oiliúna ag go leor leibhéal oideachais ar fud na hÉireann. Tá scoileanna dara
leibhéal á mbainistiú agus á bhfeidhmiú acu, mar aon le coláistí iar-ardteistiméireachta (PLC), pobalscoileanna náisiúnta agus raon ionad
breisoideachais agus oiliúna a sheachadann raon clár, cosúil le printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, Teagmháil na nÓg, an Tionscnamh um Fhilleadh ar an
Oideachas (BTEI), an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), litearthacht, oideachas agus oiliúint allamuigh, oideachas aosach agus
oideachas pobail chomh maith le cláir oideachais eile. Tá scoileanna, coláistí agus ionaid atá á reáchtáil ag na Boird Oideachais agus Oiliúna i
ngach cearn den tír.

Tá ról lárnach ag na 16 Bord Oideachais agus Oiliúna in earnáil phoiblí oideachais agus oiliúna in Éirinn, ar earnáil í atá ag athrú go tapaidh. Tá na
Boird Oideachais agus Oiliúna ag glacadh de réir a chéile lena ról mar phríomhsholáthróirí oideachais agus oiliúna ina limistéir féin, ar oideachas
agus oiliúint í atá ar ardchaighdeán, freagrach do na riachtanais áitiúla, ionchuimsitheach agus nuálaíoch.

2.1 An Comhthéacs Náisiúnta

Bunú Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)

BoBunú Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)ards Ireland (Bunaíodh Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann faoin Acht um Boird Oideachais
agus Oiliúna, 2013, mar chomhlacht chun ionadaíocht a dhéanamh ar na Boird Oideachais agus Oiliúna trí chéile agus chun a leas a chur chun
cinn.

Is acmhainn lárnach Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann don earnáil Boird Oideachais agus Oiliúna, agus tá raon seirbhísí tacaíochta á chur ar fáil
aige, á sholáthar agus a chomhordú, ar seirbhísí iad is cuí agus is éifeachtaí a sheachadtar ag an leibhéal náisiúnta. I measc na seirbhísí
comhordaithe agus éifeachtach ó thaobh costais de a chuireann Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann ar fáil, áirítear na cinn seo a leanas:
ionadaíocht don earnáil, idirbheartaíochtaí leis an bhfoireann, anailís beartais, taighde mar aon le haon seirbhís bhreise arna éileamh ag an earnáil
agus ag an Aire Oideachais agus Scileanna.

Comhlíonann Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann a ról trí chleachtas comhoibríoch idir fhoireann na rúnaíochta agus an saineolas atá ann laistigh
de na Boird Oideachais agus Oiliúna. Cuireann sé caidrimh oibre éifeachtacha chun cinn freisin idir Boird Oideachais agus Oiliúna, an Roinn
Oideachais agus Scileanna, SOLAS mar aon le raon mór agus éagsúil comhlachtaí seachtracha.



Bunú SOLAS

Bunaíodh SOLAS faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, mar ghníomhaireacht reachtúil de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, agus tugadh an fhreagracht dó

soláthar Breisoideachais agus Oiliúna (FET) a mhaoiniú, a chomhordú agus a mhonatóiriú, agus cinntiú go mbeadh sé freagrúil do riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus an gheilleagair,

ar riachtanais iad atá ag athrú. Bíonn na Boird Oideachais agus Oiliúna, mar phríomhsholáthróirí Breisoideachais agus Oiliúna in Éirinn, i mbun caidrimh le SOLAS i ndáil le trí

phríomhréimse:

• Breisoideachas agus Oiliúint a phleanáil agus a fhorbairt

• Breisoideachas agus Oiliúint a riaradh, agus tacú leis

• Rialachas agus maoiniú Breisoideachais agus Oiliúna

Bunú Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann mar ghníomhaireacht stáit faoin Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012. Tá Dearbhú

Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann freagrach as dámhachtainí a dhéanamh agus as caighdeáin a shocrú do dhámhachtainí faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Déanann Dearbhú

Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann cláir oideachais agus oiliúna a bhailíochtú freisin, a n-áirítear iad siúd atá á gcur ar fáil ag na Boird Oideachais agus Oiliúna san earnáil

Breisoideachais agus Oiliúna.

Maidir le réimse an dearbhaithe cáilíochta, tá Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht dearbhaithe cáilíochta na

soláthróirí breisoideachais agus ardoideachais in Éirinn, na Boird Oideachais agus Oiliúna san áireamh.

2.2 Beartais agus Straitéisí Náisiúnta

DES Statement of Strategy 2015 -2017 Tá pleanáil agus forfheidhmiú athruithe suntasacha an Rialtais in earnáil an oideachais trí chéile faoi réir ag líon príomhstraitéis náisiúnta

oideachais agus oiliúna. Cuireann cur chuige “an chórais iomláin” de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna ar a cumas na straitéisí seo a imeascadh agus monatóireacht a

dhéanamh ar a ndul chun cinn de réir mar a chuireann siad le fís na Roinne d’oideachas agus d’oiliúint. Áirítear leo sin:

• An Ráiteas Straitéise de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna 2015 -2017 

• Plean Gníomhaíochta don Oideachas de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna 2016 -2019

• An Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014 – 2019

• An Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025

• An Straitéis Náisiúnta maidir le Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol 2011-2020

• Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020

• Creat don tSraith Shóisearach

• Straitéis 20 bliain don Ghaeilge 2010-2030

• Beartas maidir le hOideachas sa Ghaeltacht 2017 -2022

• Athbhreithniú ar DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sheachadadh i Scoileanna)



2.3 Ról na mBord Oideachais agus Oiliúna i gcomhthéacs atá ag athrú

Chomh maith le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin inmheánacha agus seachtracha a éiríonn as bunú na mBord Oideachais agus Oiliúna, SOLAS
agus QQI, chomh maith le riachtanais na reachtaíochta nua ar luadh cheana iad, tá líon tosaíochtaí earnála atá tagtha chun cinn á fhorfheidhmiú
ag na Boird Oideachais agus Oiliúna freisin, cosúil le:

• Bunscoileanna il-sainchreidmheacha stáit: D’aistrigh an tAire patrúnacht iomlán na bPobalscoileanna Náisiúnta (CNS) chuig na Boird Oideachais
agus Oiliúna ghaolmhara i mí Mheán Fómhair 2016, agus is ar na Boird Oideachais agus Oiliúna atá an fhreagracht sa todhchaí an múnla CNS a
bhunú agus a fhorbairt sa stát trí chéile.

• Cineálacha nua printíseachtaí: Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha amach ag an Aire sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas chun
printíseachtaí a thabhairt isteach in earnálacha nua den gheilleagar agus chun an líon duine atá rollaithe ar na cláir sin a ardú. Tá roinnt ETBanna i
mbun moltaí a fhorbairt i láthair na huaire, in éineacht le comhpháirtithe ábhartha ón earnáil thionsclaíoch, do phrintíseachtaí nua in earnálacha
nua (lónadóireacht, árachas, teicneolaíocht faisnéise).

• Cúrsaí oiliúna agus cláir oiliúna a bhaineann leis an obair: Chomh maith lena n-iarrachtaí printíseachtaí nua a fhorbairt, tá na Boird Oideachais
agus Oiliúna ag obair as lámha a chéile le tionscail áitiúla chun raon nua cúrsaí oiliúna agus clár oiliúna a bhaineann leis an obair a fhorbairt. Tá sé
seo ag teacht le tionscadal an rialtais sa Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 chun fórsa saothair a chur chun cinn in Éirinn a bhfuil ardfhoghlaim orthu
agus atá dea-oilte agus in-oiriúnaithe.

• Athchóiriú na Sraithe Sóisearaí: Tá sé seo á chur i bhfeidhm go náisiúnta ar bhonn céimneach agus i measc na ngnéithe atá ann, áirítear ábhair
agus gearrchúrsaí atá forbartha as an nua, fócas ar litearthacht, uimhearhtacht agus ar phríomhscileanna, mar aon le cuir chuige nua le haghaidh
meastóireachta agus tuairiscithe.

Chuir an reachtaíocht, na beartais agus straitéisí náisiúnta, agus na tosaíochtaí earnála seo ar fad le múnlú ár ráiteas straitéise.

3. Forbhreathnú ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin an 1 Iúil 2013 de réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, nuair a
tháinig trí Choiste Gairmoideachais (Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe agus Contae Ros Comáin) le chéile. Tháinig an tIonad Oiliúna FÁS,
mar a bhí, faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin i mí Iúil 2014. Tá ár bpríomhoifig lonnaithe i mBaile Átha an Rí
agus ár bhfo-oifig i mBaile Ros Comáin.

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin raon leathan seirbhísí oideachais ar fáil ar fud réigiúin an-mhór in Iarthar na
hÉireann. Déanaimid freastal ar dhaonra éagsúil a bhfuil riachtanais éagsúla oideachais, sóisialta agus cultúrtha acu. Cuirimid seirbhísí oideachais ar
fáil do dhaonra a bhfuil breis is 342,000 duine ann (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2016). Áirítear leis na seirbhísí sin oideachas dara leibhéal (20 scoil –
féach Aguisín 1), breisoideachas agus oiliúint (40 Ionad – féach Aguisín 1), mar aon le cláir oideachais, oiliúna agus seirbhísí atá pobalbhunaithe.
Reáchtálann Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin Ionad Oiliúna agus Oideachais Allamuigh Cheapach na gCapall, Ionad i
bPríosún an Chaisleáin Riabhaigh agus Ionad Oideachais do theifigh i mBealach an Doirín, agus déanann bainistíocht orthu. De réir an Achta um
Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, tá freagracht orainn freisin as tacú le soláthar, comhordú, riaradh agus meastóireacht ar sheirbhísí don aos óg i
gcontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin. Riarann Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin buiséad bliantúil isteach is amach
le €90 milliún, tá beagnach 1,800 ball foirne aige agus níos mó ná 20,000 foghlaimeoir, duine faoi oiliúint agus tairbhí.



20 Scoil*

40 Ionad
Breisoideac

hais agus
Oiliúna *

Seirbhísí
Tacaíochta
Eagrúcháin

Seirbhísí don

Aos Óg

Tuigimid go maith go bhfuil sciar maith d’obair ár n-eagraíocht ag brath ar ár múinteoirí agus teagascóirí iontacha, ar an bhfoireann tacaíochta agus

riaracháin inár scoileanna, ionaid agus seirbhísí, agus ar na príomhfheidhmeanna inár bPríomhoifig agus ár bhfo-oifig. Leagaimid luach an-ard ar an obair

a dhéanann na Boird Bainistíochta éagsúla a thugann tacaíocht do Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ag an leibhéal

eagrúcháin agus ag leibhéal ár scoileanna, coláistí breisoideachais agus Teagmháil na nÓg. Oibrímíd as lámha a chéile freisin le príomheagraíochtaí

agus gníomhaireachtaí ag an leibhéal náisiúnta chun go mbeimid in ann soláthar seirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár bhfoghlaimeoirí agus dóibh

siúd atá faoi oiliúint againn.

*Féach ar Aguisín 1 agus 2 le haghaidh tuilleadh sonraí



3.1 Rialachas

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin á rialú ag Bord a bhfuil 21 comhalta air. Áirítear leo sin 12 ionadaí ó na trí údarás áitiúil:

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Chontae Ros Comáin; beirt chomhaltaí a thoghtar ón bhfoireann; beirt

ionadaí ar tuismitheoirí iad; agus cúig chomhalta a bhfuil saineolas acu ar oideachas agus ar oiliúint, a n-áirítear leis sin ionadaí ar foghlaimeoir é agus

ionadaí ón earnáil ghnó. Tacaíonn na fo-choistí Airgeadais, Iniúchta, Breisoideachais agus Oiliúna agus Óige le hobair na heagraíochta freisin, chomh maith

leis na Boird Bainistíochta i scoileanna, coláistí breisoideachais agus Teagmháil na nÓg de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros

Comáin.

3.2 Geografaíocht agus Déimeagrafaic

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe

agus Ros Comáin an dara Bord Oideachais agus

Oiliúna is mó sa tír ó thaobh limistéir gheografaigh

de, agus áirítear trí oileán leis. Clúdaíonn sé

ceantar soir chomh fada le Mainistir na Búille i

gContae Ros Comáin, siar go Conamara, Cathair

na Gaillimhe, agus aniar arís go Port Omna in

oirthear na Gaillimhe. Tá an cháil ar ár réigiún gur

áit í ina gceiliúrtar na healaíona agus an cultúr.

Ainmníodh Cathair na Gaillimhe mar

Phríomhchathair Chultúir na hEorpa agus tá Bord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros

Comáin ag tabhairt ceannasaíochta do thogra

ceolfhoirne nua dar teideal ‘Symphonic Waves’, ar

tionscnaíodh é mar chuid de thairiscint na

Gaillimhe 2020.

Is i gContae na Gaillimhe atá an limistéar

Gaeltachta is mó agus is iomadúla sa tír. Gné

lárnach de bhunseirbhís Bhord Oideachais agus

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin is ea an

Ghaeilge a chur chun cinn. Tá ocht gColáiste Lán-

Ghaeilge againn agus feidhmíonn roinnt dár n-

ionaid Breisoideachais agus Oiliúna i gConamara

trí Ghaeilge.



Daonra 2016 Gaillimh Ros Comáin

Daonra 2016 258,552 64,544

Athrú sa Daonra (2011-2016) 3.00% 0.70%

Dlús Daonra (2016)

Foinse: Daonáireamh an Phríomh-Oifig

Staidrimh 2016

42.04 duine in aghaidh an chiliméadair

chearnaigh

25.33 pduine in aghaidh an chiliméadair

chearnaigh

Fiontraíocht (2014)

Líon na dTionscadal Gníomhach 13,049 2,908

Céatadán na Micrithionscadal (10 fostaí nó

níos lú)

92.80% 94.70%

Fostaíocht 2017 Ceathrú 1

Daoine atá 15 bliain d’aois nó níos sine arna rangú de réir réigiún Phríomh-Oifig Staidrimh agus Stádas Eacnamaíoch an ILO 

Q1 2017 Iarthar* Stát

Fostaithe ('000) 194.9 2,045.1

Dífhostaithe ('000) 14.3 146.2

San fhórsa saothair ('000) 209.1 2,191.4

Ráta dífhostaíochta (%) (aois 15-74 6.9 6.7

*(arna rangú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh mar Ghaillimh, Ros Comáin agus Maigh Eo)

Foinse: Suirbhé Ráithiúil ar Bhuiséad Teaghlach Ceathrú 1 2017, Príomh-Oifig Staidrimh



4.1 An Cur Chuige ar Ghlacamar leis chun an Straitéis a Fhorbairt

Agus an Ráiteas Straitéise seo á ullmhú againn, rinneadh breithniú ar phríomhstraitéisí náisiúnta, cosúil le Plean Gníomhaíochta don Oideachas

de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna 2016–2019, an Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014-2019, agus Ráiteas Straitéise na Roinne

Oideachais agus Scileanna 2015-2017. Aithníodh téamaí coiteanna sna straitéisí sin, agus is uathu a tháinig an bunús forbartha do straitéis Bhord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (féach Aguisín 3).

Reáchtáladh comhairliúchán comhoibríoch tras-rannach le príomhgheallshealbhóirí. Is é a bhí i gceist leis an gcomhairliúchán sin ná cruinnithe

leis an mBord, na Príomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí, an Bhainistíocht Shinsearach Breisoideachais agus Oiliúna, na Bainisteoirí Ionaid agus

Bainisteoirí Rannóg Riaracháin. Eagraíodh grúpaí fócais leis na príomhgheallshealbhóirí. Gné lárnach den phróiseas comhairliúchán suirbhé ar

líne a rinneadh ar fhoghlaimeoirí, tuismitheoirí, baill foirne, comhaltaí boird, ionadaithe ón earnáil thionsclaíoch agus ó fhostóirí mar aon le 

geallshealbhóirí eile.

Mar thoradh ar an bpróiseas seo, aithníodh spriocanna agus tosaíochtaí straitéiseacha, agus tá plean gníomhaíochta curtha i dtoll a chéile agus

amlíne curtha leis do Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin. Beidh na spriocanna, tosaíochtaí agus gníomhartha sin ina

mbunsraith do phleananna forfheidhmithe do gach cuid den eagraíocht. Déanfaidh an Fhoireann Shinsearach Bhainistíochta monatóireacht ar

an dul chun cinn a dhéanfar ar na gníomhartha sin ar bhonn bliantúil.



Fís
•ceannasaíocht ghníomhach a 

thabhairt do sholáthar clár
oideachais agus oiliúna ar
ardchaighdeán atá freagrúil
do riachtanais athraitheacha
foghlaimeoirí agus na sochaí

Misean
• tacú le daoine trí fhoghlaim

chun a n-acmhainneacht
iomlán a bhaint amach agus
cur le forbairt shóisialta, 
chultúrtha agus eacnamaíoch

Luachanna
•ceannasaíocht, 

ionchuimsitheacht, comhoibriú, 
nuálaíocht agus cuntasacht

4.2 Fís, Misean agus Luachanna



4.3 Bunluchanna

Ceannaireacht – Ceannaireacht ghníomhach a thabhairt i soláthar oideachais agus oiliúna sa réigiún agus tionchar a imirt ar threo na hearnála

sa todhchaí.  

Ionchuimsitheacht – Oscailte, measúil agus ionchuimsitheach agus muid ag déileáil lenár bhfoghlaimeoirí, geallshealbhóirí agus baill foirne. Cultúr

a fháiltíonn roimh éagsúlacht agus a bhfuil meas aige uirthi. 

Comhoibriú – Comhpháirtíochtaí agus obair foirne láidir a mbaineann an dá thaobh leas astu agus lena n-éascaítear roinnt eolais, smaointe agus

scileanna. 

Nuálaíocht – Smaointeoireacht chruthaitheach agus nuálaíoch trí smaointe nua a spreagadh, cuir chuige éagsúla a thriail agus a bheith freagrúil

don athrú. 

Cuntasacht – Cinnteoireacht fhreagrach, oscailte, mhácanta agus thrédhearcach inár ngníomhaíochtaí trí chéile.

Ceannaireacht

Ionchuimsitheacht

Comhoibriú

Nuálaíocht

Cuntasacht

Bunluchanna



4.4 Spriocanna Straitéiseacha

Socraíonn Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin cuspóirí ardleibhéil don eagraíocht faoi cheithre

sprioc straitéiseacha, atá ag teacht le straitéisí náisiúnta oideachais:

Feabhas a chur ar eispéireas foghlama agus le rath foglaimeoirí

Feabhas a chur ar dhul chun cinn foghlaimeoirí atá I mbaol míbhuntáiste, iad siúd a 
bhuil riachtanais speisialta acu agus iad siúd atá éagsúil ó thaobh na teanga de, 

nó I dtearmaí cultúir nó sóisialta

Cláir oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán a chur ar fáil

Cinntiú go bhfuil ár n-infreastruchtúr éifeachtach agus éifeachtúil

(daoine, próiseas agus struchtúr) 

Sprioc

Straitéiseacha

1

Tá sraith tosaíochtaí straitéiseacha ag gach sprioc, agus bainfear amach iad trí thacar gníomhartha tacaíochta. Dearadh na spriocanna agus

na tosaíochtaí sin chun cabhrú le Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin leas a bhaint as na deiseanna a thiocfaidh chun

cinn sa tréimhse cúig bliana amach romhainn agus chul dul i ngleic leis na dúshláin. 



Spriocanna agus Tosaíochtaí Straitéiseacha Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 2017 - 2021

Spriocanna

Straitéiseacha

→

1. Eispéireas foghlama agus

rath na bhfoghlaimeoirí a 

fheabhsú

2. Feabhas a chur ar dhul chun cinn

foghlaimeoirí atá i mbaol míbhuntáiste, 

iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta

acu agus iad siúd atá éagsúil ó thaobh

na teanga de, nó i dtéarmaí cultúir nó

sóisialta

3. Cláir oideachais agus

oiliúna ar ardchaighdeán a 

chur ar fáil

4. Cinntiú go bhfuil ár n-

infreastruchtúr éifeachtach agus

éifeachtúil (daoine, próiseas agus

struchtúr)

Tosaíochtaí

Straitéiseacha

↓

1.1 Cláir fhreagrúla agus nuálaíocha a 

chur chun cinn

2.1 Comhionannas agus ionchuimsitheacht

ghníomhach a chur chun cinn

3.1 Dearbhú cáilíochta a chur chun

cinn inár gcláir oideachais agus

oiliúna

4.1 Cinntiú go bhfuil sé de chumas ag an 

mBord Oideachais agus Oiliúna na héilimh

reatha a chomhlíonadh go rathúil agus

tionchar a imirt ar threo na hearnála sa

todhchaí

1.2 Eolas agus scileanna ábhartha a 

chur ar fáil chun críche foghlama feadh

an tsaoil, forbartha pearsanta, 

forchéimnithe agus fostaíochta

2.2 Cláir oideachais agus oiliúna atá inrochtana

agus solúbtha a chur ar fail

3.2 Tacú le baill foirne múinteoireacht

agus foghlaim ar ardchaighdeán a 

bhaint amach

4.2 Feabhas a chur ar ár gcórais

cumarsáide inmheánacha agus

seachtracha

1.3 Eispéiris agus timpeallachtaí

foghlama a chur chun cinn

2.3 Oideachas ionchuimsitheach ar

ardchaighdeán a chur ar fáil a bhfuil torthaí

foghlama feabhsaithe mar thoradh air

3.3 Úsáid sonraí, anailís, taighde agus

meastóireacht ar ardchaighdeán a 

mhéadú chun seachadadh seirbhíse

a fhaisnéisiú agus chun

saincheisteanna atá ag teacht chun

cinn a aithint

4.3 Na timpeallachtaí múinteoireachta, 

foghlama agus oibre is fearr agus is féidir a 

chur ar fáil agus ag an am céanna

acmhainní a uasmhéadú

2.4 Trasdul foghlaimeoirí a fheabhsú ag 

céimeanna criticiúla den chóras oideachais agus

oiliúna

3.4 Ceannaireacht, nuálaíocht, 

feabhas leanúnach agus roinnt eolais

a chur chun cinn

4.4 Dea-chleachtas maidir le rialachas

corparáideach a chinntiú ar fud Bhord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus

Ros Comáin.1.4 Timpeallachtaí foghlama atá
cuidithe le teicneolaíocht a chur ar fail



Straitéiseach : Eispéireas foghlama agus rath foghlaimeoirí a fheabhsú

Tosaíocht Straitéiseach 1.1: Cláir fhreagrúla agus nuálaíocha a chur ar fáil

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

1.1.1Printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna gairme nua a fhorbairt agus a chur chun

feidhme ar bhonn céimneach

Stiúrthóir FET / Bainisteoir Ionaid Oiliúna 2017 - 2021

11.2 2 Rannpháirtíocht fostóirí agus an phobail a mhéadú Stiúrthóir FET Bainisteoir Ionaid Oiliúna

/Oifigigh Litearthachta Aosaigh

2017 - 2021

1.1.3 Fís agus príomhscileanna Chreat nua an Teastais Shóisearaigh a neadú inár

scoileanna dara leibhéal chomh maith le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach a chur ar fáil don 

fhoireann

Stiúrthóir Scoileanna

Príomhoide

2017 - 2020

1.1.4 Deiseanna níos fearr a thabhairt do dhaltaí gabháil le forbairt agus taibhiú ceoil Oifigeach don Óige 2017 – 2018

Tosaíocht Straitéiseach 1.2: Eolas agus scileana ábhartha a chur ar fáil chun críche foghlama feadh an tsaoil, forbartha pearsanta, 

forchéimnithe agus fostaíochta

1.2.1. Scileanna fiontraíochta agus digiteacha a chur chun cinn inár gcláir trí chéile Príomhoidí, Bainisteoirí & Oifigigh Litearthachta

Aosaigh
2017  - 2021

1.2.2 An scéim Luach ar Airgead (VfM) a chur chun feidhme inár dtograí óige (de réir mar 

is cuí) agus plean forbartha do sheirbhísí don óige a ullmhú i mBord Oideachais agus

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Oifigigh don Óige 2017 - 2019

1.2.3 Conairí forchéimnithe d’fhoghlaimeoirí a chinntiú mar aon le cur chun feidhme na

Straitéise Náisiúnta Treorach do FET

Comhordaitheoir Treorach / Treoirchomhairleoirí 2017 - 2018

1.2.4 Cláir nua phobalbunaithe a fhorbairt chun cur le rannpháirtíocht le foghlaim feadh

an tsaoil

Stiúrthóir FET 2017 - 2021

4.5 Gníomhartha Straitéiseacha



Tosaíocht Straitéiseach 1.3: Eispéiris agus timpeallachtaí foghlama dearfacha a chur chun cinn

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

1.3.1 Ár ndeiseanna agus saoráidí oideachais agus oiliúna allamuigh a leathnú agus a 

fhorbairt.

Stiúrthóir FET agus an Bainisteoir 

Oideachais Allamuigh

2017 - 2019

1.3.2 Sláinte intinne agus folláine a chur chun cinn i ngach clár agus seirbhís Príomhoidí,    

Bainisteoirí, Oifigigh Litearthachta 

Aosaigh

2017 - 2021

1.3.3 Na hocht gColáiste lán-Ghaeilge atá ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin a fhorbairt, lena n-áirítear iad siúd i limistéir Ghaeltachta, mar ionaid 

barr feabhais ó thaobh oideachas trí mheán na Gaeilge de

Stiúrthóir Scoileanna 2017 - 2021

1.3.4 Timpeallacht a chruthú inar féidir le scoileanna beaga feidhmiú go héifeachtach, 

agus ina gcuirtear dóthain acmhainní ar fáil dóibh (agus ag aithint go bhfuil an Bord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin uathúil sa mhéid is go bhfuil ocht

scoil bheaga faoina choimirce, lena n-áirítear sé scoil a bhfuil níos lú ná 100 dalta iontu, 

agus a bhfuil trí cinn acu suite ar oileáin amach ón gcósta)

Stiúrthóir Scoileanna 2017 – 2018

Tosaíocht Straitéiseach 1.4: Timpeallachtaí foghlama atá cuidithe le teicneolaíocht a chur ar fáil.

1.4.1 Roghanna seachadta cúrsaí foghlama fíorúla nua a fhorbairt, agus Forbairt 

Ghairmiúil Leanúnach a chur ar fáil don fhoireann
Stiúrthóir FET 2017  - 2021

1.4.3 An straitéis dhigiteach a chur i bhfeidhm do scoileanna
Stiúrthóir Scoileanna, Príomhoidí 2017 - 2020

1.4.4 Foghlaim ata cuidithe ag an teicneolaíocht (TEL) a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

san eagraíocht trí chéile

Príomhoidí, Bainisteoirí agus

Oifigigh Litearthachta Aosaigh

2017 - 2021



Sprioc Straitéiseach 2:  Feabhas a chur ar dhul chun cinn foghlaimeoirí atá i mbaol míbhuntáiste, iad siúd a bhfuil

riachtanais speisialta acu agus iad siúd atá éagsúil ó thaobh na teanga de, nó i dtéarmaí cultúir nó sóisialta. 

Tosaíocht Straitéiseach 2.1: Comhionannas agus ionchuimsitheacht ghníomhach a chur chun cinn

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

2.1.1 Leanúint le tacaíocht a thabhairt do sholáthróirí oideachais agus oiliúna speisialaithe chun seirbhísí

a chur ar fáil do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste

Príomhoidí,

Bainisteoirí & Oifigigh

Litearthachta Aosaig

2017 - 2021

2.1.2  Comhoibriú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna in athchumrú náisiúnta ar líon bunscoileanna CE, Stiúrthóir Scoileanna agus

OSD

2017 - 2021

2.1.3  Taithí imeasctha dhearfach a chur ar fáil do na teifigh sin atá rannpháirteach inár gcláir Stiúrthóir FET 2017 

2.1.4  Ár scoileanna a chur chun cinn, agus tacú leo, maidir lena sainspiorad agus a n-eiteas

ilchreidmheach

Stiúrthóir Scoileanna, 

Príomhoidí

2017 – 2021

Tosaíocht Straitéiseach 2.2:  Cláir oideachais agus oiliúna atá inrochtana agus solúbtha a chur ar fáil

2.2.1 Cláir agus ábhair foghlama a fhorbairt chun freastal ar fhoghlaimeoirí ó chúlraí cultúrtha agus

sóisialta éagsúla, lena n-áirítear an líon deiseanna foghlama atá cuidithe le teicneolaíocht a mhéadú

Stiúrthóir FET 2017  - 2021

2.2 Cinntiú go mbeidh foirgnimh inrochtana do chách i bhfianaise na n-acmhainní atá ar fáil
Bainisteoir Foirgneamh

2017  - 2021

2.2.3 Rochtain níos fearr ar dheiseanna oideachais agus oiliúna a chur ar fáil dóibh siúd atá aonraithe go 

geografach agus go sóisialta

Príomhoidí, Bainisteoirí & 

Oifigigh Litearthachta

Aosaigh

2017 - 2021

2.2.4 Feabhas a chur ar na deiseanna oideachais do thrí scoil Bhord Oideachais agus Oiliúna na

Gaillimhe agus Ros Comáin atá suite ar oileáin, lena n-áirítear stádas scoile buan a fháil do Choláiste

Naomh Eoin mar scoil neamhspleách

Stiúrthóir Scoileanna 2017 - 2018



Tosaíocht Straitéiseach 2.3: 

Oideachas ionchuimsitheach ar ardchaighdeán a chur ar fáil a bhfuil torthaí foghlama feabhsaithe mar thoradh air

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

2.3.1Leanúint le cur chun feidhme na Straitéise Litearthachta agus Uimhearthachta Stiúrthóir FET 2017  - 2021

2.3.2 Tacaíocht atá bunaithe ar an bhfoghlaimeoir a chur ar fáil de réir mar a theastaíonn maidir le 

soláthar oideachais speisialta agus ionchuimsithigh agus aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste

oideachasúil

Stiúrthóir Scoileanna

Stiúrthóir FET

2017  - 2021

2.3.3 2.3.3 Córais Dearbhú Cáilíochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun na caighdeáin is 

airde agus dea-chleachtas a chinntiú

Foireann Bainistíochta Dearbhú

Cáilíochta

2018-2020

2.3.4 An soláthar Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí leibhéal 1 agus 2 a leathnú i suíomhanna scoile

de réir mar a theastaíonn Stiúrthóir Scoileanna

2018 - 2020

Tosaíocht Straitéiseach 2.4: 

Trasdul foghlaimeoirí a fheabhsú ag céimeanna criticiúla den chóras oideachais agus oiliúna
2.4.1 Caidrimh le bunscoileanna a chothú chun trasdul rathúil go hoideachas dara leibhéal a 

chinntiú Príomhoidí
2017  - 2021

2.4.2 Eispéiris oideachais agus oiliúna mhalartacha a chur ar fáil do leanaí idir 12-15 bliain nach n-

éiríonn leo aistriú go rathúil ón mbunscoil go dtí an mheánscoil Stiúrthóirí Scoileanna

2019  - 2021

2.4.3 Caidrimh a chothú le fostóirí agus le soláthróirí Ardoideachais chun forchéimniú a éascú ónár

soláthar oideachais chuig an ionad oibre nó oideachas tríú leibhéal Príomhoidí, Bainisteoirí

2017 - 2021

2.4.4 Feabhas a chur ar chláir oideachais agus oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe

agus Ros Comáin laistigh de Sheirbhís Príosún na hÉireann chun cabhrú le rannpháirtithe imeascadh

sa tsochaí arís

Stiúrthóir FET
2017 - 2019

Daoine á gCumhachtú don Saol



Sprioc Straitéiseach 3: Cláir oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán a chur ar fáil

Tosaíocht Straitéiseach 3.1: Dearbhú cáilíochta a chur chun cinn inár gcláir oideachais agus oiliúna

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

3.1.1 Próisis dearbhaithe cáilíochta a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mhonatóiriú do gach

clár oideachais agus oiliúna

Príomhoidí /    Bainisteoirí agus

Comhordaitheoir Dearbhú Cáilíochta

2017  - 2021

3.1.2 Cinntiú go mbeidh comhthuiscint ar chórais agus próisis dearbhú cáilíochta ag ár soláthróirí trí

chéile trí Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach atá spriocdhírithe Príomhoidí / Bainisteoirí

Comhordaitheoir Dearbhú Cáilíochta

2017  - 2021

3.1.3 Féin-mheastóireacht scoileanna a chur chun cinn chun feabhas leanúnach i gcaighdeán ár

soláthar oideachais a chumasú
Stiúrthóir Scoileanna 2017 - 2021

3.1.4 Gabháil go gníomhach agus comhoibriú le Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna

maidir le cur chun feidhme curaclaim nua

Stiúrthóir Scoileanna agus Príomhoidí 2017 - 2021

Tosaíocht Straitéiseach 3.2: Tacú le baill foirne chun múinteoireacht agus foghlaim ar ardchaighdeán a bhaint amach

3.2.1Gréasáin foghlama phroifisiúnta agus cnuasaigh scoileanna a chur ar fáil agus a leathnú i

ndáil le príomhthéamaí lena n-áirítear DEIS, riachtanais speisialta oideachais (SEN), agus an tSraith

Shóisearach. Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na struchtúir meánbhainistíochta i scoileanna

Stiúrthóir Scoileanna 2017  - 2021

3.2.2 Straitéisí agus acmhainní múinteoireachta, oiliúna agus foghlama a fhorbairt. Dea-

chleachtas a scaipeadh agus cabhrú le gréasáin phroifisiúnta Bhord Oideachais agus Oiliúna na

Gaillimhe agus Ros Comáin tacú le múinteoireacht agus le foghlaim

Stiúrthóir Scoileanna agus Stiúrthóir FET
2017  - 2021

3.2.3 Creat agus plean bliantúil a fhorbairt d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a aithníonn réimsí

sonracha tosaíochta
Stiúrthóir Scoileanna agus FET

2017 - 2021

3.2.4 Oibriú i dtreo bunú aonad forbartha agus measúnaithe curaclaim Stiúrthóir FET 2019 - 2021



Tosaíocht Straitéiseach 3.3: Úsáid sonraí, anailís, taighde agus meastóireacht ar ardchaighdeán a mhéadú chun

seachadadh seirbhíse a fhaisnéisiú agus chun saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a aithint

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

3.3.1 Úsáid a bhaint as sonraí ó thuairiscí féin-mheastóireachta scoileanna, tuairiscí cigireachta etc. chun

múinteoireacht agus foghlaim a athbhreithniú agus a fheabhsú inár scoileanna

Stiúrthóir Scoileanna 2017  - 2021

3.3.2 Úsáid a bhaint as MIS chun bainistíocht clár a fhaisnéisiú, mar aon le sonraí seachtracha maidir le 

treochtaí déimeagrafaice agus eacnamaíocha chun soláthar a phleanáil

SMT 2017  - 2021

3.3.3 Leanúint le rannpháirtíocht ar an bhFóram Scileanna Réigiúnach chun treochtaí eacnamaíocha áitiúla

atá ag teacht chun cinn a aithint

Stiúrthóir FET 2017

3.3.4 Fóraim d’fhoghlaimeoirí/tuismitheoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin a 

bhunú a mbeidh ionadaithe ó gach scoil, ionad agus seirbhís orthu agus ina ndíreofar ar mhúinteoireacht

agus foghlaim a phlé

Stiúrthóirí FET agus

Scoileanna

2018 - 2019

Tosaíocht Straitéiseach 3.4: 

Ceannaireacht, nuálaíocht, feabhas leanúnach agus roinnt eolais a chur chun cinn

3.4.1 Ceannaireacht a thabhairt i ndáil le forbairt clár nuálaíoch agus nua i gcomhar le comhpháirtithe

tionscail agus oideachais

Stiúrthóir FET 2017 - 2021

3.4.2 Cabhrú le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann gréasáin phroifisiúnta agus fóraim ábhartha a chruthú

agus a choinneáil chun a chur ar chumas Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

foghlaim leanúnach agus roinnt eolais a chur chun cinn

Príomhfheidhmeannach 2017 - 2021

3.4.3 Meastóireacht a dhéanamh ar bhonn leanúnach chun feabhas clár a chinntiú (pleanáil–déan–

athbhreithnigh

Príomhoidí, Bainisteoirí, 

Oifigeach Litearthachta

Aosaigh

2017 - 2021

3.4.4 Cultúr nuálaíochta, oscailteacht don athrú agus ceannaireacht a chothú Príomhfheidhmeannach agus

Stiúrthóirí

2017 - 2021



Sprioc Straitéiseach 4: 

Cinntiú go bhfuil ár n-infreastruchtúr éifeachtach agus éifeachtúil (daoine, próiseas agus struchtúr)

Tosaíocht Straitéiseach 4.1: Cinntiú go bhfuil sé de chumas ag an mBord Oideachais agus Oiliúna na héilimh reatha a chomhlíonadh go rathúil

agus tionchar a imirt ar threo na hearnála sa todhchaí

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

4.1.1 Tacú le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do gach ball foirne ag teacht leis na

cuspóirí straitéiseacha

Stiúrthóirí agus Bainisteoir Acmhainní

Daonna
2017  - 2021

4.1.2 Oibriú le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna

chun a chinntiú go bhfuil struchtúr eagrúcháin cuí ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe

agus Ros Comáin chun a chuspóirí straitéiseacha agus tosaíochtaí náisiúnta a bhaint amach

Príomhfheidhmeannach, Stiúrthóir

OSD
2017  - 2021

4.1.3 Oibriú lenár ngeallshealbhóirí maoinithe chun a chinntiú go bhfuil ár mbuiséad cuí dár

bhfoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá faoi oiliúint againn trí chéile

Stiúrthóir OSD & Bainisteoir

Airgeadais
2017 - 2021

4.1.4 Córas foirmiúil promhaidh a fhorbairt agus a neadú do gach ball foirne nua Príomhoidí, Bainisteoirí agus

Bainisteoir Acmhainní Daonna
2017 - 2019

Tosaíocht Straitéiseach 4.2: Feabhas a chur ar ár gcórais cumarsáide inmheánacha agus seachtracha

4.2.1Straitéis brandála agus margaíochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme do Bhord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Stiúrthóir OSD & Bainisteoir Seirbhísí

Corparáideacha

2017 - 2018

4.2.2 Meicníochtaí comhairliúcháin agus aiseolais a fheabhsú d’fhoghlaimeoirí, tuismitheoirí, 

baill foirne agus geallshealbhóirí chun a chinntiú go gcomhlíonfar a riachtanais
Príomhoidí, Bainisteoirí, Oifigeach

Litearthachta Aosaigh agus SMT

2017 - 2021

4.2.3 Naisc le comhlachtaí náisiúnta agus áitiúla ábhartha, le gníomhaireachtaí agus le 

geallshealbhóirí a fheabhsú chun tacú lenár soláthar

SMT & Príomhoidí, Bainisteoirí 2017 - 2021



Tosaíocht Straitéiseach 4.3:  Na timpeallachtaí múinteoireachta, foghlama agus oibre is fearr agus is féidir a chur ar fáil

agus ag an am céanna acmhainní a uasmhéadú

Gníomhartha Straitéiseacha Ceannas Tráthchlár

4.3.1 Cinntiú go bhfuil gach áis ar an gcaighdeán is airde agus is féidir i bhfianaise na n-

acmhainní atá ar fáil. Leanúint le hiarrachtaí buiséad caipitiúil a lorg do Bhreisoideachas agus

Oiliúna

Bainisteoir Foirgneamh Stiúrthóir FET 

agus OSD

2017  - 2021

4.3.2 Úsáid teicneolaíocht faisnéise a mhéadú chun feabhas a chur le héifeachtúlachtaí

oibriúcháin agus le cinnteoireacht
Stiúrthóir OSD & Bainisteoir TF 2017  - 2020

4.3.3 Oibriú leis an PMO ar na tograí seirbhísí roinnte chun a chinntiú go bhfuil a gcórais

teicneolaíochtaí faisnéise ag comhlíonadh na riachtanas oibriúcháin agus rialachais atá againn

Stiúrthóir OSD 2017 - 2020

Tosaíocht Straitéiseach 4.4: Dea-chleachtas maidir le rialachas corparáideach a chinntiú ar fud Bhord Oideachais agus

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

4.4.1. Rialachas maith agus bainistíocht riosca réamhghníomhach a neadú i mBord Oideachais

agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin trí chéile
Príomhfheidhmeannach, Stiúrthóirí -

OSD, Scoileanna agus FET 

2017 - 2021

4.4.2. Cinntiú go ndéanfar costas agus cáilíocht a chothromú i gcónaí i gcoinne riachtanais

an úsáideora deiridh chun luach ar airgead a fháil
Stiúrthóirí, Príomhoide agus

Bainisteoirí

2017 - 2021
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Appendix 1 – Schools 

Coláiste an Ardeaspaig Mhic Éil Bóthar Bhaile Átha an Rí, Tuaim, Co. na Gaillimhe

Coláiste an Chreagáin An Creagán, Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe

Coláiste an Eachréidh An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Coláiste an Chláirín Bóthar Chathair Ruaín, Baile Átha na Rí, Co. na Gaillimhe.

Coláiste Bhaile Chláir, Páirc Ghnó Bhaile Chláir, Baile Chláir, Co. na Gaillimhe.

Coláiste Bhríde Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.

Coláiste Chilleáin Naofa An Cnoc Breac, Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe.

Coláiste Cholmcille Indreabhán, Co na Gaillimhe

Coláiste Ghobnait Inis Oirr, Oileáin Árainn, Co. na Gaillimhe

Coláiste Mhuirlinne Bóthar na Daibhche Uisce, Co. na Gaillimhe

Coláiste na bPiarsach Ros Muc, Co. na Gaillimhe.

Coláiste na Coiribe Bóthar Bhaile na mBúrcach, , Cnoc na Cathrach, Co. na Gaillimhe

Colaiste Naomh Éinne Cill Rónain, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Coláiste Naomh Eoin Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Coláiste Naomh Feichín Corr na Móna, Co. na Gaillimhe

Coláiste Pobail Ail Finn Ail Finn, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin

Coláiste Pobail na Gaillimhe Moinin na gCiseach, Gaillimh.

Coláiste Pobail na Mainistreach Bóthar Mhuire, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin

Coláiste Pobail Ros Comáin Lios na Molt, Ros Comáin, Co. Ros Comáin

Institiúid Theicniúil na Gaillimhe Bóthar an Athar Ó Gríofa, An Cladach, Co. na Gaillimhe



Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS): 

Béal Átha na Slua An Caisleán Riabhach

Mainistir na Búille Baile Ros Comáin

Leitir Fraic Rosmuc Ionad Breisoideachais Ros

Muc

Cathair na Gaillimhe Tuaim

Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna

Teagmháil na nÓg

Béal Átha na Slua Port Omna

Ballaghadereen Baile Ros Comáin

Leitir Fraic Leitir Móir

Cathair na Gaillimhe Tuaim

Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna

Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Cathair na Gaillimhe Ros Comáin

Baile Locha Riach Tuaim

Béal Átha na Slua Port Omna

An Gort Uachtar Ard

Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna

Litearthacht d’Aosaigh

Baile Locha Riach An Cheathrú Rua

Cathair na Gaillimhe Maigh Cuilinn

Ros Comáin Tuaim

Breacadh Áth Cinn / An Dún Mór

Ionad Oiliúna, Mervue, Gaillimh
Printíseachtaí Oiliúint Sainscileanna

Cúrsaí Oiliúna Ceardlanna Pobail/ Ceartais

Oiliúint um Thráthnóna Soláthar Sainoiliúna

Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna

An tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach

Gaillimh Uarán Mór

Uachtar Ard Ros Comáin

Oideachas sna Príosúín
An tAonad Oideachais, 

Príosún an Chaisleáin Riabhaigh, Cluain Saileach, Co. Ros Comáin

Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Cheapach na gCapall, 

An Fhairche, Co. na Gaillimhe

An Clár Athlonnaithe Teifeach
Abbey Hotel, Bealach an Doirín, Co Ros Comáin
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Aguisín 2 – Rolluithe 2016 / 17  

Rolluithe i Scoileanna Dara Leibhéal

Ainm na Scoile Rollú 2016/17

Coláiste an Ardeaspaig Mhic Éil, Tuaim 201

Coláiste an Chreagáin, an Creagán 83

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí 178

Coláiste an Chláirín, Baile Átha na Rí 542

Coláiste Bhaile Chláir, Claregalway 774

Coláiste Bhríde, Baile Locha Riach 609

Coláiste Chilleáin Naofa, An Cnoc Breac 169

Coláiste Cholmcille, Indreabhán 232

Naomh Eoin, Inis Meáin (Aonad d’Indreabhán)

Coláiste Mhuirlinne, Cathair na Gaillimhe 366

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc 83

Coláiste na Coiribe, Cathair na Gaillimhe 542

Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin, Oileáin Árann 57

Coláiste Ghobnait, Inis Oírr, Oileáin Árann 28

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna 87

Coláiste Pobail Ail Finn, Ros Comáin 134

Coláiste Pobail na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe 615

Coláiste Pobail na Mainistreach, Mainistir na Búille 350

Coláiste Pobail Ros Comáin 394

Institiúid Theicniúil na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe 1088   = 6,532
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Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin Actual Figures 2016 

Clár Figiúirí Iarbhíre a Tuairiscíodh 2016 

Soláthar FET
Rollaithe
(Tosaithe cheana féin) Tosaitheoirí

Tairbhithe Iomlána

Tuairiscithe 2016*

Oiliúint do Phrintísigh 66 322 388

Oiliúint Chumaisc 13 40 53

Nascoiliúint agus Bunoiliúint 14 0 14

Ionaid Oiliúna Pobail 29 41 70

Ceardlann Ceartais 25 60 85

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 140 177 317

Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta 1,604 1,703 3,307

Soláthróirí Sainoiliúna 91 84 175

Oiliúint Sainscileanna 258 678 936

Oiliúint ar Chúrsaí Oiliúna 61 82 143

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (Core) 339 529 868

Teagmháil na nÓg 181 273 454

Figiúirí Iomlána Lánaimseartha 2,821 3,989 6,810

Grúpaí Litearthacht d’Aosaigh 606 1,827 2,433

Grúpaí BTEI 722 2,397 3,119

ESOL 156 854 1,010

Oiliúint um Thráthnóna 11 1,222 1,233

Uaireanta Comhoibrithe FET 1,195 668 1,863

ITABE 13 219 232

Oiliúint do Leabharlanna 19 93 112

Athlonnú Teifeach 0 24 24

Scileanna don Ionad Oibre 24 202 226

Teagasc Litearthachta Deonach 24 57 81

Figiúirí Iomlána Páirtaimseartha 2,770 7,563 10,333

Oideachas Pobail 0 3,628 3,628

5,591 15,180 20,771*

* Tagraíonn

tairbhithe don líon

iomlán

rannpháirtithe ar ár

gcláir ón 1 Eanáir

2016 go dtí an 31 

Nollaig 2016.
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Aguisín 3 – Straitéisí Náisiúnta

Ráitis Straitéise Náisiúnta - Spriocanna Straitéiseacha

Straitéis na Roinne Oideachais agus Scileanna 2015-2017 

Foghlaim feadh an tSaoil

Teastaíonn córas oideachais agus oiliúna uainn a

thugann an t-eolas agus scileanna do gach

foghlaimeoir atá de dhíth orthu le bheith iomlán

rannpháirteach sa tsochaí agus sa gheilleagar.

Ag tacú leis an gCuimsiú agus

an Éagsúlacht

Teastaíonn córas oideachais agus oiliúna

uainn a fháiltíonn roimh agus a chuimsíonn

ar bhonn bríoch foghlaimeoirí a bhfuil

míchumas acu, foghlaimeoirí as 

pobail/cúlraí atá faoi mhíbhuntáiste agus

iad siúd a bhfuil difríochtaí teanga, 

cultúrtha agus sóisialta acu. 

Feabhas a chur ar an 

gCaighdeán agus ar an 

bhFreagracht

Is mian linn riar ar sheachadadh eispéiris
oideachais agus oiliúna ar ard-chaighdeán
do chách agus freagracht as torthaí
oideachais a fheabhsú ar fud an chórais.

Na córais chearta agus an t-infreastruchtúr

ceart a chur le chéile

Teastaíonn córas nua-aoiseach, solúbtha oideachais agus
oiliúna uainn a bhaineann an úsáid is fearr as na
hacmhainní atá ar fáil.

Plean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna 2017 

Feabhas a chur ar eispéireas 

foghlama 
agus rath na bhfoghlaimeoirí

Feabhas a chur ar dhul chun

cinn na bhfoghlaimeoirí atá i

mbaol míbhuntáiste oideachais

nó na bhfoghlaimeoirí a bhfuil

riachtanais speisialta oideachais acu

Cuidiú leo siúd atá ag soláthar

seirbhísí oideachais feabhsú go 

leanúnach

Droichid níos láidre

a thógáil
idir oideachas agus

an pobal i

gcoitinne

Feabhas a chur ar sheirbhísí

náisiúnta

pleanála agus tacaíochta

An Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014- 19

Scileanna don Gheilleagar.
Is é aidhm na sprice seo go dtabharfaidh

FET aghaidh ar riachtanais reatha

foghlaimeoirí, cuardaitheoirí poist, fostóirí

agus fostaithe agus ar a gcuid riachtanas

sa todhchaí agus go gcuirfear leis an

bhforbairt eacnamaíoch náisiúnta

Uilechuimsitheacht Ghníomhach.
Is é aidhm na sprice seo go dtacóidh

soláthar FET le huilechuimsitheacht

ghníomhach dhaoine cibé cén

cumas a bhíonn acu agus le tagairt

shonrach don litearthacht agus don 

uimhearthacht.

Soláthar Cáilíochta
Is é aidhm na sprice seo go 

soláthróidh FET cláir oideachais agus

oiliúna ar ardchaighdeán chun

freastal ar chaighdeáin cáilíochta

náisiúnta agus idirnáisiúnta cuí.

The aPleanáil agus

Maoiniú Lánpháirtithe.

Is é aidhm na sprice

seo go ndéanfar

soláthar FET a 

phleanáil agus a 

mhaoiniú bunaithe ar

anailís oibiachtúil ar

riachtanais agus ar

fhianaise den tionchar

sóisialta agus

eacnamaíoch. 

Seasamh FET.
Is é aidhm na sprice seo a 

chinntiú go mbeidh

bealach foghlama ann

lena mbaineann luach as 

a leanfaidh roghanna

comhaontaithe

fostaíochta, gairme, 

forbartha, pearsanta agus

sóisialta.
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