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 Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus 

Ros Comáin (BOOGRC) 

 
Mar Chathaoirleach de BOOGRC agus mar iar-mhac léinn de Scéim Deiseanna Oiliúna 

Gairmoideachais [VTOS] Ros Comáin, is údar mórtais agus onóir mhór dom a bheith sa phost 

seo. Creidim i dtairbhbe an oideachais, beag beann ar aois. Cuireann BOOGRC raon iontach 

roghanna agus tacaíochtaí ar fáil do dhaoine ag gach leibhéal. Molaim foireann uile BOOGRC as 

a n-éiteas oibre, as an gcaoi a chothaíonn siad cóimheas agus mar a mhisníonn siad mic léinn 

chun a n-acmhainneacht oideachais agus phearsanta a fhíorú i dtimpeallacht foghlama atá 

sábháilte agus taitneamhach. 

Comhghairdeas le Alison Jones, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh, as an obair atá déanta aici sa 

réimse litearthachta/uimhearthachta, a cuireadh ar aghaidh chuig an Aontas Eorpach (AE) mar chuid de Ghradaim 

Ghairmscileanna an AE agus a luadh go speisialta as an nuálaíocht a bhain léi. Bhí Éirinn ar cheann den dá thír san AE a 

fuair an t-aitheantas speisialta seo. 

 

Clr. Kathleen Shanagher  

Cathaoirleach, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

 

Réamhrá an Phríomhfheidhmeannaigh 

 

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin Tuarascáil Bhliantúil 

BOOGRC 2017 a chur i láthair. 

Is é ár gcuspóir deiseanna oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin agus inbhuanaithe a chur 

ar fáil don Iar-Bhunoideachas, Iar-Ardteistiméireacht, Oideachas Athdheise agus Oiliúint, 

Printísigh, Oideachas Litearthachta, agu don iliomad clár agus seirbhísí eile a chuireann 

BOOGRC ar fáil. Chomh maith leis sin, fearacht BOOnna eile, ba mhian linn a bheith mar 

phátrún de phobalscoil náisiúnta inár réigiún. 

Díríonn an plean seirbhíse ar fhoghlaimeoirí a chur i gcroílár na seirbhísí a chuirimid ar fáil, 

féachaint le leas foriomlán oideachais agus oiliúna daoine a lorgaíonn ár seirbhísí a fheabhsú, beag beann ar thíreolaíocht, ar 

an staid saoil ina bhfuil siad ná ar a gcuid raichtanas oideachais agus oiliúna. 

Agus sinn ag díriú ár n-iarrachtaí ar fheabhsú seirbhísí agus torthaí oideachais, is gá dúinn ár bhfócas a choinneáil ar chostas 

agus inbhuanaitheacht seirbhísí, agus a chinntiú go mbainimid amach an luach ar airgead is fearr is féidir don phobal agus dár 

bhfoghlaimeoirí. 

Aithníonn BOOGRC an riachtanas oibriú laistigh de shrianta an chistithe a chuirtear ar fáil agus cinnteoimid go bhfaighidh sé 

seo an fócas bainistíochta is gá in 2017. I bhfianaise scála na ndúshlán geografach agus deimeagrafach, féachfaidh BOOGRC 

leis an uasmhéid is féidir a chur i gcrích leis na hacmhainní a fhaighimid.  

Féachann BOOGRC le deiseanna oideachais agus rathúlacht gach duine dár bhfoghlaimeoirí a fheabhsú, agus aithnímid an 

éifeacht is féidir a bheith ag taithí dhearfach oideachais ar dhaoine aonair chun iad a chumasú agus a bhunathrú chun feabhais. 

 

Daibhéid Ó Laocha 

Príomhfheidhmeannach 
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Comhdhéanamh Boird Oideachais agus Oiliúna, de réir an Achta um Boird Oideachais agus 

Oiliúna 2013 

Tá 21 comhalta ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (BOOGRC), lena n-áirítear 12 comhalta atá 

tofa ag an údarás áitiúil, beirt chomhaltaí ar baill foirne BOOGRC iad; beirt chomhaltaí ar tuismitheoirí iad beirt de leanaí nach 

bhfuil aois 18 mbliana déag sroichte acu agus atá cláraithe in ionad oideachais nó scoil aitheanta, nó ar tuismitheoir iad 

d’fhoghlaimeoir i scoil choinneála, príosún, ionad oideachais nó oiliúna nó i saoráid eile atá coinnithe ag aon fhoras eile seirbhíse 

poiblí agus a gcuireann an bord oideachas nó oiliúint ar fáil iontu; agus cúigear comhaltaí le spéis nó eolas ar chúrsaí oideachais, 

iad ainmnithe ag (i) gnó/tionscal/fostóirí, (ii) foghlaimeoirí agus (iii) bainistíocht/ceannairí scoileanna aitheanta. 

Bíonn 6 chruinniú ag BOOGRC i gcaitheamh na bliana agus, de réir alt 3.4 den Chód Rialachais, tá taifead freastail gach 

Comhalta Boird sa tábla thíos. 

 

Teideal Ainm  Sloinne  Taifead Freastail 

Clr Noel  Larkin 4 / 6 

Clr Cathal  Ó Conchúir 3 / 6 

Clr Terry  O'Flaherty 6 / 6 

Clr Michael  Connolly 6 / 6  

Clr Tom  Healy 5 / 6  

Clr Michael  Moegie Maher 6 / 6  

Clr Eileen  Mannion  2 / 6  

Clr Karey  McHugh  4 / 6 

Clr Sean  Ó Tuairisig 6 / 6 

Clr  Ivan  Connaughton  D’éirigh as 

Clr  Paddy  Kilduff                (Thóg áit Ivan Connaughton) 4 / 6 

Clr  Kathleen  Shanagher 6 / 6 

Clr  Michael  Mulligan  4 / 6 

Mr Liam  McDonagh  4 / 6 

Ms Olive  Kelly  6 / 6 

Ms  Mary  Murray  D’éirigh as  

Ms Deirdre  Leonard              (Thóg áit Ms. Mary Murray)  

Mr Felim  McDonnell  2 / 6 

Clr Niall  McNelis  3 / 6 

Ms  Nora  Fahy 4 / 6 

Mr Pat  Gilmore  3 / 6 

Ms Mary  Reardon  6 / 6 

Mr  James  O’Leary  4 / 6 
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Tuarascáil um Nochtuithe Cosanta 2017 

Achtaíodh an tAcht um Nochtuithe Cosanta, 2014, ar an 15 Iúil, 2015. Forálann an tAcht do chreat inar féidir le hoibrithe a n-

imní a léiriú maidir le hábhair a bhféadfadh olc féideartha a bheith bainteach leo agus a tháinig faoina mbráid san áit oibre. Trí 

seo a dhéanamh, tá cosaint acu faoin Acht ó aon phionós óna bhfostóir nó ó aon bhail dhíobhálach. 

Tá Polasaí um Nochtuithe Cosanta ag BOOGRC agus, comhthreomhar leis an reachtaíocht, feidhmíonn sé mar spreagadh 

d’oibrithe olc féideartha a thuairisciú agus iad ar an eolas go gcaithfear lena n-údair imní ar bhealach dáiríre, go bhfiosrófar a n-

údair imní agus go gcoinneofar a gcaidreamh faoi rún. 

De réir Alt 22 den Acht um Nochtuithe Cosanta, 2014, deimhníonn BOOGRC go bhfuarthas dhá (2) nochtú cosanta sa tréimhse 

ó Eanáir go Nollaig, 2017. 

Tá na nochtuithe seo faoi réir imsrcúdú ag BOOGRC, a leanann ar aghaidh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin  Tuarascáil Bhliantúil 2017                                                                                      

7  

 

 

 

Scoileanna 

Tá BOOGRC ina phátrún de 20 scoil iar-bhunoideachais agus tairgeoidh an Bord raon seirbhísí agus tacaíochtaí do na 
scoileanna seo sa bhliain acadúil 2017-2018, lena n-áiritear, forbairt cláir, acmhainní daonna, airgeadas, foirgnimh agus 
cothabháil, chom maith le múinteoireacht agus foghlaim a fheabhsú. 

Tá Coláistí Pobail BOOGRC i gcroilár na bpobal áitiúil dar díobh iad. Tá siad ionchuimsitheach agus tugann deis do dhaoine 
óga a n-achmhainneacht iomlán sa tsochaí a fhíorú. Cumasaíonn Coláistí Pobail an bhoird mic léinn, múinteoirí agus 
tuismitheoirí dul chun cinn oideachais a bhaint amach i dtimpeallacht atá dearfach agus spreagúil. 

Tá na cláir seo a leanas á dtairiscint ag ár gcoláistí pobail, i measc chinn eile:  

 Teastas Sóisearach 

 Teastas Sóisearach - Clár Scoile 

 An Idirbhliain 

 An Ardteistiméireacht 

 An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

 Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

 Cúrsaí iar-Ardteistiméireachta 

 Clár i mBunscileanna Cheird na hIascaireachta 

Tairgtear raon iomlán ábhar sa timthriall sóisearach agus sinsearach, lena n-áirítear teangacha, léann daonna, na healaíona, 

teicneolaíochtaí agus eolaíocht. Misnítear mic léinn le bheith rannpháirteach in uile ghné de shaol na scoile, lena n-áirítear 

gníomhaíochtaí seach-churaclaim cosúil le drámaíocht, ceol, díospóireacht, spórt, gníomhaíochtaí cultúrtha agus teanga 

Ghaeilge. 

Le go bhfaighidh ár mic léinn an mhúinteoireacht agus agus an fhoghlaim den chaighdeán is airde is féidir agus an taithí 

oideachais is fearr is féidir, tairgeoidh BOOGRC tacaíochtaí dár scoileanna sna réimsí Oideachais Speisialta agus Tacaíochta 

Foghlama; Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) do mhúinteoirí agus d’fhoireann tacaíochta; Uimhearthacht agus Litearthacht; 

Múinteoireacht agus Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta; oideachas trí mheán na Gaeilge chomh maith le hoideachas 

Gaeltachta, agus cláir fhorbartha do Phríomhoidí, do Phríomhoidí Tánaisteacha agus do shealbhóirí poist Mheánbhainistíochta.  

Chomh maith lena bhfuil luaite thuas, tairgfear tacaíocht i gceapadh beartais, agus rialachas, trí obair agus oiliúint leantach le 

Boird Bhainistíochta agus bainistíocht scoile. 

Tá 20 scoil ag BOOGRC agus tá 8 gcinn díobh seo ag múineadh trí mheán na Gaeilge, seacht (7) gcoláiste Gaeltachta ina 

measc.  Is é BOOGRC an t-aon BOO sa tír le trí iar-bhunscoil ar oileáin scoite amach ón gcósta. Tá fás leanúnach ar earnáil na 

scoileanna i GRETB ó 2013 i leith agus leanfaidh an fás sin ar feadh roinnt blianta eile. 

Tá dúshláin ar leith ag scoileanna oileáin scoite amach  ón gcósta BOOGRC chomh fada is a bhaineann le hacmhainní cuí agus 

leordhóthanacha a fháil chun tacú lenár scoileanna agus iad a choinneáil marthanach. D’ainneoin easpa polasaí náisiúnta 

oideachais do phobail Oileáin, tá straitéisí tacaíochta forbartha ag BOOGRC chun acmhainní a chur ar fáil dár scoileanna 

Oileáin. Leanfaidh BOOGRC lena chaidreamh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) agus le Ranna eile Rialtais agus 

gníomhaireachtaí inár n-iarrachtaí cuidiú na ROS agus na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) a fháil chun 

inmharthanacht ár n-iar-bhunscoileanna leochaileacha oileáin a chinntiú trí pholasaí náisiúnta a chruthú sa réimse seo. 

Tá an t-ádh ar BOOGRC gur bhunaigh sé dhá scoil nua le déanaí, mar atá Coláiste Bhaile Chláir (2013) agus Coláiste 

Mhuirlinne/Merlin College (2013). Beidh an dá scil seo ina gcúigiú bliain oibriúcháin sa bhliain acadúil 2017/2018 agus, dá 

thoradh, tá siad ag druidim chun aibíochta faoi 2020, le rollú fadtéarmach réamh-mheasta de 1000 dalta agus 650 dalta faoi 

seach. Ós rud é go bhfuil ardú de 25% tagtha ar chohórt mac léinn BOOGRC ó 2013, leanfaidh an Bord lena chaidreamh le 

ROS le go mbeidh an fás seo tógtha san áireamh sa mhúnla acmhainní airgeadais atá in úsáid ó 2012, le go mbeifear i gcaoi 

tacaíocht a chur ar fáil do 20 scoil ó bhuiséad BOOGRC, áit nach raibh roimhe seo ach 18 scoil laisitigh dár gcóras. 
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Scoileanna Dara Leibhéal:  

 

Ainm na Scoile Rollú 2017  

Coláiste Cholmcille, Indreabhán 210 

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin (Aonad de Choláiste Cholmcille, Indreabhán) 0 

Coláiste an Chláirín, Baile Átha an Rí 578 

Coláiste Naomh Bríd, Baile Locha Riach 603 

Coláiste an Chreagáin, An Creagán 127    

Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin, Oileáin Árann 56 

Coláiste Chilleáin Naofa An Cnoc Breac 168 

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna 93 

Coláiste na Coiribe, Cathair na Gaillimhe  574 

Institiúid Theicniúil na Gaillimhe (GTI), Cathair na Gaillimhe 1107 

Coláiste Ghobnait, Inis Oírr, Oileáin Árann 27 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc 76 

Coláiste an Ardeaspaig Mhic Éil, Tuaim 210 

Coláiste Pobail na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe 606 

Coláiste Pobail Ail Finn, Ros Comáin 137 

Coláiste Pobail Ros Comáin, Baile Ros Comáin 427 

Coláiste Pobail na Mainistreach, Mainistir na Búille 338 

Coláiste Mhuirlinne / Merlin College, Dabhach Uisce, Cathair na Gaillimhe  461 

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí  205 

Coláiste Bhaile Chláir, Baile Chláir 973 

Iomlán 6,976 
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Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 

Tá an fhoireann Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta (TFE) lonnaithe inár bPríomhoifig i mBaile Átha an Rí agus inár bhFo-

Oifig i mBaile Ros Comáin. Bhí buiséad de €93 milliún nach mór ag BOOGRC in 2017, beagnach 1800 ball foirne agus ós cionn 

20,000 foghlaimeoir agus tairbhí. Cuireann an TFE na tacaíochtaí cúloifige ar fad is gá chun seirbhís a chur ar fáil don eagraíocht 

mhór seo, lena n-áirítear na réimsí riaracháin seo a leanas: Acmhainní Daonna, Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha, 

Teicneolaíocht Faisnéise (TF) agus Foirgnimh. 

Is iad aidhmeanna na foirne TFE ná na próisis agus na nósanna imeachta a bhuntacaíonn le dea-rialachas corparáideach 

BOOGRC, a fheabhsú, agus a chinntiú go mbíonn na hacmhainní cuí daonna, airgeadais agus infreastruchtúir ar fáil chun 

seachadadh éifeachtúil agus éifeachtach seirbhísí líne thosaigh fud fad BOOGRC a fheidhmiú. 

Le leathnú scéime BOOGRC, ag am nuair atá acmhainní gann ag leibhéal príomhoifige agus fo-oifige, táimid de shíor i mbun 

pleanála fórsa oibre agus ag athrú próisis chun a chinntiú go bhfaigheann ár gcliaint seirbhís ardchaighdeáin. 

Anseo thíos, tá roinnt tionscnamh a chuir an fhoireann TFE i gcrích in 2017, i measc cinn eile: 

 Forbairt Ráiteas Straitéise BOOGRC 2017 - 2021  

 Feidhmiú céimneach córais nua ar líne fáltais do scoileanna 

 Cuidiú le cur i bhfeidhm na Straitéise Digití do scoileanna 

 Bainistiú riar mór tionscadal caipitil (féach sonraí thíos)  

 Cuidiú le trí mhórthionscadal caipitil déabhlóidithe i scoileanna neamh-Bhord Oideachais agus Oiliúna 

 Tugadh isteach córas bainistíochta ar líne d’éilimh pháirtaimseartha pá agus conarthaí do bhaill pháirtaimseartha foirne 

inár scoileanna 

 Rinneadh obair ar dhea-rialachas corparáideach a leabú agus ar bhainistíocht réamhghníomhach riosca 

 Tacaíodh le tabhairt isteach tionscadail nua luach airgid (VfM) sna Seirbhisí Ógra 

 Oibríodh le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) agus fóraim ghaolmhara ar shaincheisteanna náisiúnta 

 

 

Faisnéis Airgeadais 2017 

Faigheann BOOGRC cistiú ón Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) den chuid is mó as seachadadh a chuid seirbhísí iar-

bhunoideachais agus ó SOLAS dá chláir bhreisoideachais agus oiliúna. Is mar seo a leanas a fuarthas an cistiú iomlán in 

2017: 

Scoileanna agus Príomhoifig 

Breisoideachas agus Oiliúint 

Seirbhísí Tacaíochta Mic Léinn  

Seirbhísí Ógra 

Gníomhaireachtaí agus Tionscadail Féinmhaoinithe 

Caipiteal 

€ 49,759,325 

€ 33,370,946 

€ 14, 717 

€ 2,097,362 

€ 5,371,588 

€ 2,854,471 

Iomlán:                                                                                                                                  €93,468,409          
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Tionscadail Chaipitil 2017 

Coláiste an Ardeaspaig Mhic Éil.  Tuaim, Co. na Gaillimhe. 
Céim a haon den scoil nua. Tús curtha le tógáil agus í le bheith críochnaithe samhradh 2018. 

 
Coláiste Pobail Ros Comáin, Lios na Molt, Ros Comáin 
Uasghrádú leictreach. 

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

      Uasghrádú leictreach. 
 

Coláiste Naomh Bríd, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. 
Uasghrádú de sheomra coire agus gléasra atá ann cheana féin.  
Uasghrádú de chláir dáileachán leictreachais faoin scéim oibreacha samhraidh. 

 
Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin, Inis Mór, Co. na Gaillimhe. 
Tógáil seomra Ealaíne aonair tosaithe agus le bheith curtha i gcrích faoi lár 2018. 

 
Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. 
Oibreacha rochtana do dhaoine faoi mhíchumas tosaithe agus le bheith curtha i gcrích go luath in 2018. 

 
Coláiste Pobail na Gaillimhe, Móinín na gCiseach, Gaillimh. 
Oibreacha dóiteáin agus rochtana do dhaoine faoi mhíchumas ag céim an deartha.  

 
Coláiste Bhaile Chláir, Páirc Chorparáideach Baile Chláir, Co. na Gaillimhe. 
6 sheomra réamhdhéanta sealadach curtha isteach.  

 
Coláiste Chilleáin Naofa, An Cnoc Breac, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe. 
Páirt-uasghrádú leictreach curtha i gcrích faoin scéim oibreacha samhraidh. 

 
Coláiste Pobail Ail Finn, Ail Finn, Co. Ros Comáin 
Páirt-uasghrádú leictreach curtha i gcrích faoin scéim oibreacha samhraidh. 

 
Coláiste an Eachréidh, An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. 
2 sheomra réamhdhéanta sealadach curtha isteach. 

 
Ionad Oiliúna BOOGRC, Páirc Ghnó Mervue, Mervue, Gaillimh. 
Tógáil agus feistiú limistéir atá ann cheana féin chun 3 sheomra ranga a chur ar fáil curtha i gcrích. 
Tógáil agus feistiú limistéir atá ann cheana féin chun dhá (2) cheardlann leictreach agus spás stórais ghaolmhar a chur ar 
fáil. Obair tosaithe agus le bheith curtha i gcrích Feabhra 2018. 

 
Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Naomh Breandán, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. 
Athchóiriú spás ceardlainne atá ann cheana féin. 
  
Ionad Oideachais Allamuigh Cheapach na gCapall, An Fhairche, Co. na Gaillimhe. 
Fuinneoga nua agus coire nua. 

 
Ionad Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, Bóthar Thuama, Gaillimh 
Uasghrádú ar an draenáil sheachtrach agus athdhromchlú an charrchlóis curtha i gcrích. 

 
Ionad Oideachas Aosach agus Breisoideachais, An tSean-Ghairmscoil, Port Omna, Co. na Gaillimhe. 
Uasghrádú ar an draenáil sheachtrach agus athdhromchlú an charrchlóis. 
 
Ag cuidiú le trí mhórthionscadal caipitil déabhlóidithe sna scoileanna neamh-Bhord Oideachais agus Oiliúna seo 
a leanas - Scoil Fhursa, Gaelscoil, Lóiste na Níle, Scoil Naisiúnta Bhaile Chláir, Bunscoil Mhuire, Órán Mór. 
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Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna 

Léirítear i Straitéis FET SOLAS 2014-2019 na prionsabail atá curtha in iúl sa Phlean Gníomhaíochta d’Fhostaíocht, Pathways 

to Work agus i mbeartas oideachais ar bhonn níos leithne.  Tugann an Straitéis aghaidh ar na dúshláin uathúla atá os comhair 

na hearnála agus cuireann sí cláir scileanna spriocdhírithe chun cinn féachaint le tacú le cuardaitheoirí poist scileanna nua a 

ghnóthú agus uas-sciliú sna réimsí sin a bhfuil deiseanna fostaíochta ag teacht chun cinn iontu.  Agus an cur chuige seo á 

ghlacadh, tá an earnáil bhreisoideachais ag forbairt agus ag fás, agus cláir ar chaighdeán níos airde, solúbtha agus forásacha 

á seachadadh aici. 

Tacaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin go sonrach le prionsabail na Straitéise FET agus é i 

mbun pleanála trí leanúint le hailíniú forbairt scileanna agus oiliúint le riachtanais fiontraíochta an réigiúin agus trí chur le 

príomhchuspóir an Phlean Gníomhaíochta d’Fhostaíocht, is é sin fostaíocht sa réigiúin a ardú faoi 10-15% sa tréimhse chomh 

fada le 2020 (Plean Gníomhaíochta d’Fhostaíocht san Iarthar 2015-2017). 

Leanfaidh GRETB ag tabhairt ceannaireachta do sholáthar FET sa réigiún trí chéile agus i ngach earnáil, ón mbunoideachas 

go dtí soláthar scileanna sainiúla agus oiliúint obairbhunaithe. Beidh GRETB páirteach i gcomhpháirtíochtaí ábhartha agus 

nuálaíocha leis an earnáil thionsclaíoch agus coinneoidh sé le forbairt agus le seachadadh clár oideachais agus oiliúna ar 

ardchaighdeán. Agus an méid sin á bhaint amach aige, coinneofar fócas ar an earnáil pobail, orthu siúd atá leochaileach agus 

ar imeall na sochaí ach go háirithe. Seo an tslat tomhais a bheidh againn maidir lena bhfuil ag éirí le FET sa réigiún. 

Príomhchuspóir den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas is ea printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna a fhorbairt. Tá na háiseanna, 

an t-infreastruchtúr, na scileanna agus na hinniúlachtaí ag GRETB chun cláir Phrintíseachta a sheachadadh agus leanfaidh sé 

ag cur Printíseachtaí Ceirde ar fáil ag teacht leis an éileamh. Leanfar le Printíseachtaí sna Ceirdeanna seo a leanas in 2017: 

Leictreach, Cearpantóireacht agus Siúinéireacht, Oibriú Miotail agus Mótair. D’oibrigh GRETB as lámha a chéile le 

comhghleacaithe i gCiarraí chun printíseacht nua Commis Chef a fhorbairt agus cuirfear tús leis an gclár sin i bhfómhar 2017.  

Is ionann cúrsa oiliúna agus clár forbartha scileanna solúbtha freagrúil a bhfuil sé mar shainchuspóir aige na riachtanais atá 

aitheanta ag earnáil nó fo-earnáil thionsclaíoch faoi leith a chomhlíonadh. Bíonn cáilíochtaí atá aitheanta go náisiúnta le 

gnóthachtáil ar na cúrsaí seo. Tá ról ceannaireachta glactha ag GRETB maidir leis an gcúrsa oiliúna Díolacháin & Margaíocht 

Dhigiteach d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide a thosóidh in 2017. Anuas air sin, is é 2017 an dara bliain den chúrsa oiliúna 

Castle Ceilings, ar forbraíodh é chun iarratais shainiúla fostóra áitiúil a chomhlíonadh. Is é GRETB freisin atá taobh thiar de 

chúrsa oiliúna scil-bhunaithe i mbliana chun riachtanais an tionscail closamhairc in iarthar na hÉireann a chomhlíonadh, i 

gcompháirt le Screen Training Ireland. 

Díreoidh Plean GRETB don tSeirbhís Oideachais Pobail (CES) in 2017 ar na foghlaimeoirí siúd is deacra dul i gcion orthu chun 

a riachtanais foghlama a aithint, áit a thabhairt dóibh ar chlár gearrthéarmach agus páirtaimseartha, agus cabhrú leo dul ar 

aghaidh chuig roghanna FET creidiúnaithe eile. 

Cuireann an CES deontais agus uaireanta teagaisc ar fáil do ghrúpaí pobail agus deonacha áitiúla. Áirítear leis na príomhghrúpaí 

a bhfuil Oideachas Pobail dírithe orthu i nGaillimh agus Ros Comáin iad siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach, luathfhágálaithe 

scoile, iad siúd atá faoi mhíchumas, fir agus mná faoi mhíchumas, an Lucht Siúil, grúpaí a oibríonn leo siúd gan dídean, daoine 

níos sine, Imirceoirí/Dídeanaithe/Lucht Iarrtha Tearmann. 

 

Seo a leanas an plean oibre atá ag GRETB don bhliain 2017: 

 leanúint lena chuid oibre mar bhall gníomhach den Fhóram Scileanna Réigiúnach 

 leanúint le cruinnithe ráithiúla leis an Roinn Coimirce Sóisialaí ar fud an réigiúin chun riachtanais oiliúna iad siúd atá 

dífhostaithe a aithint  

 leanúint ag obair leis an gCumann Tráchtála chun naisc le fostóirí nua a chothú 

 an chéad phrintíseacht nua san earnáil ETB a thionscnamh – an Phrintíseacht Commis Chef 

 leanúint lena chuid oibre chun printíseachtaí nua a fhorbairt i gcomhpháirtíocht leis an earnáil thionsclaíoch  

 an cúrsa oiliúna nua i Scilieanna & Margaíocht Dhigiteach a thionscnamh 
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Seirbhísí Óige 

Leanfaidh Seirbhísí Óige GRETB le riaradh na Scéime Deontais do Chlubanna Óige, ar scéim í ata á maoiniú ag an Roinn 

Leanaí agus Gnóthaí Óige. Grúpaí óige deonacha a bhaineann leas as na deontais seo. Is ar an GRETB freisin a bheidh an 

fhreagracht na tionscadail don óige nua luach ar airgead a faomhadh in 2017 a thionscnamh. Tá Oifigigh Óige GRETB freagrach 

chomh maith as an gCreat um Chaighdeáin Náisiúnta Cáilíochta (NQSF) a chur chun feidhme i gcás Seirbhísí Óige a bhfuil baill 

foirne i gceannas orthu. 

Tacaíocht Eile 

Bíonn GRETB ag comhoibriú freisin le gníomhaireachtaí a bhíonn ag gabháil le grúpaí leochaileacha cosúil leo sin atá faoi 

mhíchumas fisiciúil nó intleachtúil agus na seirbhísí príosúin. Tá 53,400 uair teagaisc soláthraithe aige trí chomhoibriú chun tacú 

lena gcuid oibre.  
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Is mór an chúis áthais do GRETB gur thug an Coimisiún Eorpach aitheantas faoi leith dó i rith an tseachtain Eorpach um 

Scileanna Gairme ón 20 go dtí 24 Samhain 2017 sa chatagóir 'Soláthróir Nuálaíoch Gairmoideachais agus Gairmoiliúna' as an 

obair atá déanta aige chun litearthacht agus uimhearthacht a fhí isteach le printíseachtaí. Dúradh an méid seo a leanas sa 

dámhachtain: 

Measann an giúiré gur dea-chleachtas an modh éifeachtach a úsáideadh chun cumais litearthachta agus matamaitice a 

fheabhsú. Nuair a réitítear fadhbanna le scileanna litearthachta agus teanga a luaithe agus is féidir, cothaítear rannpháirtíocht 

sna gníomhaíochtaí scolaíochta eile atá riachtanach chun go mbeadh an duine infhostaithe ar bhonn leanúnach. 

Is é atá i gceist leis an tacaíocht seo ná measúnuithe matamaitice saincheaptha, ranganna tacaíochta matamaitice, Scileanna 

Staidéir trí úsáid a bhaint as Lámhleabhar Staidéir agus Foghlama do Phrintísigh, chomh maith le cabhair staidéir indibhidiúil le 

léitheoireacht, tuiscint agus teanga de réir mar a theastaíonn sí. Tá Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) á húsáid sa chlár 

freisin agus tá ábhair agus acmhanní nua a chabhróidh leis an litearthacht á bhforbairt freisin. Tá leabhar dar teideal ‘Ideas for 

Integrating Literacy’ do theagascóirí sna ceirdeanna curtha i dtoll a chéile freisin, a bhfuil rannán ann faoi TEL agus Disléicse. 

Agus an clár seo curtha chun feidhme, tá pasanna le tuillteanas ardaithe faoi 47% agus tá atreoruithe i scrúduithe teoirice 

laghdaithe go 0%. Fágann sé sin ar fad go bhfuil printísigh in ann tabhairt faoin gceird atá roghnaithe acu le níos mó muiníne 

agus scile, agus go bhfuil na scileanna acu staidéar ag leibhéal níos airde nuair a thugann siad faoi na céimeanna níos deireanaí 

a reáchtáiltear sna hInstitiúidí Teicneolaíochta. 

Chuir Rannóg Breisoideachais agus Oiliúna GRETB Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta i dtoll a chéile in 2015, ar 

tionscnamh é a bhí ag teacht le haidhmeanna agus cuspóirí na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta. Leag 

an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oideachais, Eithne Nic Dhonnchadha, béim ar a thábhachtaí is atá sé cinntiú go bhfuil gach 

clár dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus bhí ardmholadh aici do Alison Jones, an tEagraí Litearthachta d’Aosaigh, a rinne comhordú 

agus dearadh ar shonraí an churaclaim i gcomhpháirt le teagascóirí ó ionad oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin i Mervue. Cruthaíodh an t-ábhar múinteoireachta ar fad chun tacú le teagasc sna cláir phrintíseachta i 

dteicneolaíocht mótair, oibriú miotail, cearpantóireacht agus siúinéireacht agus leictreach. Cruthaíodh ábhar tacaíochta breise 

chun tacú leis an bPrintíseacht nua Commis Chef. 

Tá GRETB fíorshásta go bhfuil aitheantas mar seo tugtha don obair cheannródaíoch seo, agus tá sé ag súil leis an gclár a 

fhorbairt tuilleadh. 

Eithne Nic Dhonnchadha agus Alison Jones ag 

searmanas dúnta sheachtain VET Skills sa Bhruiséil. 

Bronnadh an teastas ar BOOGRC as ‘an tsárobair 

déanta sa réimse ionchuimsitheachta’. 

. Sa phictiúr, clé go deas: Alison Jones, Eagraí Litearthachta 

d’Aosaigh, BOOGRC; Nolette Dolan, Comhordaitheoir Skills 

for Work, ETB An Chabháin agus Mhuineacháin; Eithne Nic 

Dhonnchadha, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, 

BOOGRC; Marian Lynch, Comhordaitheoir Náisiúnta, Skills 

for Work; Rosemary Gibney, An Post (Skills for Work). 
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Ionad Oiliúna GRETB, Mervue 

Na cúrsaí a thairgtear: Printíseachtaí, Cúrsaí Pobail, Conraithe, Laistigh den Ionad, Cúrsaí Tráthnóna, Ar Líne.  

Líon ball foirne agus róil: 39 ball foirne buana agus 4 ball foirne sealadacha (mar aon le 2 ball foirne buana ar sos gairme) 

 

Buaicphointí 2016:  

Reáchtáladh feachtas poiblíochta leanúnach dár n-ionad agus do na cláir a bhíonn againn i rith na bliana, agus mar thoradh 

air sin, d’éirigh linn 1526 duine a fháil a leanann ar Facebook muid chomh maith le ráta freagartha 100%. Léirigh 2231 duine 

go raibh spéis acu i gcúrsaí ar ár láithreán gréasáin. Láinseáil Ionad Oiliúna GRETB cúrsa oiliúna nua i margaíocht dhigiteach 

i mí Dheireadh Fómhair. Tá 19 comhlacht óstach páirteach san oiliúint seo, agus tá 14 foghlaimeoir ar an gclár.  

 

Cuireadh tús leis an bprintíseacht nua Commis Chef i mí Mheán Fómhair i gcomhpháirt leis an GRETB, GMIT agus fostóirí 

áitiúla. 

 

Ghlac Alison Jones le haitheantas thar ceann an GRETB ó Ghníomhaireacht Scileanna Gairme na hEorpa as an méid atá 

bainte amach san ionad oiliúna chun tacú le printísigh a bhfuil deacrachtaí litearthachta agus uimhearthachta acu. Tá an 

tionscadal seo á chur chun feidhme ar fud na tíre, agus tá an-spéis léirithe ann ag Boird Oiliúna agus Oideachais eile. 

 

Reáchtáil an t-ionad oiliúna lá oscailte i mí Mheán Fómhair. Cuireadh eolas ar fáil maidir le cúrsaí do dhaoine fásta, na tacaí 

atá ar fáil agus an próiseas clárúcháin. Tháinig níos mó ná 250 duine an lá sin chun tuilleadh a fhoghlaim. 

 

I mí na Samhna, reáchtáladh lá oscailte maidir le printíseachtaí do thuismitheoirí, múinteoirí gairmthreorach agus daltaí 

ardteistiméireachta. Lá an-ghnóthach a bhí ann don ionad agus don fhoireann araon, agus tháinig níos mó ná 400 i láthair. Bhí 

turais den ionad, cainteanna ó fhostóirí agus baill foirne maidir le printíseachtaí, agus tugadh amach eolas faoin gcaoi cur 

isteach ar phrintíseacht. 

 

Fuair GRETB faomhadh i mí na Nollag ó chomhairle na bprintíseachtaí chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den 

phróiseas faofa dá phrintíseacht nua cranneolaíochta. Éacht nach beag don GRETB a bhí ann mar nár éirigh ach le líon beag 

den 100+ printíseacht mholta a chuir isteach ar fhaomhadh. 

 

Leanadh leis an socrú an t-ionad oiliúna a oscailt ar an Sathairn, ag tosú i mí an Mhárta agus Meán Fómhair. D’fhág sé sin go 

raibh ár gcláir ar fáil dóibh siúd atá fostaithe agus nach bhfuil in ann freastal ar chúrsa lánaimseartha i rith na seachtaine. 

 

Mar chuid den phlean 5 bliain chun an t-ionad oiliúna a athstruchtúrú, cuireadh tús leis an obair chun ceardlann nua a fhorbairt 

do na printíseachtaí leictreacha. Nuair a bheidh sé sin críochnaithe, beidh an cumas ag an ionad oiliúna 56 printíseach 

leictreach a thraenáil in aghaidh na bliana. 

 

Fuair an t-ionad oiliúna faomhadh i mí Dheireadh Fómhair Gléasra CNC nua a cheannach. Beidh an cumas ag an ionad 

oiliúna den chéad uair le 10 bliain oiliúint ar CNC a chur ar oibritheoirí meaisín. Tá sé seo á éileamh ag fostóirí áitiúla le roinnt 

blianta agus tiocfaidh deiseanna fostaíochta as dóibh siúd a bheidh á gcur faoi oiliúint. 

 

Reáchtáil an t-ionad oiliúna an chéad sárthaispeántas ariamh dóibh siúd a bhí faoi oiliúint ar an gcúrsa Do Ghnó Féin a Chur 

ar Bun i mí na Samhna. Is ar na foghlaimeoirí ag an deireadh seachtaine a bhí sé seo dírithe agus reáchtáladh arís san ionad 

é roimh dheireadh na bliana i bhfianaise a rathúla is a bhí sé. 

 

Reáchtáil an t-ionad oiliúna a chéad seisiún faisnéise d’oifigigh sa tSeirbhís Fostaíochta Áitiúil i mí Aibreáin. Seisiún thar a 

bheith luachmhar a bhí ann do na hoifigigh agus dár bhfoireann, agus tháinig go leor atreoruithe cúrsa as ó shin. 

 

Tháinig an tAire Stáit do Scileanna Oiliúna, Nuálaíocht agus Forbairt, John Halligan, ar cuairt ag an ionad oiliúna i mí na 

Bealtaine. Bhí deis ag an Aire an obair atá ar siúl ag an ionad oiliúna a fheiceáil é féin, agus bhí deis ag an bhfoireann bualadh 

leis an Aire.  

 

D’oscail an t-ionad oiliúna tobsiopa den chéad uair i mí Feabhra i Ros Comáin chun eolas faoina chláir a thabhairt do mhuintir 

Ros Comáin. 
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Oideachas Pobail 

Aithníonn foghlaimeoirí a riachtanais foghlama féin faoin gcóras Oideachais Pobail, agus foghlaimíonn siad i suíomhanna 

neamhfhoirmeálta laistigh dá bpobal féin. Is iondúil go reáchtáiltear cúrsaí thar tréimhse 6-8 seachtain, uair sa tseachtain. 

Déanaimid amhlaidh trí dheontais agus teagascóirí a chur ar fáil do ghrúpaí pobail. Fógraítear na deontais sin gach bliain. 

Oibrímid i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí éagsúla chun oideachas a chur chun cinn i nGaillimh agus 

Ros Comáin, agus áirítear leo sin na Comhairlí Contae agus Cathrach, Comhlachtaí Comhpháirtíocthaí Áitiúla, 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, TUSLA, Ionaid Acmhainní Teaghlaigh agus le líon mór eagraíochtaí dóibh siúd atá faoi 

mhíchumas.  

 

 

Príomhfhíricí do 2017: 

 

 3321 Foghlaimeoir 

 Tacaíocht tugtha do 139 Grúpa Pobail  

 278 Cúrsa curtha ar fáil  

 

I measc bhuaicphointí 2017 áirítear na cinn seo a leanas: 

 

 Cúrsa Leibhéal 3 QQI i Sláinte agus Aclaíocht d’fhir an Lucht Siúil  

 Oiliúint i Scileanna Áisitheoireachta dóibh siúd atá faoi mhíchumas agus cúrsa i bhFéinabhcóideacht dóibh siúd atá 

faoi mhíchumas.  

 Soláthar nua i nGleann na Madaidh agus i Mainistir Chnoc Muaidhe 

 Clár Cúram Leanaí i Ros Comáin 

 Oiliúint i gCeannaireacht Pobail i dTuaim  

 Oiliúint don Oiliúnóir d’Oideachasóirí Pobail i mBaile Locha Riach agus sa Dún Mór  

 Cothabháil Carranna agus Déan Féin É d’fhir atá bodhar  

 Blaschlár scileanna dóibh siúd atá faoi bhun 25 bliain d’aois i dTuaim 

 Clár Gruaigadóireachta i mBaile Locha Riach; lean na foghlaimeoirí ar aghaidh chuig Leibhéal 3  

 Múrphictiúr Pobail Phort Omna 

 

 

Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach                                                                                       

Tairgeann Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh GRETB eolas, comhairle agus treoir atá idir saor, neamhchlaonta agus 

rúnda dár bhfoghlaimeoirí agus foghlaimeorí féideartha maidir lena roghanna oideachais. Tá 5 Comhairleoir Treorach againn (4 

lánaimseartha agus 1 páirtaimseartha) mar aon le 2 Oifigeach Faisnéise Treorach (1 lánaimseartha 1 leathama) atá i mbun 

feidhme ar fud an réigiúin.   

Bhí an tSeirbhís Treorach agus Faisnéise in ann bualadh le níos mó ná 750 cliaint in 2017 ar bhunús duine le duine, agus 

dhéileáil an tseirbhís le níos mó ná 600 fiosrúchán ón bpobal.  Reáchtálamar ceardlanna grúpa do níos mó ná 150 grúpa éagsúla 

chun tacú leis an obair inár n-ionaid éagsúla agus sa phobal e.g. Ionduchtuithe, Scileanna Staidéir, CV agus Teicnící Agallaimh, 

Iarratais CAO mar aon le deiseanna Forchéimnithe Breisoideachais, Oiliúna agus Fostaíochta.    

Is minic gur tríd an tSeirbhís Treorach agus Faisnéise a fhaigheann foghlaimeoirí féideartha amach faoin GRETB agus faoin a 

chuid clár.  Ghlacamar páirt in ócáidí éagsúla in 2017 chun GRETB a phoiblí. Áirítear leo sin na cinn seo a leanas: Laethanta 

oscailte, Engage 17, Career Options West, Teagasc agus Líonra Náisiúnta na Tuaithe, Mind Your Mind, Castlerea and Boyle 

Options 2017.  D’fhreastail baill foirne ón tseirbhis ar an oifig Intreo i gCathair na Gaillimhe ar bhonn rialta chun eolas a chur ar 

fáil do chuardaitheoirí poist. 
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Soláthar Seirbhísí Teagaisc d’Institiúidí Eile – 2017 

 
Cuireann GRETB múinteoirí agus teagascóirí ar fáil do 29 institiúid i nGaillimh agus Ros Comáin faoin scéim Seirbhísí 

Múinteoireachta a Sholáthar d’institiúidí eile, a dtugtar Uaireanta Comhoibrithe orthu freisin. Oibríonn na muinteoirí agus 

teagascóirí seo laistigh de na hinstitiúidí seo chun clár oideachais a chur ar fáil do na foghlaimeoirí. Cuireann an institiúid óstach 

áiseanna, ábhair agus acmhainní ar fáil agus tugann GRETB na huaireanta múinteora agus teagascóra ar fáil mar chúiteamh. 

 Liostáladh 1514 foghlaimeoir ar an gclár seo in 2017  

 Tugtar tacaíocht i bhfoirm uaireanta do 29 institiúid 

I measc na n-ábhar atá i gceist, áirítear na cinn seo a leanas:  

Cócaireacht, Litearthacht, Uimhearthacht, Ealaín & Ceardaíocht, Cumarsáidí, Matamaitic, Féinabhcóideacht, Sláinte & Aclaíocht 

agus Forbairt Phearsanta.  

I measc na n-ionad atá i gceist, áirítear na cinn seo a leanas: 

Bráithre na Carthanachta, Ceardlanna Ceartais, Príosún an Chaisleáin Riabhaigh, Ability West, Cumann Cathaoireacha Rothaí 

na hÉireann, Ionad Oiliúna Pobail, Seribhisí Síciatracha HSE, Togra Sóisialta agus Oideachais an Bhaile Bháin, GTI agus 

Soláthar Láithreán Stad don Lucht Siúil 

Ainm & Seoladh 

 

 

 

Uaireanta teagaisc 

in 2016 / 2017 

Aonad Oiliúna Bhruach na Mara, Casla,  Co. na Gaillimhe Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 1,102 

Ceardlann Oiliúna Pobail, Bóthar Thuama, Gaillimh  Ceardlann Oiliúna Pobail 1,500 

Ceardlann Oiliúna Pobail Tuama, Fearann na mBiocáirí Córacha , Tuaim, 

Co. na Gaillimhe 

Ceardlann Oiliúna Pobail 3,190 

Seirbhísí Síciatracha na Ceathrún Rua, An Cheathrú Rua Ionad Oiliúna/Lae na mBord Sláinte 2,400 

Ionad Athshlánúcháin Chuan Mhuire, Cúl Árann, An Turlach Mór, Co. na 

Gaillimhe 

Oideachas agus tacaíocht speisialta 630 

Ionad Pháirc na bhFianna, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 480 

Seirbhísí Síciatracha an Chlocháin, An Clochán – An tIonad Elm Tree, An 

Clochán, Co. na Gaillimhe 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  

Ionad Oiliúna/Lae 

3,200 

Cumann Meabhairshláinte an Chreagáin, An Creagán, Béal Átha na 

Sluaighe, Co. na Gaillimhe. 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  

Ionad Oiliúna/Lae 

800 

Team Products, Bóthar Dhún Mór, Tuaim. Ability West 1,200 

An Tionscadal Tope,  Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 460 

Ionad an Chaisleáin Ghearr,  Ceathrú an Bhrúnaigh, An Caisleán Gearr, 

Co. na Gaillimhe. 

Clár Oiliúna na nÓg don Lucht Siúil 1,500 

Togra Sóisialta agus Oideachais an Bhaile Bháin, Hillside, Cathair na 

Gaillimhe. 

Oideachas don Lucht Siúil  3,200 

Seirbhísí dóibh siúd atá faoi Bhac Meabhrach, Baile an Doirín, Co. na 

Gaillimhe.   

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 3,200 

 

Cineál (e.g.):  Meánscoil, Lucht Siúil, Ionad Oiliúna (CTW), Soláthróir Seirbhíse, 

Cumann Carthanachta, Eagraíocht Dheonach, etc. 
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Aonad Oideachais an Chaisleáin Riabhaigh, Co. Ros Comáin 

Cuireann an tAonad cúrsaí oideachais ar fáil do dhaonra éagsúil, idir cúrsaí i mBunlitearthacht agus cursaí Open University. Tá 

teastasú QQI ar fáil ó leibhéal 1 go 5. Tá roinnt mhaith cúrsaí intí againn freisin, a bhfuil creidiúnú ag gabháil leo, chun aghaidh 

a thabhairt ar iompar an chiontóra: Eadráin, Bainistíocht Feirge, Laghdú Dochair, Clár Réamhscaoilte, clár Regari do 

mheabhairshláinte, scéim léitheoireachta Toe by Toe agus ITABE. Ceann de na forbairtí ba dhearfaí in 2017 is ea a rathúla is 

bhí an chéad chlár Eadrána idir piaraí le Mediation Ireland. 

Tarraingíodh aird ar an gclár eadrána seo ag comhdháil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath a d’eagraigh an Travellers in Prison 

Initiative. D’iarr an tAire Stanton cead ar an nGobharnóir cuairt a thabhairt ar an scoil agus rang a fheiceáil é féin. Rinne sé 

amhlaidh agus tá an Roinn Dlí agus Cirt ag féachaint anois le bealaí chun an cur chuige seo maidir le bruíonta i meas an Lucht 

Siúil a chur chun feidhme don phobal níos leithne. Táthar ag súil go n-éireoidh linn an clár seo a fhorbairt tuilleadh, agus tá plé 

ar siúl maidir le mic léinn atá ar chláir scaoilte shealadaigh a bheith ag déanamh áisíneachta do ghrúpaí lasmuigh den phríosún 

i ndáil le headrán agus coimhlint. 

 

 

 

 

Seirbhísí dóibh siúd atá faoi Bhac Meabhrach, Cois Cuain, An Cheathrú 

Rua, Co. na Gaillimhe.   

Ionad Oiliúna dóibh siúd atá faoi Bhac 

Intleachtúil 

2,000 

Institiúid Theicniúil na Gaillimhe, Bóthar an Athar Uí Ghríofa, Gaillimh Scoil Cheoil 1,000 

Priosún an Chaisleáin Riabhaigh, Baile Anraí, An Caisleán Riabhach, Co. 

Ros Comáin 

Aonad Oideachais 13,429 

Canal House, Bóthar an Chuain, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe. Ceardlann Oiliúna Pobail 3,400 

Dochas Don Oige,  Aonad 5 Eastát Tionsclaíoch Lios Bán, Bóthar Thuama, 

Gaillimh 

Promhadh & Leas 2,205 

Coláiste Naithí, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin Cómhalartach Meánscoile 1,470 

Ionad Clarenmore,  Scoil Speisialta Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta  800 

Scoil Speisialta an Teaghlaigh Naofa,  An Rinn Mhór Oideachas Speisialta 1,400 

Ivy House,  An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 220 

John Paul Centre, An Baile Bán, (Seirbhísí dóibh siúd atá faoi Bhac 

Meabhrach) 

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 1,200 

Soláthar Litearthachta, Ionad Orchard, An Gort, Co. na Gaillimhe Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 660 

Teach na Rinne Móire, Woodlawn, An Rinn Mhór, Gaillimh Oideachas Speisialta 400 

Scoil Bhríde, Seantalamh (Scoil Speisialta) Oideachas Speisialta 185 

Scoil Speisialta Naomh Sheosaimh,  Ascaill na Naoscach , Gaillimh Ability West 300 

Scoil Naomh Mícheál do Pháistí  atá faoi Bhac Meabhrach, An Caisleán 

Riabhach, Co. Ros Comáin 

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta 220 

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann,  An Ghléib, Tuaim, Co. na 

Gaillimhe. 

Oideachas Speisialta – Gníomhaíocht Lae  1,656 

Iomlán  53,407 
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Litearthacht d’Aosaigh 

Choinnigh Seirbhís Litearthachta GRETB ag feabhsú in 2017. Reáchtáil an tseirbhís raon leathan clár a bhí dírithe ar fheabhas 

a chur le scileana léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta agus TFC do dhaoine fásta. I measc na gclár atá ar fáil, 

tá tacaíocht litearthachta duine le duine, cláir nach bhfuil teastasú ag gabháil leo agus cláir teastasaithe ag Leibhéil 1-3 ar an 

NFQ.  Tá ról i gcónaí don treoir nuair atáthar ag plé leo siúd a bhfuil fadhbanna litearthachta acu, trí chabhrú leo deiseanna a 

aithint a ligfidh dóibh fostaíocht a fháil nó áit a ghlacadh ar chúrsa Breisoideachais agus Oiliúna. 

Bhain an tSeirbhís Litearthachta gradam AE amach in 2017 as an obair a rinne sí chun áiseanna litearthachta a dhearadh agus 

a chur chun feidhme d’fhoghlaimeoirí ar chláir Phrintíseachta. Dearadh raon lámhleabhair agus ábhar a úsáidtear chun a chinntiú 

go mbeidh an leibhéal cumais cuí ag gach Printíseach chun a gcláir a chríochnú go rathúil. Tá na hábhair sin, agus an cur chuige 

a d’úsáid an tSeirbhís, roinnte anois le Boird Oideachais agus Oiliúna eile.   

Thug an tSeirbhís Litearthachta tacaíocht leanúnach d’fhoghlaimeoirí GRETB ar chláir BTEI agus VTOS i rith 2017. Áiríodh i 

measc na dtacaí sin cúnamh le scríbhneoireacht acadúil, ESOL agus tacaíocht le litearthacht. 

Is ar Sheirbhís Litearthachta GRETB atá an fhreagracht as an gClár Skills For Work a chur chun feidhme inár limistéar. Clár 

náisiúnta is ea Skills For Work a bhfuil sé mar aidhm aige deiseanna oiliúna a chur ar fáil chun cabhrú le fostaithe déileáil leis 

na héilimh bhunúsacha scileanna a chuirfear orthu san ionad oibre. Faigheann an tionscadal seo maoiniú ó Rialtas na hÉireann 

faoin Roinn Oideachais agus Scileanna. Ghlac 243 foghlaimeoir páirt i 47 clár Skills For Work sa limistéar atá clúdaithe ag ár 

mBord Oideachais agus Oiliúna in 2017. 

Bhain 3,614 foghlaimeoir leas as páirt a ghlacadh ar chúrsaí litearthachta a reáchtáil GRETB. 

 

B.T.E.I. 

Is féidir creidiúnú ag Leibhéil 3-6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a fháil ar chláir BTEI GRETB. Clár solúbtha is ea BTEI a 

ligeann do leibhéal ard nuálaíochta maidir le soláthar cúrsaí. Clár atá ann ar féidir é a dhearadh i bhfianaise na riachtanais agus 

na gcumas atá ag daoine aonair. 

Tá ár gclár BTEI ar fáil i gCathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe agus i gContae Ros Comáin. Is i bhfoirgnimh FET is mó a 

reáchtáiltear na cláir, ach mura bhfuil foirgneamh ar fáil againn, úsáidfimid áitribh áitiúla.  

Téann líon mór foghlaimeoirí chun cinn chuig soláthar BTEI ó chláir ABE agus Oideachas Pobail. Is minic a théann foghlaimeoirí 

ar chláir BTEI ar aghaidh chuig cúrsaí Breisoideachais, Ardoideachais nó fostaíocht. 

Forbraítear cláir chun riachtanais áitiúla a chomhlíonadh agus leanamar orainn ag dul i mbun comhairliúcháin rialta leis na 

geallshealbhoirí ábhartha inár limistéar ETB agus muid i mbun pleanála clár.  Lean foghlaimeoirí BTEI ag fáil tacaíochta ón 

tSeirbhís Litearthachta agus ón tSeirbhís Treorach d’Aosaigh in 2017. Fuair ár bhfoghlaimeoirí tacaíochta freisin ó go leor fostóirí 

sa limistéar GRETB a rinne éascaíocht dá socrúcháin oibre. 

D’fhreastail 2,711 foghlaimeoir ar chúrsaí BTEI in 2017. 

 

VTOS 

Tá ocht n-ionad VTOS i limistéar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, eadhon, an Caisleán Riabhach, 

Ros Comáin, Ail Finn, Ros Muc, Leitir Fraic, Tuaim, Béal Átha na Slua agus Cathair na Gaillimhe. Scéim deiseanna oideachais 

dóibh siúd atá dífhostaithe atá sa Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais. Tá an scéim á maoiniú ag an Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta, le cabhair ó Chiste Sóisialta na hEorpa. Tá an Scéim á feidhmiú trí na Boird Oideachais agus Oiliúna agus 

cuireann sé raon speisialta cúrsaí ar fáil chun na riachtanais oideachais agus oiliúna atá acu siúd atá dífhostaithe a 

chomhlíonadh.  Tá 8 n-ionad VTOS ann i limistéar an GRETB.   

Bhain 622 foghlaimeoir leas as cláir VTOS in 2017, ina measc scileanna marcaíochta agus táirgeadh scannáin agus teilifíse.  Is 

minic a dtéann na foghlaimeoirí siúd a chríochnaíonn clár VTOS ar aghaidh chun cúrsa Iar-Ardteistiméireachta nó Ardoideachais 

a dhéanamh. Tacaítear le foghlaimeoirí VTOS agus iad i mbun a gclár le scileanna staidéir/pearsanta a chuireann an tSeirbhís 

Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh ar fáil, agus cabhraítear leo freisin nuair atá roghanna á ndéanamh acu maidir le forchéimniú. 
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Teagmháil na nÓg 

Tá ocht n-ionad de chuid Teagmháil na nÓg sa limistéar GRETB: Ros Comáin, Bealach an Doirín, Béal Átha na Slua, Tuaim, 

Leitir Mór, Leitir Fraic, Port Omna agus Cathair na Gaillimhe. Réachtáiltear na cláir cúig lá na seachtaine i gcaitheamh bhliain 

acadúil Teagmháil na nÓg, agus eagraítear campa samhraidh a dhíríonn ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta an mhic léinn.  

Is é an polasaí ná rollú leanúnach, rud a fhágann go mbíonn na cláir freagruil do riachtanais iarrthóirí. Bíonn na hionaid dírithe 

ar an mac léinn, agus baintear úsáid as stíleanna teagaisc agus cuir chuige oideolaíocha éagsúla chun an tairbhe a bhaineann 

mic léinn as na cúrsaí a uasmhéadú.  

Tá próifíl na mac léinn atá ag freastal ar chúrsaí Theagmháil na nÓg ag athrú, agus tá sé sin ag imirt tionchar ar na móid 

seachadta agus ar na hacmhainní ata de dhíth chun na riachtanais bhreise atá ag mic léinn a chomhlíonadh.  Tá atreoruithe á 

ndéanamh ag scoileanna i gcónaí, ach tá laghdú mór tagtha ar an líon sin. Tagann atreoruithe ó na foinsí seo a leanas chomh 

maith: na Seirbhísí Promhaidh, Cúram Cónaithe, Grúpaí Eitneacha, Oifigigh Idirchaidrimh don Óige, an Roinn Gnóthaí 

Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.   

Tugann na baill foirne faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach rialta a chuirtear ar fáil intí agus go seachtrach nuair atá gá léi.   Tá 

ionaid Theagmháil na nÓg ag cur lena modhanna teagaisc trí thionscadail foghlama le cuidiú teicneolaíochta a chur i bhfeidhm, 

ag teacht le straitéis TEL GRETB. Is é an príomhfhócas a bhíonn ann ná riachtanais indibhidiúla an mhic léinn, agus tá ról 

lárnach ag pleananna foghlama indibhidiúla sa chur chuige seo.    

 

Abhcóideacht  

Feidhmíonn Seirbhís Aighneachta don Óige na Gaillimhe de chuid GRETB i dTuaisceart agus in Oirthear Chontae na Gaillimhe, 

agus i nDeisceart Chontae na Gaillimhe. Seirbhís phobalbhunaithe atá inti a bhfuil sé mar aidhm aici tacaíocht a thabhairt do 

dhaoine óga idir 16 – 21 bliain d’aois a bhfuil an baol ann go bhfágfaidh siad an scoil nó a bhfuil an scoil fágtha acu cheana féin 

gan mórán cáilíochtaí nó gan cáilíocht ar bith, agus comhairle ghairmthreorach a chur orthu. Tá beirt ag obair sa tSeirbhís seo 

i gContae na Gaillimhe, Conor Griffin atá bunaithe i dTuaim agus a bhfuil freagracht air as Tuaisceart agus Oirthear Chontae na 

Gaillimhe, agus Bartley Joyce atá bunaithe sa Ghort, agus a bhfuil freagracht air as Deisceart Chontae na Gaillimhe. 

Tar éis do chliant a bheith curtha ar atreo chuig an tseirbhís, socraítear cruinniú duine le duine, áit a phléitear cúrsaí oideachais 

agus oiliúna, agus taithí oibre. Déantar iniúchadh ar gach rogha réadúil atá oscailte don chliant, mar aon leis na constaicí 

féideartha atá os a c(h)omhair. Cuireadh plean saincheaptha i dtoll a chéile ansin maidir le gairmeacha, mar aon le spriocanna 

gearrthéarmacha soiléir agus indéanta, féachaint leis an duine óg a spreagadh agus a sheoladh i dtreo tuilleadh oideachais nó 

oiliúna, nó i dtreo fostaíochta. 

Bíonn an tSeirbhís Aighneachta ag obair le cliaint a chuirtear chuici ar atreo ó líon eagraíochtaí. Is minicí ná a mhalairt a thagann 

na cliaint seo i láthair agus fadhbanna sainiúla acu a chuireann bac orthu gabháil leis an gcóras oideachais arís, nó forchéimniú 

a dhéanamh. Úsáidtear na cruinnithe duine le duine seo chun láidreachtaí agus laigeachtaí an chliaint a aithint agus, tar éis an 

chruinnithe tosaigh seo, dréachtar plean gairme a mbaineann spriocanna sonracha leis chun fócas agus spreagadh a thabhairt 

don duine óg. 

Ní mór aghaidh a thabhairt freisin ar aon chonstaic a d’fhéadfadh cur isteach ar fhorchéimniú. I measc na gconstaicí sin, 

d’fhéadfadh na cinn seo a bheith i gceist: laigeachtaí litearthachta agus uimhearthacha, fadhbanna teaghlaigh agus le cúram 

sóisialta, eispéiris oideachais roimhe sin a bhí lag nó diúltach, mí-úsáid drugaí nó alcóil agus saincheisteanna meabhairshláinte. 

Tar éis cead a fháil ón gcliant, déantar teagmháil leis na foinsí tacaíochta nuair is gá. Is den riachtanas é tacaíocht leanúnach 

duine le duine a thabhairt don chliant, agus ag an am céanna spreagadh a thabhairt dó nó di glacadh le níos mór freagrachta ó 

thaobh cinnteoireachta de. 
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Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil Réigún an Iarthair 

Oifigigh Teagmhála Pobail 

 
Fostaíonn GRETB na hOifigigh Teagmhála Pobail le cabhair ón Roinn Sláinte. Is ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta 

um Dhrugaí sa réigiún atá siad dírithe agus cuireann siad seirbhísí tacaíochta breise ar fáil don GRETB de réir mar a theastaíonn 

siad. 

 

Seo roinnt de na tionscadail thábhachtacha a bhí idir lámha acu in 2017: 

 

 An clár téarnaimh SMART a fhorbairt sa réigiún 

 Cúrsa Aclaíochta de bhun Sláinte QQI Leibhéal 4 a chomhordú i gCathair na Gaillimhe 

 An bonnchúrsa NEETS a chomhordú i Ros Comáin 

 Tacú le Seachtain Ardú Feasachta Réigiúnach maidir le Drugaí agus Alcól. 

 Seachadadh oiliúna don idirghabháil SAOR Achomair 

 Oililúint shaincheaptha a sheachadadh 

 Seirbhísí buail isteach a chur ar fáil do bhaill teaghlaigh agus dóibh siúd a bhfuil úsáid substaintí duine eile ag 

cur isteach orthu 

 Soláthar eolais 

 Na feachtais Running Drugs in Schools, Stay Safe – Stay Sober agus Pre-Teen Years. 

 Tacaíocht leanúnach laistigh de GRETB (Youthreach, cúrsa forbartha don Óige agus don Phobal etc). 

 Freastal leanúnach ag fóra éagsúla (Líonraí Chonamara, an Bhaile Bháin agus na Daibhche Uisce, Straitéis 

Alcóil na Gaillimhe etc) 
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BREACADH: PRÍOMHOBAIR NA BLIANA 

Is tionscadal tras-Ghaeltachta é Breacadh a bunaíodh sa bhliain 2000 le hacmhainní aosoideachais trí Ghaeilge a chur ar fáil 

don fhoghlaimeoir fásta ar cainteoir dúchais Gaeilge é.  Dírítear ar acmhainní tacaíochta foghlama agus teagaisc a fhorbairt do 

sheirbhísí agus do chláir éagsúla aosoideachais na mBord Oideachais & Oiliúna sna ceantair Ghaeltachta.  

Mar a Déarfá! 

An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge, Leagan Chonnacht 

 
Is cur chuige agus áiseanna tacaíochta chun líofacht léitheoireachta agus cruinneas scríofa a mhúineadh don chainteoir dúchais 

Gaeilge é Mar a Déarfá!  Rinne COGG agus Foras na Gaeilge comh-mhaoiniú ar fhorbairt an chláir litearthachta seo. 

 Cuireadh i gcrích bunáiseanna do leagan Chonnacht de Mar a Déarfá! i 2017. 

 Reáchtáladh 3 cheardlann in úsáid Mar a Déarfá! i gConamara, do bhunmhúinteoirí agus do chúntóirí teanga.  Bhí an-
éileamh ar na ceardlanna; san iomlán d’fhreastail 81 múinteoir as Conamara, Árainn agus Dúiche Seoige ar an tsraith.  
Chuir go leor rannpháirtithe in iúl gur chuir an méid a d’fhoghlaim siad go mór lena dtuiscint féin ar rialacha agus nósanna 
litrithe na Gaeilge, agus mar sin lena muinín sa scríobh agus sa litriú, agus gur forbairt ghairmiúil an-luachmhar a bhí ann 
dóibh. 

 Fuarthas cuirithe ceardlanna oiliúna a thabhairt i gColáiste Phádraig Dhroim Chonrach agus i gColáiste Mhuire gan Smál 
sa bhliain nua.  

 

Áiseanna Eile 

 

 Bí san Áireamh: Uimhríocht don Saol Mór  (modúl M2N09, Leibhéal 2,  
Méid & Uimhreacha).  Cuireadh leagan den leabhar acmhainne seo i gcló i nGaeilge na Mumhan. 

 Réiteach Fadhbanna Méide (modúl M2N05, Leibhéal 2)  
D’fhorbair Audrey Byrne, Ionad Foghlama Aosaigh Iarthar na Gaillimhe, leabhar acmhainne ranga don mhodúl seo. 

 Beatha Blasta  
 Leagan Chonnacht de leabhar cócaireachta a thacóidh le modúil éagsúla i  réiteach sábháilteacht bia srl.   

 SKILLS for Work (comhfhiontar) 
Coimisiúnaíodh aistriúcháin go Gaeilge na Mumhan & Chonnacht de dhá acmhainn Bhéarla de chuid Skills for Work.  

Culinary Operations Tutor Manual 

Nutrition for Healthy Eating: Tutor & Student Manual 

Tá an dá acmhainn feiliúnach le húsáid mar ábhar tacaíochta do roinnt mhodúl QQI ar leibhéal 3 & 4 a phléann le 

roghanna & ullmhú bia, chomh maith le sábháilteacht bia agus sa chistin.   

 Foilsiú na hirise BREACADH: Eagráin 38, 39, 40 
Iris 20 lth., lán de scéalta áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus scéalta faoi réalta móra scannán agus ceoil.  Bíonn 

ailt spóirt, oidis chócaireachta, nodanna garraíodóireachta, sláinte, airgeadais agus go leor eile le léamh inti chomh 

maith.  Scríobhtar na scéalta i nGaeilge nádúrtha, shimplí agus in abairtí gonta le neart athrá.   
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Seirbhísí Óige GRETB 

Tá na feidhmeanna reachtúla seo a leanas ag GRETB faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013: tacú le soláthar, 

comhordú, riaradh agus measúnú seirbhísí don obair leis an óige ina limistéar feidhmiúil. 

Sa chomhthéacs sin, déanann GRETB riaradh agus monatóireacht ar mhaoiniú ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir le 

tionscnaimh speisialta eis-scoile do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste. Áirítear i measc na scéimeanna sin Tionscnaimh 

Speisialta don Óige, an Ciste d’Áiseanna agus Seirbhísí don Óige, an Ciste Eolais don Óige, agus an Scéim Mhaoinithe don 

Óige Athbhreithnithe a bhfuil sé mar aidhm aici forbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe a éascú. 

Chuir GRETB na seirbhísí seo ar fáil in 2017: 

Riaradh maoiniú ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, na cinn seo a leanas san áireamh: 

 Tionscadail Speisialta don Óige, Ciste na nÁiseanna agus Seirbhisí do Dhaoine Óige agus Maoiniú Eolais don Óige le 

haghaidh soláthraithe seirbhísí don óige a bhfuil baill foirne i gceannas orthu. 

 Riaradh agus comhordú na Scéime Deontais Caipitil don Óige de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

 Riaradh na Scéime Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla do chlubanna agus grúpaí áitiúla don óige a bhfuil oibrithe 

deonacha i gceannas orthu. 

 Riaradh an Deontais Trealamh de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige le haghaidh clubanna agus grúpaí óige a 

bhfuil oibrithe deonacha i gceannas orthu. 

 Riaradh agus comhordú na Scéime Maoinithe don Óige Athbhreithnithe i gContae Ros Comáin. 

 An Creat Náisiúnta Dearbhaithe Cáilíochta d’Obair leis an Óige a chur chun feidhme. 

Anuas air sin, bhain GRETB na nithe seo a leanas amach in 2017: 

 Rinne sé anailís chuimsitheach ar phróifíl agus ar riachtanais an soláthar a dhéantar don óige i gContae Ros Comáin, 

agus d’éirigh leis maoiniú a fháil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun seirbhís don óige a chur ar fáil i gContae 

Ros Comáin. 

 Rinne sé anailís chuimsitheach ar phróifíl dhéimeagrafach agus ar riachtanais an soláthar a dhéantar don óige i 

nGort, Contae na Gaillimhe agus d’éirigh leis maoiniú a fháil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun seirbhís don 

óige a chur ar fáil i gContae na Gaillimhe. 

 Rinne sé comhordú, i gcomhpháirt le hOideachas Pobail, ar Dhioplóma san Óige agus i gCleachtas Forbartha Pobail, 

atá á chreidiúnú ag OÉ Gaillimh. 
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Music Generation 

Clár Oideachas Ceoil Náisiúnta na hÉireann is ea Music Generation a bhfuil sé mar aidhm aige saol leanaí agus 

daoine óga a shaibhriú trí rochtain a thabhairt dóibh ar oideachas ceoil thaibhithe fóirdheontais ar ardchaighdeán. 

Is é an Music Network a thionscain Céim 1 de Music Generation in 2010 le cabhair daonchairdiúil ó U2 agus Cistí 

na hÉireann. 

Fógraíodh gairm ar iarratais ar Chéim 2 de Music Generation i mí Eanáir 2017. Leag GRETB, mar phríomhpháirtí 

3 Chomhpháirtíocht Oideachas Ceoil (MEPanna) – Contae na Gailimhe, Cathair na Gaillimhe agus Ros Comáin – 

trí iarratas isteach chuig Music Generation, ceann amháin do gach limistéar MEP. Fógraíodh na 9 limistéar nua i 

gCéim 2 i mí Mheán Fómhair 2017 agus tá limistéir MEP Chontae na Gailimhe, Chathair na Gaillimhe agus Ros 

Comáin san áireamh.  

Mar chuid de Chéim 2 de Music Generation, gheobhaidh MEP Chontae na Gailimhe, Chathair na Gaillimhe agus 

Ros Comáin €600,000 araon i bhfoirm maoinithe dhaonchairdiúil ó U2 agus Chistí na hÉireann thar trí bliana chun 

an clár a chur ar bun. Déanfar an maoiniú seo a mheaitseáil go háitiúil ar bhunús 50/50. Leanfaidh an Roinn 

Oideachais agus Scileanna leis an maoiniú meaitseáilte seo sa todhchaí nuair a thiocfaidh deireadh leis na 

tabhartais dhaonchairdiúla. 

Creideann Music Generation go bhfuil cumas ceoil ag gach páiste agus duine óg, agus ealaíontacht ó dhúchas, 

agus go bhfuil sé de cheart ag gach páiste agus duine óg an rogha agus an deis a bheith acu páirt a ghlacadh mar 

shaoránach ceoil. Ní hamháin go n-athraíonn ceol saol an duine, athraíonn sé ó bhun é. 

 

Ionad Oideachais Allamuigh Cheapach na gCapall, An Fhairche, Co. na Gaillimhe 

Tá an tIonad i gCeapach na gCapall i mbun fáis i gcónaí agus rinneadh beagnach 16,000 lá úsáideora ann. Mar sin 

féin, tá sé ag éirí níos soiléire nach bhfuil an múnla maoinithe atá ann i láthair na huaire don togra oideachais seo 

inmharthana. Tá sé sin curtha in iúl ag Stiúrthóir an Ionaid do na Príomhfheidhmeannaigh, a bhfuil an moladh déanta 

acu sin struchtúr nua a bhunú ag leibhéal an ETBí chun an tsaincheist seo a imscrúdú. 

Infreastruchtúr:  

Leanadh le huasghrádú foirgneamh in 2017, agus cuireadh isteach doirse agus fuinneoga nua sa chlós uachtar. 

Suiteáladh coire nua don chóras teasa sa bhloc láir. 

Cláir:  

Bunaíodh clár nua, Dúshlán, i gcomhpháirt le Tusla a bhfuil sé mar aidhm aige daoine óga atá ag gabháil le hiompar 

frithshóisialta, nó mí-úsáid drugaí nó alcóil a athshlánú. Thóg sé seo ar an obair a rinneadh ar chlár píolótach in 2016 

leis an ngrúpa ‘Connemara Club’. 

Tá obair tosaithe ar chláir nua don Teastas Sóisearach nua 

 Lá Dúshlán Foirne Theagmháil na nÓg a reáchtáil GRETB do gach duine atá faoi oiliúint ag Teagmháil na 

nÓg 

 Buaiteoir 2017 - Teagmháil na nÓg Leitir Fraic 

 Lá Treodóireachta GRETB do Scoileanna 

 Buaiteoir 2017 - Coláiste Naomh Éinne, Árainn    

Oiliúint:  

Bhain 9 mac léinn cáilíocht amach ar chláir Leibhéal 6 QQI i dTreorú Réigiúnach agus Iascaireacht Intíre in 2017. Is 

é seo an chéad uair a reáchtáladh na cláir seo faoin gcóras QQI in Éirinn. 


