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Teachtaireacht ó Chathaoirleach GRETB 
De bharr na paindéime, ba bhliain ar leith í 2020, tráth ar tarraingíodh aird ar sholúbthacht, ar sheiftiúlacht agus ar 
theacht aniar fhoireann GRETB. Mar Chathaoirleach an Bhoird, is cúis mhór bróid dom an chaoi ar thug 

bainistíocht GRETB, an fhoireann, na mic léinn agus foghlaimeoirí aghaidh ar an 
iliomad ceisteanna a tháinig chun cinn agus ar an gcaoi ar éirigh leo fadhbanna 
de thoradh Covid-19 a shárú. Luaim anseo an chaoi ar aistríodh breis is 22,000 
mac léinn chuig foghlaim ar líne nó foghlaim chumaisc i dtréimhse an-ghairid 
seachtainí, ag tacú le breis is 2,000 ball foirne oibriú ó chian, áitribh a leagan 
amach ar bhealaí difriúla, modhanna agus teicnící measúnaithe a athrú, oiliúint a 
chur ar fáil ar ardáin nua Teicneolaíochta Faisnéise (IT) agus i bprótacail sláinte 
agus sábháilteachta, ranganna a roinnt, cláir ama a athrú, trealamh cosanta 
pearsanta (PPE) agus trealamh teicneolaíochta faisnéise a fháil, agus tuilleadh 
dúshlán eile nach iad in 2020. 
 

Léirigh Covid-19 an ról olmhór atá ag scoileanna agus ionaid, ní hamháin ag 

soláthar oideachais agus oiliúna, ach ag cothú agus ag tacú le daoine óga. I gcaitheamh na bliana, bhí scoileanna 

agus ionaid GRETB an-airdeallach ar na dúshláin éagsúla, go háirithe chomh fada is a bhain leis an strus breise agus 

na ceisteanna sláinte mheabhrach a tháinig chun cinn do roinnt mac léinn de bharr na paindéime. Le linn an ama 

seo, lean GRETB ag soláthar tacaíochtaí i gcúram iomlánaíoch agus tréadach do mhic léinn agus fhoghlaimeoirí trí 

thionscnaimh sláinte/folláine agus tacaíochtaí leasa do mhic léinn. 

 

Ba mhór i gceist chomh maith do GRETB le linn 2020 tacaíocht a chur ar fáil do mhic léinn le riachtanais speisialta 

agus iad siúd i mbaol míbhuntáiste oideachais. Cuireadh acmhainní breise ar fáil, tairgeadh cúrsaí samhraidh do 

mhic léinn le riachtanais speisialta i roinnt scoileanna, cuireadh gléasanna agus trealamh teicneolaíochta faisnéise 

ar fáil d’fhoghlaimeoirí ba mhó a raibh gá acu leo agus leanadh leis an gclár béile scoile nuair a bhí scoileanna 

dúnta. 

 

Tá obair GRETB sna hamanna anróiteacha seo ina mairimid fós ag dul ar aghaidh, muid ag misniú agus ag 

spreagadh. Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann as an tiomanats 

iontach a léirigh sibh chun a chinntiú go bhfuair mic léinn agus foghlaimeoirí i réigiún na Gaillimhe agus Ros 

Comáin oideachas, oiliúint agus seirbhísí tacaíochta i gcaitheamh na paindéime. 

 

Mar fhocal scoir, gabhaim buíochas le mo chomh-chomhaltaí Boird, Coistí agus Boird Bhainistíochta as a gcion agus 

tiomantas do rialachas GRETB. 

  

Go raibh míle maith agaibh go léir. 

 

Clr. Michael Maher 

Cathaoirleach 
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Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach 
 

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) 
Tuarascáil Bhliantúil GRETB 2020 a chur i láthair. Ba bhliain í inar fhás an 
phaindéim Covid-19 go han-tapaidh ar fud an domhain. D’imir bearta a thóg an 
Rialtas le srian a choinneáil ar an bpaindéim tionchar mór ar an gcaoi a d’oibrigh 
GRETB le linn 2020. 

Thug GRETB faoi raon beart éagsúil a fheidhmiú chun tionchar Covid-19 a mhaolú, 
lena n-áirítear na bearta cuí sábháilteachta agus sláinte poiblí a chur i gcrích dár 
bhfoireann, mic léinn, foghlaimeoirí agus tairbhithe. I measc na mbeart seo, bhí 
foghlaim ó chian, obair ón mbaile, mionoibreacha chun leagan amach scoileanna, 

ionaid agus oifigí a athrú, córais nua glantacháin agus díghalraithe, chomh maith le hábhair dhíghalraithe agus 
trealamh cosanta pearsanta a sholáthar. In ainneoin tionchar Covid-19, lean GRETB lena ról ríthábhachtach in 
oideachas agus oiliúint. Tá buíochas mór ag dul dár bhfoireann agus mic léinn as an gcaoi ar fhreagair siad go 
dearfach do na dúshláin a chruthaigh an phaindéim dhomhanda seo. 

Tugann an tuarascáil seo deis dom buíochas a ghabháil le gach comhalta Boird as a gcomhoibriú gníomhach i gcur 
chun cinn misean GRETB ar go leor bealaí – freastal ar Bhoird Agallaimh, rannpháirtíocht i mBoird Bhainistíochta, i 
gCoistí Comhairliúcháin, freastal ar Chruinnithe Réigiúnda agus Náisiúnta. Ba mhaith liom m’ómós foirmiúil a chur 
in iúl do Phríomhoidí, do Phríomhoidí Tánaisteacha agus do Chomhordaitheoirí as an gceannaireacht fhorásach a 
thugann siad ina gcuid scoileanna agus ionad; na múinteoirí, as caighdeán a gcuid oibre laisitigh agus lasmuigh den 
seomra ranga; an fhoireann Breisoideachais agus Oiliúna as a dtiomantas do na caighdeáin is airde ag am nuair atá 
go leor athruithe ag tarlú san earnáil sin; an fhoireann neamh-theagaisc as a ndúthracht, a dtiomantas agus a 
ndílseacht; na tuismitheoirí, as a dtacaíocht gan teip; na Boird Bhainistíochta agus na Fochoistí éagsúla a thugann 
chomh flaithiúil sin dá n-am i gcur chun cinn obair GRETB. 

Is mian liom oifigigh na Roinne Oideachais; na Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta; SOLAS; na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige; na Roinne 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Oifig Náisiúnta Music Generation; Léargas, agus ár 
maoinitheoirí eile ar fad a aithint as a dtacaíocht agus comhoibriú le leathnú obair GRETB. 

Ar deireadh, aithním am scoir na mball foirne fadseirbhíse GRETB; sláinte agus sonas dóibh sa chéad chuid eile dá 
saol agus mo bhuíochas leo ar fad as an tseirbhís a thug siad do na foghlaimeoirí atá faoinár gcúram. 

 

Daibhéid Ó Laocha  

Príomhfheidhmeannach 
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Bord Bhord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin 
 
PRÍOMHFHEIDHMEANNACH – DAIBHÉID Ó 
LAOCHA 

 

COMHALTA BOIRD Foras Ainmniúcháin  
Bernadette Costello Forais sainithe ag an Aire  

Nora Fahy Forais sainithe ag an Aire 

Dr Michael Hannon Forais sainithe ag an Aire 

Mary Mullarkey Forais sainithe ag an Aire 

Tomás Ó Nídh Forais sainithe ag an Aire  

Clr. Michael Crowe Ainmní Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 

Clr. Noel Larkin Ainmní Chomhairle Cathrach na Gaillimhe  

Clr. Terry O'Flaherty Ainmní Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 

Clr. Aisling Dolan (D’éirigh as in 2020) Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr. Colm Keaveney Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr. Michael Maher (Cathaoirleach) Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr. Peter Roche Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr. Thomas Welby Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr Geraldine Donohue Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe  

Clr. Shane Curley Ainmní Chomhairle Contae na Gaillimhe 

Clr. Laurence Fallon Ainmní Chomhairle Contae Ros Comáin 

Clr. Marty McDermott (D’éirigh as in 2020) Ainmní Chomhairle Contae Ros Comáin  

Clr. Kathleen Shanagher (Leaschathaoirleach) Ainmní Chomhairle Contae Ros Comáin  

Clr. John Cummins Ainmní Chomhairle Contae Ros Comáin 

Daniel Cronin Ionadaí Foirne 

Jean Beswick Ionadaí Foirne 

Sean Harnett Ionadaí Tuismitheoirí 

Marie Lough (D’éirigh as in 2020) Ionadaí Tuismitheoirí  

Ann Cassidy Ionadaí Tuismitheoirí  

 

Dátaí Cruinnithe Boird GRETB 2020

11 Feabhra 24 Márta  
12 

Bealtaine
9 

Meitheamh
8 Meán 

Fómhair

13 
Deireadh 
Fómhair   

10 Samhain 8 Nollaig
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Freastal Comhaltaí Boird   
 
Freastal Comhaltaí Boird - Eanáir go Nollaig 2020   
 

 

Ainm an Chomhalta 
Boird 

11.02 24.03 12.05 09.06 08.09 13.10 10.11 08.12 
 

D’fhreastail ar 

Clr Noel Larkin √ X √ √ √ √ √ √ 7/8 

Clr Michael Crowe X √ √ X √ √ x x 4/8 

Clr Terry O'Flaherty √ √ √ √ √ √ x √ 7/8 

Clr Kathleen 
Shanagher 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8/8 

Clr Marty McDermott X X D’éirigh as 
 

0/2 

Clr Laurence Fallon √ √ √ √ √ X √ √ 7/8 

Clr Michael Maher* √ √ √ √ √ √ √ √ 8/8 

Clr Aisling Dolan X √ √ √ D’éirigh as 
  

4/4 

Clr Colm Keaveney X √ √ X √ √ √ √ 6/8 

Clr Thomas Welby √ √ X √ √ X √ √ 6/8 

Clr Shane Curley X √ √ √ √ √ √ √ 7/8 

Clr Peter Roche X X X √ √ X √ √ 4/8 

Jean Beswick √ √ √ √ √ √ √ √ 8/8 

Daniel Cronin √ √ √ X √ √ √ √ 7/8 

Marie Lough √ √ √ √ D’éirigh as 
  

4/4 

Sean Harnett √ X √ √ √ √ x √ 6/8 

Bernadette Costello √ √ √ √ √ √ x √ 7/8 

Tomás Ó Nídh √ √ √ √ √ √ √ x 7/8 

Nora Fahy √ √ √ √ √  x √ x 6/8 

Mary Mullarkey √ √ √ √ √ √ x √ 7/8 

Dr Michael Hannon √ √ √ √ √ X √ √ 7/8 

Clr John Cummins  X X x x 0/4 

Clr Geraldine Donohue  √ √ √ √ 4/4 

Ann Cassidy  √ √ √ x 3/4 

* Is comhalta d’Fhóram Chomhaltaí Forchoimeádta BOOÉ (ETBI) é an Clr. Michael Maher. 
 
Bhunaigh an Bord dhá Choiste de réir Alt 45 den Acht 2013 i.e. an Coiste Iniúchta agus Riosca agus an Coiste 

Airgeadais. Is é cuspóir an dá choiste seo ná cuidiú leis an mBord i dtaca lena bhreithniú ar cheisteanna a 

bhaineann le hiniúchadh, rialachas, bainistíocht riosca agus airgeadas. Is ar an mBord, áfach, atá an fhreagracht sna 

gnóthaí seo agus is é an Bord a dhéanann an cinneadh deiridh sna réimsí oibriúcháin seo ar fad. Tháinig an Coiste 

Iniúchta agus Riosca agus an Coiste Airgeadais le chéile ceithre huaire agus cúig huaire faoi seach in 2020. 
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Coiste Iniúchta agus Riosca 

Clár Freastail agus Minicíocht Cruinnithe an Choiste Iniúchta agus Riosca 2020 

Comhaltaí Coiste 2020 
6 Márta 22 

Bealtaine 

11 Meán 

Fómhair 

4  Nollaig D’fhreastail ar 

Martina Moloney 

(Cathaoirleach)* 

Comhalta Seachtrach √ √ √ √ 4/4 

Gerry Finn* Comhalta Seachtrach √ √ √ √ 4/4 

Br. James Mungovan* Comhalta Seachtrach √ X X X 1/4 

Marie Lough Comhalta Boird √ √ D’éirigh as 2/2 

Mary Coyne Comhalta Seachtrach √ √ X √ 3/4 

Clr. Laurence Fallon Comhalta Boird  X √ √ √ 3/4 

Clr. Noel Larkin Comhalta Boird  X √ 1/2 

 

Coiste Airgeadais  

Clár Freastail agus Minicíocht Cruinnithe an Choiste Airgeadais 2020 

Comhaltaí an Choiste Airgeadais 
5 

Feabhra 

13 Márta 22 

Bealtaine 

18 Meán 

Fómhair 

4 Samhain  D’fhreastail ar 

Mary Mullarkey 

(Cathaoirleach) 

 √ √ √ √ √ 5/5 

Clr. Michael Maher Comhalta Boird √ √ √ √ √ 5/5 

Clr. Michael Crowe Comhalta Boird X X X X √ 1/5 

Bernadette Costello Comhalta Boird √ X √ √ √ 4/5 

Ivor Gleeson Comhalta Seachtrach √ √ √ √ √ 5/5 

Charlie Notely Comhalta Seachtrach √ √ X X X 2/5 

 
Chomh maith leis na coistí Iniúchta agus Riosca, agus Airgeadais, tacaíonn na coistí seo a leanas le hobair an 

Bhoird: 

• Breisoideachas, Printíseacht agus Oiliúint, 

• Ógtheagmháil, 

• Ionad Oideachais Allamuigh agus Oiliúna Cheapach na gCapall, An Fhairche, 

• Na hEalaíona agus Óige, 

• Boird Bhainistíochta i scoileanna GRETB.      
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Rialachas 
 

Struchtúr Rialachais 

Is údarás oideachais agus oiliúna áitiúil agus reachtúil é Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros 

Comáin (GRETB). Tá Bord GRETB bunaithe agus comhdhéanta de réir Alt 30 den Acht um Boird Oideachais agus 

Oiliúna, 2013. Tá 21 comhalta ar an mBord, 12 tofa ag na húdaráis áitiúla, beirt (2) bhall foirne, beirt (2) ionadaithe 

tuismitheoirí agus cúigear (5) comhaltaí ag a bhfuil saineolas oideachais agus oiliúna. 

 

Feidhmeanna an Bhoird 

Tá feidhmeanna an Bhoird, ar feidhmeanna forchoimeádta iad, leagtha síos in Alt 12 den Acht um Boird Oideachais 

agus Oiliúna, 2013 (féach achoimre de na feidhmeanna seo thíos). 

• Iarratas chuig an Aire, ar ainm, le gur féidir leis an mBord é féin a chur in aithne chun críche oibriúcháin 

• Ceapadh Príomhfheidhmeannaigh 

• Cur ar fionraí Príomhfheidhmeannaigh  

• Bunú scoláireachta 

• Tabhairt tuairime maidir le daoine ar ghá don Phríomhfheidhmeannach dul i gcomhairle leo in ullmhú 

ráiteas straitéise  

• Glacadh le ráiteas straitéise  

• Glacadh le tuarascáil bhliantúil  

• Glacadh le bronntanais nó a bheith comhdhéanta mar iontaobhaí 

• An cinneadh maidir le freastal comhalta ar chomhdháil, ar sheimineár, ar chruinniú, nó imeacht a údarú 

• Maidir le coiste ETB (i) bunú nó díscaoileadh an Choiste (ii) cinneadh ar théarmaí tagartha an Choiste agus 

an rialú maidir le nósanna imeachta an Choiste (iii) ceapadh nó briseadh as oifig comhalta Coiste (lena n-

áirítear an cathaoirleach), agus (iv) dearbhú gnímh de chuid an Choiste 

• Maidir le Coiste Airgeadais agus Coiste Iniúchta agus Riosca (i) bunú na gcoistí sin (ii) ceapadh agus 

briseadh as oifig comhalta de na coistí sin (lena n-áirítear an cathaoirleach), agus (iii) fáil tuarascála 

ullmhaithe ag aon cheann de na coistí sin agus an cinneadh maidir le pé beart (más ann) ba cheart a thógáil 

de dhroim torthaí tuarascála ar bith den chineál sin;  

• Glacadh le plean seirbhíse bliantúil 

• An chumhacht airgead a fháil ar iasacht  

• Coinneáil cuntais  

• Fáil, coinneáil agus diúscairt talaimh, nó aon leas i dtalamh 

 

Maidir le gach feidhm eile, a nglaoitear feidhmeanna feidhmiúcháin orthu, tá an Príomhfheidhmeannach freagrach 

astu. 
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Cód Cleachtais do Rialachas ETBanna 

Ghlac an Bord leis an gCód nua Cleachtais do Rialachas ETBanna a eisíodh in 2019 agus táthar á chur i bhfeidhm de 

réir a chéile ar fud na heagraíochta. 

Chomhlíon GRETB a chuid oibleagáidí faoin dlí cánach agus faoin gcód caiteachais phoiblí; tá sé tiomanta do chloí le 

polasaithe soláthair agus tá Plean Soláthair Chorparáidigh á ullmhú agus á chur i bhfeidhm ag an mBord chomh 

maith. Gach bliain, cuireann Cathaoirleach an Bhoird ráiteas faoi rún ar fáil don Aire Oideachais. 

 

 

Ról an Bhoird maidir le Ráitis Airgeadais  

Forálann Alt 51 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 gur gá don ETB gach cuntas cuí agus gnáthach a 

choinneáil d’airgead a tháinig isteach chuig an ETB nó a chaith an ETB, agus sin a dhéanamh i gcaoi agus i leith 

tréimhsí cuntasaíochta a bheidh faofa ag an Aire Oideachais agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe. Agus na cuntais sin á n-ullmhú, is gá don Bhord: 

 

(a) na polasaithe cuntasaíochta caighdeánacha d’ullmhú ráitis airgeadais ETB a fheidhmiú, 

(b) breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama,  

(c) aon imeacht ábhartha ó pholasaithe cuntasaíochta caighdeánacha a nochtadh agus a mhíniú.  

 

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil, ina nochtaítear le cruinneas réasúnach ag am ar bith 

staid airgeadais an Bhoird, agus a chinntíonn gur féidir leis na Ráitis Airgeadais cloí le hAlt 51 den Acht um Boird 

Oideachais agus Oiliúna, 2013. D’athbhreithnigh an Bord éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh san 

eagraíocht mar chuid den phróiseas faofa do na cuntais bhliantúla (le haghaidh tuilleadh eolais, féach Ráitis 

Airgeadais GRETB 2020, a bheidh ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhoird www.gretb.ie a luaithe a bhíonn siad 

iniúchta). I dtuairim an Bhoird, tugann Ráitis Airgeadais GRETB 2020 amharc fíor agus cóir de shuíomh airgeadais 

GRETB mar a bhí ar an 31 Nollaig 2020. De réir an Chóid Rialachais le haghaidh ETBanna, cuireadh Tuairisc an 

Chathaoirligh le haghaidh 2020 (inar áiríodh an Ráiteas Rialaithe Inmheánaigh) faoi bhráid an Aire. 

 

 

 

 

http://www.gretb.ie/
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Bainistíocht Riosca 

Tá an Bord, trí Bheartas Bainistíochta Riosca GRETB, tiomanta do chur i bhfeidhm creata atá soiléir, éifeachtach 

agus éifeachtúil chun riosca a bhainistiú. Dearbhaíonn an Bord gur comhlíonadh measúnú ar na príomhrioscaí in 

GRETB in 2020. Tá na rioscaí seo agus na bearta maolaitheacha a bhaineann leo doiciméadaithe i gClár Rioscaí 

Corparáideacha GRETB. Athbhreithníonn Coiste Iniúchta agus Riosca GRETB bainistíocht rioscaí agus na bearta 

maolaitheacha ag gach cruinniú dá gcuid.  

 

Dualgas Seirbhíse Poiblí 

Bhunaigh GRETB grúpa oibre i Márta 2020 chun ráiteas luachanna a fhorbairt, sin le go bhféadfaí ceisteanna 

comhionannais agus cearta daonna a mheas faoi mar atá siad ábhartha d’fheidhmeanna GRETB, agus plean gnímh a 

bhunú chun feidhm a thabhairt dár nDualgas Seirbhíse Poiblí. Tá sé cinn de luachanna aitheanta ag GRETB a 

chuireann taca faoinár nDualgas Seirbhíse Poiblí. Ina measc, tá Dínit, Neamhspleáchas, Rannpháirteachas, 

Ceartas/Cóir Shóisialta, agus Ceartas Timpeallachta. Tá ráiteas tosaíochtaí agus ráiteas próisis leagtha síos ag 

GRETB faoin uile cheann de na luachanna seo. Rinne GRETB measúnú ar na ceisteanna comhionannais agus cearta 

daonna atá ábhartha dá fheidhm agus i mí na Nollag rinneadh bailíochtú/deimhniú ar na ceisteanna sin ag Painéal 

Saoránach. Tá plean gnímh le haghaidh 2021 faoi réir anois chun an dualgas a chomhlíonadh. 

 

Nochtuithe Cosanta  

De réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, deimhníonn GRETB nach bhfuarthas aon nochtuithe cosanta le 

linn na tréimhse ó Eanáir go Nollaig 2020. 
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Gearrchuntas ar Bhord Oideachais agus 
Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

Cuireann GRETB raon leathan seirbhísí oideachais ar fáil trasna chontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin. 

Freastalaímid ar dhaonra ilchineálach le riachtanais éagsúla oideachais, sóisialta agus cultúrtha. Cuirimid seirbhísí 

ar fáil do dhaonra os cionn 322,000 (An Phríomh-Oifig Staidrimh 2016). Áirítear scoileanna náisiúnta pobail (CNS), 

scoileanna dara leibhéal, breisoideachas agus oiliúint agus cláir oideachais agus oiliúna phobalbunaithe i measc na 

seirbhísí sin. Is é GRETB a fheidhmíonn agus a bhainistíonn Ionad Oideachais Sheachtraigh agus Oiliúna Cheapach 

na gCapall ar an bhFairche, Ionad Oideachais i bPríosún an Chaisleáin Riabhaigh agus Ionad Oideachais do 

dhídeanaithe i mBealach an Doirín. Is é GRETB atá i gceannas ar na trí thionscadal Music Generation (Contae na 

Gaillimhe, Cathair an Gaillimhe agus Ros Comáin) atá á gcur i bhfeifhm go céimneach sa réigiún. De réir an Achta 

um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, táimid freagrach as tacú le soláthar, comhordú, riaradh agus measúnú 

seirbhísí obair óige i gcontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin. 

Tá GRETB ar an dara Bord Oideachais agus Oiliúna is mó sa tír ó thaobh na tíreolaíochta di, a chuimsíonn ceithre 

oileán amach ón gcósta. Tá an limistéar Gaeltachta is mó sa tír ó thaobh fairsinge agus daonra i gContae na 

Gaillimhe. Tá cur chun cinn na Gaeilge ina gné lárnach de phríomhsheirbhís GRETB. Tá ocht gColáiste lán-

Ghaeilge/Gaeltachta faoi chúram an Bhoird agus feidhmíonn líon dár n-ionad Breisoideachais agus Oiliúna i 

gConamara trí mheán na Gaeilge. 

 

 



 

 

 12   

 

12 

 

Figiúirí Rollaithe Scoileanna agus Breisoideachais agus Oiliúna GRETB 

 

Seirbhís Suíomhanna Rannpháirtithe Tairbhithe* 

Bunleibhéal   2 80  

Dara Leibhéal       20  6,127  

Breisoideachas & Oiliúint (FET) lena n-áirítear Iar-

Ardteistiméireacht 

41   11,260   15,273   

 Oideachas Aosach/Ranganna Tráthnóna i 

Scoileanna 

3  1,830 

 

* Tagraíonn tairbhithe don uimhir iomlán áiteanna a líonadh sa bhliain sin. Ríomhtar an figiúr seo trí rolluithe ar an 1 Eanáir 2020 a 

chomhaireamh agus gach rollú eile ina dhiaidh sin i gcaitheamh na bliana.  
 

 

 

 

 
 

* Figiúirí rollaithe ar an 30/09/2020 

 

Scoileanna Náisiúnta Pobail Rollú 2020/2021* 

Scoil Náisiúnta Phobail na Leithcheathrún, Co Ros Comáin  16 

Scoil Náisiúnta Phobail Chuan na Gaillimhe 64 

Iomlán 80 
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Scoileanna Iar-Bhunoideachais (seachas Iar-Ardteistiméireacht)   Rollú 2020/2021*  
Coláiste Pobail na Mainistreach, Mainistir na Búille 438 

Coláiste an Ardeaspaig Mhic Éil, Tuaim  265 

Coláiste an Chláirín, Baile Átha an Rí  604 

Coláiste an Chreagáin, An Creagán 77 

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí  252 

Coláiste Bhaile Chláir, Baile Chláir 1174 

Coláiste Chilleáin Naofa, An Cnoc Breac 162 

Coláiste Cholmcille, Indreabhán 103 

Coláiste Ghobnait, Inis Oírr, Oileáin Árann 31 

Coláiste Mhuirlinne-Merlin College, Cathair na Gaillimhe 660 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc 60 

Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach, Gaillimh 608 

Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin, Oileáin Árann 39 

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin  32 

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna 74 

Coláiste Pobail Ail Finn, Ail Finn, Ros Comáin 143 

Coláiste Pobail na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe  269 

Coláiste Pobail Ros Comáin, Lios na Molt, Baile Ros Comáin 513 

Coláiste Naomh Bríd, Baile Locha Riach 623 

Iomlán  6,127 

* Figiúirí rollaithe ar an 30/09/2020  

 

Oideachas Aosach/Ranganna Tráthnóna i Scoileanna 2019/2020:          1,830  
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*Tagraíonn tairbhithe don líon iomlán rannpháirtithe ar ár gcláir ó 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020. 

** Bhí 850 printíseach cláraithe le fostóirí i réigiún GRETB. 
 
Chomh maith leis sin, bhí os cionn 2,500 rannpháirtithe rialta ag freastal ar chláir Music Generation, 230 

rannpháirtí i Scoil Cheoil GRETB agus os cionn 12,000 tairbhithe leis an tSeirbhís do Dhaoine Óga, an tSeirbhís um 

Threoir san Oideachas Aosach agus ó dheontais a cuireadh ar fáil sa réigiún. 

 

BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT 2020 
 

Catagóir Cláir Foghlaimeoir Leithleach Tairbhithe* 

Oiliúint Printíseach 467 467** 

Grúpaí Litearthachta d’Aosaigh 1244 1833 

Oiliúint Chumaisc 238 243 

Grúpaí BTEI (Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas) 1795 2815 
Oideachas Pobail 1407 2245 
Ionaid Oiliúna Pobail 33 33 

Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL) 811 1113 

Oiliúint um Thráthnóna Breisoideachais & 
Oiliúna  368 384 

Uaireanta Comhoibrithe Breisoideachais & 
Oiliúna 334 1082 

Dianteagasc Oideachas Bunata Aosach (ITABE) 41 41 

Ceardlann na Roinne Cirt 61 64 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 127 140 

Cistiú eile 78 84 

Iar-Ardteistiméireacht (PLCanna) 2498 2697 

Scileanna don Obair 180 206 

Scileanna do Dhul Chun Cinn 192 208 

Soláthraithe Sainoiliúna 128 141 

Oiliúint Sainscileanna 433 465 

Oiliúint do Dhaoine i bhFostaíocht 17 17 

Daoine faoi Oiliúint (Traineeships) 202 226 

Teagasc Litearthachta Deonaí 16 16 

Príomhscéim VTOS 357 461 

Ógtheagmháil 233 292 
Iomlán 11,260 15,273 
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Fís

• Ceannasaíocht ghníomhach a thabhairt do sholáthar cláir 
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

• Ceannaireacht, ionchuimsitheacht, comhoibriú, nuálaíocht agus 
cuntasacht.

Fís, Misean, Bunluachanna & Cuspóirí 

Straitéiseacha  
D’imir eochairstraitéisí náisiúnta san oideachas tionchar ar Ráiteas Straitéise GRETB 2017-2021, ar nós Plean 

Gnímh don Oideachas de chuid na Roinne Oideachais 2016-2019 agus an Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 

2014-2019. Ag éirí as seo, aithníodh fís, misean, luachanna agus spriocanna straitéiseacha agus tosaíochtaí don 

tréimhse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socraíonn Ráiteas Straitéise GRETB cuspóirí ardleibhéil don eagraíocht faoi cheithre sprioc straitéiseacha, atá ag 
teacht le straitéisí náisiúnta oideachais: 
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Ráiteas Straitéise 2020   
Cuireadh tús le, nó seachadadh, le linn 2020, na bearta seo a leanas, ar aon dul le Ráiteas Straitéise GRETB, mar aon 

leis na hathruithe ba ghá a dhéanamh orthu de bharr na paindéime Covid-19. 

 
Sprioc Straitéiseach 1: Taithí foghlama agus rath foghlaimeoirí a fheabhsú 

Tosaíocht 1.1: Cláir atá sofhreagrach agus nuálach a chur ar fáil     
 

• In 2020, sholáthraíomar cuir chuige ar líne agus cumaisc agus freagairtí nuálacha inár seachadadh cláir ag 
bunleibhéal, ag iar-bhunleibhéal agus ag leibhéal breisoideachas agus oiliúna (FET), de réir treoirlínte 
náisiúnta. 

• Sholáthraíomar Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) don fhoireann sna feidhmeanna digiteacha atá de shíor 
ag teacht chun cinn chun foghlaim ar líne a éascú. D’fhorbraíomar agus chuireamar ar fáil cursa ar líne don 
fhoireann dar teideal ‘Getting Ready to Teach Online’ le cinntiú go mbeadh rochtain ag foghlaimeoirí ar 
acmhainní ardchaighdeáin le linn a gcuid foghlama ar líne. 

• Tairgeadh cúrsaí i Scileanna Litearthachta Digiteacha (leibhéil 1–3) chun díriú ar thionchar aonrú sóisialta 
agus tacú le foghlaim ar líne mic léinn. 

• Chuir GRETB tús leis an bPrintíseacht i mBogearraí TFC (ICT) i Márta 2020. 
• Chuir GRETB uas-sciliú ar líne ar fáil i seirbhís do chustaiméirí do 15 fostaí i gcomhlacht TFC áitiúil. 
• D’fhorbraíomar agus chuireamar ar fáil clár cumaisc i gCosc agus Rialú Ionfhabhtuithe a cuireadh ar siúl 8 n-

uaire in 2020 le os cionn 150 foghlaimeoir. 
• Dearbhaíodh Printíseacht Cranneolaí GRETB ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI). I mí 

Dheireadh Fómhair 2020, cláraíodh na chéad fhostóirí agus na chéad phrintísigh agus sceidealaíodh an 

oiliúint lasmuigh den láthair oibre le haghaidh Aibreán 2021.  

• Aistríodh Cláir Music Generation agus Scoil Cheoil GRETB go foghlaim ar líne. 

1. Eispéireas foghlama agus rath foghlaimeoirí 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 teanga, nó i dtéarmaí cultúrtha 
nó sóisialta

3.Cláir oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán a chur ar fáil

4. A chinntiú go bhfuil ár n-infreastruchtúr eagraíochta 
éifeachtach agus éifeachtúil (daoine, próiseas agus struchtúr)
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• I nDeireadh Fómhair 2020, d’fhill an chéad rang de phrintísigh pluiméireachta go GRETB, an chéad rang le 
deich mbliana. 

• Thosaigh an dara grúpa den Phrintíseacht Ceantálaí i mBaile Átha an Rí agus thosaigh an dara rang den 
Phrintíseacht Teicneoir Cuntasaíochta in Institiúid Theicniúil na Gaillimhe (GTI). 

• Gach cúrsa Iar-Ardteistiméireachta a chuir GRETB ar fáil in 2020, ba trí mhodh hibrideach a ritheadh iad, le 
tacaíocht trí oiliúint nuálach ó Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) GRETB/Seaimpíní/Crainn Taca 
TEL i gcoláistí agus ionaid. 

• D’fhorbair agus chuir GRETB ar fáil teastas nua i mBainistíocht Saoráidí d’fhostaithe mar chuid den Chlár 
Scileanna Dul Chun Cinn. 

• Cuireadh Ógtheagmháil Thuama san áireamh i dtionscadal píolótach náisiúnta dar teideal ‘Full Steam Ahead’, 
i gcomhar le Comhairle Náisiúnta na nÓg agus Fundúireacht Eolaíochta Éireann.  

Tosaíocht 1.2: Eolas agus scileanna ábhartha a sholáthar d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil, forbairt 
phearsanta, dul chun cinn agus fostaíocht.  

 
• Leanadh le méadú cláir Music Generation, le moil nua cheoil oscailte i gCathair na Gaillimhe, sa Chlochán agus 

i mBéal Átha na Sluaighe. Bhí an dara céatadán ba mhó fáis i rannpháirtithe go náisiúnta ag Music Generation 
Ros Comáin in 2020. 

• Cuireadh tús le printíseachtaí nua i TFC (ICT) i gCranneolaí agus Pluiméireacht. 
• Leanadh le rannpháirteachas scoileanna sna cláir seo a leanas: Eolaí Óg; Tionscadal na Nuálaithe Sóisialta 

Óga; Fealsúna Óga; Gaisce. 
• Tugadh isteach cláir dul chun cinn d’fhoghlaimeoirí Ógtheagmhála, lena n-áirítear Clár i gCúram Leanaí do 

Dhaoine faoi Oiliúint i Ros Comáin agus clár Leibhéal 4 Scileanna Slándála i dTuaim.  
Tosaíocht 1.3: Eispéireas agus timpeallacht dhearfach foghlama a chothú   

 
• Ritheadh cúpla tionscnamh folláine don fhoireann, e.g., “Tae le Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta/Tea with 

TEL” (TEL)”, ióga ar líne, aireachas, ranganna traenála, cócaireacht ar líne agus “Dúshlán Steps” sa 
Phríomhoifig i mBaile Átha an Rí.  

• Leanadh leis an obair ar an tionscadal The Keep Well Mark atá á phíolótú sa Phríomhoifig. 
• Lean an Tionscadal Planet Youth le bailiú agus anailís fhairsing ar fholláine daoine óga agus tionchar Covid-

19 orthu.  
• Cuireadh cúrsaí ar fáil in Oideachas Pobail le linn na dianghlasála Covid-19 ar fad, iad dírithe ar 

fhoghlaimeoirí breacaosta a bhí scoite amach de bharr Covid-19. 
• Rith tionscadal Caidreamh le Fostóirí GRETB sraith de sheimineáir ghréasáin d’fhostóiri áitiúla, iad dírithe ar 

fhorbairt scileanna d’athrú. 
• D’eagraigh Ionad Oiliúna GRETB seisiúin eolais le For-Rochtain (outreach) Shamáraigh na Gaillimhe 

(Samaritans) le haghaidh gach printíseach, chomh maith le ranganna san ionad agus d’fhoghlaimeoirí 
seachtracha ar mheabhair shláinte agus folláine agus leanfar leo in 2021. 

• Breis soláthair ar líne curtha ar fáil do mhic léinn le riachtanais bhreise, i ngrúpaí beaga agus/nó ar bhonn 
duine le duine. 

• Tugadh deis do bhaill foirne agus mic léinn ardriosca obair/staidéar go leanúnach ón mbaile le linn Covid-19. 
• Cuireadh mic léinn ardriosca san áireamh go fíorúil i ngrúpaí ranga nuair ab fhéidir.  
• Forbraíodh foirne leasa mic léinn i scoileanna. Comhordaíodh freagairtí sonraithe a bhí dírithe ar 

shainriachtanais mic léinn aonair le linn na paindéime, e.g., mic léinn a bhí aitheanta a bheith i mbaol 
neamhfhreastail shíoraí/luathfhágála. 

• Soláthar leanúnach de chláir folláine le haghidh gach mac léinn agus rochtain ar 
thréadchúram/comhairleoirí.  

• Coinníodh an fhoireann uilig ar an eolas go rialta faoin tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe. 

• Baineadh úsáid fhorleathan as suirbhéanna aiseolais laistigh de GRETB chun cuidiú le riachtanais a aithint 
agus idirghabháil a dhéanamh nuair ba ghá agus mar ba chuí. Léirigh na suirbhéanna seo ardleibhéal 
sástachta i measc foghlaimeoirí leis na tacaíochtaí a bhí curtha ar fáil ag GRETB.  

Tosaíocht 1.4:  Timpeallachtaí foghlama le cuidiú teicneolaíochta (TEL) a chur ar fáil   
 

• Uasghrádú ar Wi-Fi i líon scoileanna agus ionaid in 2020. 
• Athsholáthar ar fhreastalaithe (TFC) i sé scoil. 
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• Cuireadh oiliúint ar fáil ar ardáin i dtaobh teagaisc agus obair ó chian (Teams, Zoom, Moodle, SharePoint, 
OneDrive) agus sainchúrsaí ar conas múineadh ó chian do raon ball foirne. 

• Cuireah gléasanna ar fáil don fhoireann agus foghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste le go bhféadfaidís obair agus 
foghlaim ó chian. 

• Cuireadh Seaimpíní TEL ar fáil chun cuidiú leis an bhfoireann Breisoideachais agus Oiliúna (FET) agus 
foghlaimeoirí in úsáid teicneolaíochtaí ar líne. Cur i bhfeidhm “TEL Hour” sna hionaid FET chun cuidiú leis an 
bhfoireann. 

• Cuireadh acmhainní TEL SharePoint agus Wriggle Connect ar fáil don fhoireann. 
• Rinneadh athshannadh ar mhúinteoir chun tacú le TEL i scoileanna, leis an sainchúram caidreamh a fhorbairt 

le soileanna i dtreo forbairt, cur i bhfeidhm agus úsáid straitéisí agus ardáin feabhsaithe foghlama. 
• Tacaíodh le húsáid teicneolaíochta mar uirlis chumarsáide do mhic léinn, d’fhoghlaimeoirí agus do 

thuismitheoirí i soláthar torthaí scrúdaithe, tinreamh, rochtain éasca ar chórais íocaíochtaí agus gach 
uasdátú. 

• Athbhreithníodh agus tugadh suas chun dáta beartais agus nósanna imeachta TFC  (IT) i bhfianaise obair 
agus foghlaim ó chian.   

• Bunaíodh sainfhóraim MS Teams le haghaidh múinteoirí ábhair, Gairmthreoir san áireamh. 
• Scaipeadh amharcléiritheoirí (visualisers) trasna réimse FET chun cur leis an eispéireas foghlama.  
• Feabhsaíodh/leasaíodh GRETB FET Moodle mar thimpeallacht foghlama fíorúla FET.  
• Ba idirghabháil thar a bheith dearfach in 2020 an soláthar breis  is 500 ríomhaire glúine d’fhoghlaimeoirí faoi 

mhíbuntáiste. 
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Sprioc Straitéiseach 2: 

Dul chun cinn foghlaimeoirí i mbaol míbhuntáiste, foghlaimeoirí le riachtanais speisialta nó le 
difríochtaí teanga, cultúrtha agus sóisialta a fheabhsú    

Tosaíocht 2.1: Comhionannas agus ionchuimsiú gníomhach a chur chun cinn  
• Dualgas Seirbhíse Poiblí – ráiteas luachanna curtha i gcrích, taighde déanta ar mheasúnú saincheisteanna 

Comhionannais agus Cearta Daonna, iad dearbhaithe ag painéal Sochaí Saoránach agus Plean Gnímh Dualgas 
Seirbhíse Poiblí forbartha.  

• Forbraíodh struchtúir le cinntiú go bhfaigheadh na daoine ba mhó a raibh gá acu leo béile scoile le linn gach 
dúnadh scoileanna. 

• Leanadh le leabú croíluachanna i scoileanna. Ceapadh Comhordaitheoir d’Éiteas Scoileanna GRETB. 
• Cuireadh ar fáil crua-earraí TFC, feidhmeanna bogearraí agus teicneolaíocht chúnta do mhic 

léinn/foghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste/le riachtanais speisialta. 
• Scríobhadh beartais de réir riachtanais an Achta Oideachais, 1998, an Achta Oideachais (Ligean Isteach  i 

Scoileanna), 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann, 2000, d’fhaomh Boird Bhainistíochta gach scoile iad  
agus ghlac an Pátrún leo.  

• Cónaitheachtaí iar-bhunoideachais ‘Bliain ar Oileán’ bronnta ar 30 mac léinn ó ar fud na hÉireann i dtrí scoil 
GRETB ar Oileáin Árann, maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán. 

• Chuir Líonra Oileáin Bheaga na hEorpa (ESIN) oideachas oileáin i measc a chuid réimsí fócais ó 2018, tugadh 
chun cinn é in 2019 ag an gCruinniú Cinnbhliana, ag ar fhreastail Stiúrthóir ar Scoileanna GRETB. Ag éirí as 
seo, d’fhoilsigh BOOÉ (ETBI) páipéar taighde maidir le hoideachas oileáin san ETBI Journal of Education.    

• Fuarthas maoiniú ó SOLAS do mhic léinn faoi mhíchumas.  
  

Tosaíocht 2.2: Cláir oideachais agus oiliúna inrochtana agus solúbtha a chur ar fáil   
• Rinneadh athstruchtúrú ar chláir ama chun riaradh ar fhoghlaim ar líne le linn dúnadh scoileanna agus, ar 

athoscailt scoileanna, rinneadh amanna tosaithe agus críochnaithe a chéimniú chun bearta sábháilteachta a 
fheabhsú.  

• Scaradh ranganna Printíseachtaí san Ionad Oiliúna, iad ag tosú ag 7 a.m. agus an dara rang ag fanacht go dtí 7 
p.m. 

• Cuireadh in oiriúint raon leathan clár lena gcur ar fáil ar líne nó trí mhodh chumaisc le linn 2020, e.g., cúrsaí 
Iar-Ardteistiméireachta. 

• Chuir an tIonad Turas críoch lena chéim phíolótach thosaigh sa bhliain acadúil 2020/2021 agus rinneadh 
meastóireacht air ag Scoil an Oideachais, OÉG. Cuireann an t-ionad clár d’oideachas malartach ar fáil do 
dhaoine óga idir 12-15 bliain d’aois a bhfuil cliste ar a socrúchán scoile príomhshrutha nó atá anois scoite ón 
scoil de bharr easpa spéise, díbeartha, diúltú scoile iad a ligean isteach nó cúinsí eile. 

• In ainneoin srianta Covid-19, chríocnhaigh 18 foghlaimeoirí a n-oiliúint Explore, a dhíríonn ar oiliúint i 
mbunscileanna digiteacha aghaidh ar aghaidh.  

• Cuireadh tacaíochtaí breise ar fáil do mhic léinn faoi mhíchumas.  
Tosaíocht 2.3: Oideachas ardchaighdeáin agus ionchuimsitheach le torthaí foghlama feabhsaithe a 
chur ar fáil    

• Chuidigh agus spreag GRETB struchtúir, modheolaíochtaí agus teicnící measúnaithe i scoileanna/ionaid chun 
feabhas leanúnach a chinntiú, mar aon le gnóthú ionchuimsitheach agus ardchaighdeán torthaí foghlama. 

• Tugadh isteach na leabhair ‘The Maths for Trades’ go náisiúnta in 2020. Forbraíodh na leabhair seo ar dtús in 
GRETB agus is acmhainn iontach iad do phrintísigh. 

• Tairgtear Matamaitic do gach foghlaimeoir Iar-Ardteistiméireachta in GTI. 

• Sháraigh rátaí críochnaithe DCCÉ (QQI) 2020 na rátaí in 2019 san earnáil Iar-Ardteistiméireachta, le ráta 
críochnaithe rathúil de 72%. 

• Comhoibríodh le gníomhaireachtaí seachtracha cosúil le Cheshire Homes; Bráithre na Carthanachta; An 
Roinn Dlí agus Cirt; Gluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe; Clann Shíomóin; Líonraí Fostaíochta Áitiúla agus 
Cope chun foghlaim ar ardchaighdeán agus ionchuimsitheach a chinntiú. 

Tosaíocht 2.4: An trasdul/aistriú foghlaimeoirí ag amanna criticiúla sa chóras oideachais agus 
oiliúna a fheabhsú   

https://www.yumpu.com/en/document/view/64995423/etbi-journal-of-education-vol-22-november-2020-irish-medium-education
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• Bunaíodh Grúpa Oibre – Chun tacú le foghlaimeoirí DEIS a dhéanann an trasdul chuig FET. Tá ionadaíocht ag 

gach scoil DEIS agus ag páirtithe leasmhara ábhartha ar an ngrúpa seo.   
• Tugadh tacaíocht d’oibrithe Debenhams a cuireadh ar iomarcaíocht, trí cheithre cheardlann ar líne a 

sholáthar ar conas an t-aistriú/trasdul a dhéanamh chuig fostaíocht úr. 
• Forbraíodh sainfhóram Treoirchomhairleora MS Teams chun tacú le roinnt dea-chleachtais i scoileanna i 

dtaca le mic léinn a bheith ag aistriú/trasdul ar bhealach amháin nó eile. 
• Cuireadh bunoideachas, iar-bhunoideachas agus oideachas aosach ar fáil san Ionad Fáiltithe agus 

Ionduchtaithe Éigeandála (EROC) i mBealach an Doirín, Co. Ros Comáin agus chuathas i dteagmháil le 
scoileanna áitiúla chun aistrithe oideachais a éascú. 

• Chuir an tSeirbhís um Threoir san Oideachas d’Aosaigh tacaíocht ar líne ar fáil d’fhoghlaimeoirí nua agus 
dóibh siúd atá ann cheana féin le linn na paindéime. 

• Forbraíodh cláir dul chun cinn, le tacaíocht ó GRETB, d’Fhoghlaimeoirí Ógtheagmhála i dTuaim agus Ros 
Comáin. 

• Mhéadaigh rátaí dul chun cinn/aistrithe ó GTI go OÉG in 2020; 82 go dtí na hEalaíona/Dána; 7 chuig 
Eolaíocht/Innealtóireacht agus 10 chuig Dlí. Tá rath iontach ar ghrúpaí oibre GRETB/OÉG/ITGME (GMIT) 
Breisoideachas go hArdoideachas ag cur leis an ardú aistrithe ó Bhreisoideachas i dtreo Ardoideachais. 
Táthar ag tuar go n-ardóidh na rátaí aistrithe arís in 2021, le tuilleadh áiteanna á gcur ar fáil do chéimithe 
Breisoideachais. 

• Chuir an tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh tacaíocht duine le duine ar fáil trí Zoom d’fhoghlaimeoirí 
Breisoideachais agus Oiliúna, go sonrach le hiarratais fostaíochta, CVanna agus ullmhúchán d’agallaimh ar 
líne.  

 

 

 

 
Sprioc Straitéiseach 3:  

Cláir oideachais agus oilúna ardchaighdeáin a sholáthar  

Tosaíocht 3.1: Dearbhuithe cáilíochta a chothú inár gcláir oideachais agus oiliúna  
  

• Chuathas i mbun teagmhála leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag tacú le 
taighde agus forbairt curaclaim agus measúnaithe. 

• Teagmháil le gach foireann scoile maidir le tábhacht soláthar agus seachadadh ardchaighdeáin i gcuraclaim 
scoileanna le linn na paindéime. 

• Bunaíodh struchtúr foirmiúil rialachais trasna feidhm Dhearbhaithe Cáilíochta Breisoideachais agus Oiliúna 
(FET), lena n-áirítear Comhairle Cáilíochta agus Bord Faofa Clár.    

• Rinneadh analaisís ar thuairiscí um Fhíordheimhniú Seachtrach agus roinneadh codanna dea-chleachtais. 
Cuireadh tionscnaimh forbartha gairmiúla ar fáil chun cur le feabhas leanúnach sa réimse seo. 

• Rinneadh oiriúnú ar Phlean Feabhsúcháin agus Measúnaithe Ionaid Ógtheagmhála lena chur ar fáil ar ardán 
ar líne. 
  

Tosaíocht 3.2: Tacú le foirne ar mhaithe le hardchaighdeáin mhúinteoireachta agus foghlama a 
bhaint amach   
  

• Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) curtha ar fáil don fhoireann in úsáid TFC/ardáin ar líne/sláinte agus 
sábháilteacht. 

• Bunaíodh fóraim MS Teams sna réimsí ábhair ar fad chun dea-chleachtas a roinnt trasna scoileanna. 
• Ceapadh Seaimpíní d’Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) in FET agus i scoileanna.  
• Tacaíocht don fhoireann i gcur i bhfeidhm na riachtanas a bhain leis an líon ollmhór treorach ag gabháil le 

gráid ríofa, deiseanna chun scrúduithe Ardteistiméireachta a shuí a agus deimhniúchán dá réir a ghnóthú.  

• Tacaíocht agus moladh leanúnach GRETB curtha in iúl do gach leibhéal bainistíochta, don fhoireann agus do 
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mhic léinn/foghlaimeoirí as a nuálaíocht, inoiriúnaitheacht agus solúbthacht le linn Covid-19, mar a 
bhaineann leis an gcaighdeán leantach ard múinteoireachta agus foghlama le linn bliana nach bhfacthas a 
leithéid riamh roimhe seo. 

• D’fhorbair teagascóirí TFC E-phortfóiliónna chun barr feabhais agus caighdeánú a éascú i bhfoghlaim ar líne 
agus foghlaim chumaisc.  

Tosaíocht 3.3: Úsáid sonraí ardcháilíochta, anailíse, taighde agus measúnaithe a mhéadú chun 
tionchar a imirt ar sheachadadh seirbhíse agus saincheisteanna a thagann chun cinn a aithint   

• Rinne GRETB suirbhéireacht chuimsitheach ar mhic léinn agus foghlaimeoirí in 2020 chun a fháil amach faoi 
cé chomh bainteach is a bhí siad le foghlaim ó chian, deacrachtaí gaolmhara a bhain leis sin, riachtanais leasa, 
folláine, rochtain ar threalamh cosanta pearsanta/TFC. Úsáideadh na torthaí chun athruithe struchtúracha a 
chur i bhfeidhm i seachadadh seirbhíse, leithdháiltí buiséid, leithdháiltí Riachtanais Speisialta Oideachais, 
tacaíocht TFC agus soláthar. 

• Rinneadh suirbhéireacht chomh maith ar an bhfoireann maidir le bheith ag obair ó chian agus 
saincheisteanna a ghabhann leis sin. Úsáideadh na sonraí a bailíodh chun an bhainistíocht a threorú i dtreo 
tacaíochtaí ba ghá a chur ar fáil. 

• Bailíodh sonraí riachtanacha i dtaca le foirmeacha a bhain le Filleadh ar Oideachas/ar an Obair. Chuidigh an 
t-eolas a bailíodh le haithint riachtanais a bhí ag mic léinn/baill foirne ardriosca, beart faoi ndear roghanna 
eile a bheith curtha i bhfeidhm gan mhoill.  

• Cuireadh suirbhé ar an bpróiseas eaercaíochta i gcrích in 2020 agus, bunaithe ar na torthaí, aontaíodh roinnt 
beart a chur i bhfeidhm. 

• Cuireadh torthaí scrúduithe (gráid ríofa) i dtoll a chéile, rinneadh meastóireacht orthu agus tomhaiseadh iad 
in aghaidh na ngnás náisiúnta. 

• Rinneadh athbhreithniú ar thuairiscí Meastóireacht Scoile Uile - Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 
(MLL) agus ar Chosaint Leanaí agus roinneadh taithí ag Fóram Gairmiúil Phríomhoidí GRETB. 
  

Tosaíocht 3.4: Ceannaireacht, nuálaíocht, feabhas leanúnach agus roinnt eolais a chothú    
• Uas-sciliú suntasach foirne in úsáid ardáin TFC (IT) e.g., Teams, Zoom, LogMeIn etc.  
• Spreagadh agus tacaíodh leis an bhfoireann a bheith bainteach le cláir cheannaireachta. 
• Ainmníodh beirt bhall foirne ag an bhFóram Réigiúnach Scileanna as an tsárobair a rinne siad do thionscal 

áitiúil, le ball foirne amháin ag buachaint a catagóra. 
• Chuidigh foirmeacha sainábhair MS Teams le scaipeadh dea-chleachtais trasna scoileanna agus thug ardán 

d’fhoirne nuálaíocht a léiriú. 
• Misníodh agus cuidíodh le baill foirne tabhairt faoi iarratais i bpoist a bhain le Covid-19 e.g., Ionadaithe Oibrí 

Ceannasaí, Sláinte agus Sábháilteacht agus soláthar d’Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL).  
• Ghlac scoileanna agus ceannairí scoile GRETB páirt i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach a bhí sainordaithe 

agus soláthraithe go náisiúnta ag: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí; An tSraith 
Shóisearach do Mhúinteoirí; An Chomhairle Mhúinteoireachta; CSL; Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus 
Príomhoidí Tánaisteacha; Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (LSSU); An Chomhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais; Droichead; agus seirbhísí 
ábhartha eile. 

• Tionóladh cruinnithe míosúla d’Fhóraim Phríomhoidí agus Phríomhoidí Tánaisteacha GRETB; bunaíodh 
eochairghrúpaí tascanna ina raibh Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha a raibh saineolas ábhair/taithí 

acu.    
 

 

 

Sprioc Straitéiseach 4:  
A chinntiú go bhfuil ár n-infreastruchtúr eagraíochta (daoine, próisis agus struchtúir) éifeachtúil 

agus éifeachtach  
Tosaíocht 4.1: A chinntiú go mbíonn an inniúlacht ag GRETB freastal go rathúil ar na héilimh 
reatha, agus tionchar a imirt ar threo thodhchaí na hearnála   

• Ghlac bainisteoirí páirt leanúnach sna réimsí seo a leanas: sláinte agus sábháilteacht, measúnú riosca, 
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seisiúin eolais faoi theagmhais chriticiúla, agus grúpsheisiúin phleanála i dtaca le ceisteanna gaolmhara 
Covid-19. 

• Cuireadh i bhfeidhm prótacail maidir le Filleadh ar an Obair/Scoileanna/FET. 
• D’oibrigh GRETB le hollscoileanna ónar tháinig ránnpháirtithe socrúcháin mhúinteoireachta i scoileanna 

GRETB a bhí ag tabhairt faoin gclár Máistir Gairmiúil in Oideachas (MGO) agus leanadh le comhaontuithe 
Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a chur ar bhonn foirmiúil.  

• Tugadh treoir do chomhairle tuismitheoirí agus foghlama scoileanna ar iarratas. 
  

Tosaíocht 4.2: Ár gcórais chumarsáide inmheánacha agus seachtracha a fheabhsú   
• Forbraíodh suíomh gréasáin nua le haghaidh GRETB. 
• Rinneadh cumarsáid thráthúil le foghlaimeoirí, le mic léinn agus le tuismitheoirí agus caomhnóirí maidir le 

stádas síorathraitheach cláir oideachais le linn na paindéime.  
• Leanadh leis an gcumarsáid leis an bhFóram Réigiúnach Scileanna. 
• Soláthraíodh teimpléid cairteanna eagraíochtúla do scoileanna GRETB, inar léiríodh bainistíocht líne, 

freagrachtaí ceannaireachta i dtreo cumarsáid inmheánach scoile a fheabhsú. 
• Tacaíodh le húsáid teicneolaíocht mar uirlis chumarsáide don fhoireann, do mhic léinn agus do 

thuismitheoirí agus caomhnóirí. 
• Baineadh úsáid as go leor deiseanna margaíocht chun gnóthachtáil foghlaimeoirí/mic léinn a chur in iúl 

agus a chur chun cinn laistigh dá bpobail le linn na paindéime, e.g., comharthaí móra baint amach céime 
mar ghné de shearmanas bronnta céimeanna fíorúla, físeáin ar líne ar na meáin shóisialta. 

Tosaíocht 4.3: Na timpeallachtaí múinteoireachta, foghlama agus oibre is fearr is féidir a chur 
ar fáil agus ag an am céanna acmhainní a uasmhéadú   

 
• D’athlonnaigh Coláiste an Chláirín, Baile Átha an Rí chuig scoil nua den chineál is nua-aimseartha i Meán 

Fómhair 2020. 
• Cuireadh i gcrích síneadh mór ar Choláiste Pobail Ros Comáin. 
• Coláiste an Chreagáin agus Coláiste na bPiarsach – cuireadh tús le tógáil saotharlainne nua eolaíochta ag an 

dá scoil. 
• Coláiste Pobail na Mainistreach, Mainistir na Búille – tógáil aonaid nua Neamhord de chuid Speictream an 

Uathachais (ASD) agus tús curtha le hathchóiriú ar spás a bhí ann roimhe sin. 
• Tionscadail scoileanna neamh-ETB bainistithe ag GRETB - S.N. Bhaile Chláir – síneadh mór curtha i gcrích; 

Scoil Fhursa (bunscoil)  - tús curtha le hobair thógála ar shíneadh mór agus athchóiriú ar fhoirgnimh a bhí 
ann cheana. 

• Maoiniú faighte le síneadh mór a chur i gcrích i gColáiste Naomh Bríd, Baile Locha Riach; Coláiste Chilleáin, 
An Cnoc Breac; agus Coláiste Cholmcille, Indreabhán.  

• I gcumarsáid leis an Roinn Oideachais (RO) maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar scoil nua do Choláiste an 
Eachréidh, Baile Átha an Rí agus cóiríocht bhreise do Choláiste an Ardeaspaig Mhic Éil, Tuaim. 

• Tógadh ceardlann Pluiméireachta in Ionad Oiliúna GRETB agus thosaigh an chéad rang mí Dheireadh 
Fómhair 2020. 

• Cuireadh i gcrích le linn roinnt oibreacha beaga agus roinnt tionscadal oibreacha samhraidh i scoileanna 
GRETB le linn 2020. 

• D’aistrigh GRETB chuig Seirbhísí Comhroinnte Párolla i Meitheamh 2020. 
• Aistríodh íocaíochtaí foghlaimeoirí (printísigh agus daoine faoi oiliúint) chuig córas íocaíochta náisiúnta 

nua. 
  

Tosaíocht 4.4: An cleachtas is fearr i rialachas corparáideach a chinntiú ar fud GRETB   
• Oiliúint i Rialachas curtha ar fáil do chomhaltaí Boird ag Crowe Consultants.  
• Dúnadh Cuntais Bainc Scoileanna. 
• Toasaíodh ar chur ar fáil cártaí ceannaigh i scoileanna GRETB.  
• Féinmheasúnú curtha i gcrích ag comhaltaí an Bhoird, comhaltaí an Choiste Iniúchta agus Riosca agus 

comhaltaí an Choiste Airgeadais. 
• Cuireadh oiliúint i gCosaint Leanaí ar fáil ó chian do gach ball foirne nua GRETB mar chuid dá n-ionduchtú. 
• Cuireadh oiliúint i gCosaint Leanaí ar fáil ó chian do chomhaltaí Boird GRETB agus do chomhaltaí Bord 

Bainistíochta scoile . 
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• Athbhreithniú ar Ráiteas Cosanta Leanaí agus ar Mheasúnuithe Riosca curtha i gcrích ag scoileanna.  
  

Ráitis Airgeadais 2020 
 

Ráitis Airgeadais 2020 – Le do thoil, tabhair faoi deara go bhfuil Ráiteas Airgeadais Bliantúil GRETB don bhliain dar 

críoch 31 Nollaig 2020 faoi réir iniúchadh ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) ag am foilsithe 

Thuarascáil Bhliantúil GRETB 2020. Beidh fáil ar ráitis airgeadais GRETB 2020 ar ár suíomh gréasáin www.gretb.ie  

a luaithe is a iniúchtar iad. 

Tá sonraí airgeadais i leith a leanas sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil: 
  
• Sonraí táillí neamh-thuarasatil a íocadh le Comhaltaí Boird, anailísithe trí chatagóir táillí 
• Sonraí comhiomlán cúitimh eochairbhainistíochta, anailísithe trí na catagóirí seo a leanas, lena n-áirítear 

cúiteamh bainistíochta ina iomláine: 
o   Tuarastail agus sochair ghearrthréimhseacha fostaithe 
o   Sochair iarfhostaíochta 
o   Sochair foirceannadh fostaíochta 

• Cúiteamh eochairbhainistíochta, más ann ar chor ar bith 
• Sonraí líon na bhfostaithe arbh é iomlán na sochar fostaí (seachas costas pinsin fostóra) don tréimhse 

thuairisce i dtrácht ná idir €0 agus €59,999 agus laistigh de gach banda pá €10,000 agus €60,000 suas agus 
figiúr foriomlán le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin fostóra. 

 

Aguisín 1 

Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna 
 

BREISOIDEACHAS & OILIÚINT   

 

SEOLADH 

Baile Átha an Rí  

 

Bealach an Doirín 

Béal Átha na Sluaighe 

Bóthar an Staísiúin, Baile Átha an Rí. Co. na 

Gaillimhe. 

Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin. 

Bóthar an tSáirséalaigh, Béal Átha na 
Sluaighe, Co. na Gaillimhe. 

Casla 

An Caiseal agus Glinsce (Conamara Thuaidh) 

Casla, Co. na Gaillimhe. 

An Caiseal, Conamara, Co. na Gaillimhe. 

An Clochán Bóthar na Gaillimhe, An Clochán, Co. na 
Gaillimhe. 

Dún Mór 

Cathair na Gaillimhe 

 

Bóthar Thuama, Dún Mór, Co. na Gaillimhe. 

Oideachas Bunata Aosach (ABE), Sráid na 

nDuganna Nua, Gaillimh. 

Bóthar Thuama, Gaillimh. 

http://www.gretb.ie/
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Cathair na Gaillimhe 

An Gort Bóthar na hInse, An Gort, Co. na Gaillimhe. 

Áth Cinn Príomhshráid, Áth Cinn, Co. na Gaillimhe. 

Baile Locha Riach Sráid na Beairice, Baile Locha Riach, Co. na 
Gaillimhe. 

Maigh Cuilinn An Fuarán, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe. 

Uachtar Ard Camp Street, Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe. 

Port Omna 

 

An Spidéal 

Bóthar Naomh Bríd, Port Omna, Co. na 

Gaillimhe. 

Ionad na Meán, An Spidéal, Co. na 
Gaillimhe. 

Tuaim 

 

Tuaim 

Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas, Weir 

Road, Tuaim, Co. na Gaillimhe. 

Oideachas Bunata Aosach (ABE), Lána an 
tSéipéil, Tuaim, Co. na Gaillimhe. 

Ionad Oiliúna GRETB  Páirc Ghnó Mervue, Gaillimh. 

 

SDOG/VTOS – Mainistir na Búillle 

 
Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin. 

SDOG/VTOS – An Caisleán Riabhach An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin. 

SDOG/VTOS – Cathair na Gaillimhe Bóthar Thuama, Gaillimh. 

SDOG/VTOS – Leitir Fraic Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe. 

SDOG/VTOS – Ros Comáin Ros Comáin, Co. Ros Comáin. 

SDOG/VTOS – Ros Muc Ros Muc, Co. na Gaillimhe. 

SDOG/VTOS – Tuaim Tuaim, Co. na Gaillimhe. 

 

Ógtheagmháil – Bealach an Doirín 

 
Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin. 

Ógtheagmháil – Béal Átha na Sluaighe Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe. 

Ógtheagmháil – Cathair na Gaillimhe Bóthar Thuama, Gaillimh. 

Ógtheagmháil– Leitir Fraic Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe. 

Ógtheagmháil – Port Omna Port Omna, Co. na Gaillimhe. 

Ógtheagmháil – Ros Comáin Ros Comáin, Co. Ros Comáin. 

Ógtheagmháil – Tuaim Tuaim, Co. na Gaillimhe. 

  

 

 


