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AN CATHAOIRLEACH
Mar Chathaoirleach de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tá ríméad orm
Tuarascáil Bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2017 a chur os
bhur gcomhair. Is í seo an ceathrú tuarascáil bhliantúil atá ullmhaithe ón tráth
ar bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Sa tuarascáil seo, leagtar
amach na nithe ar éirigh linn iad a chur i gcrích i ndáil le forbairt ról an bhoird
mar údarás áitiúil oideachais an stáit i gCiarraí.

Buaicphointí na bliana 2017






I Meán Fómhair, chuir Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí fáilte roimh mhic léinn
chuig a chéad Scoil Náisiúnta Phobail in Two Mile, Cill Airne.
Bunú Choláiste Ghleann Lí agus Choláiste Breisoideachais Chiarraí mar eintitis ar
leithligh.
D’iarr an Roinn Oideachais agus Scileanna ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
freagracht a ghlacadh chuige féin i ndáil le tógáil Scoil Náisiúnta nua ina mbeadh ocht
seomra ranga agus cóiríocht fhoghabhálach i dTrá Lí. Ar an 23 Deireadh Fómhair 2017,
shínigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Comhaontú Leibhéil Seirbhíse maidir le
Mórthionscadal Cineachta a chur i gcrích le haghaidh Scoil Náisiúnta Lios Teilic.
I mí Dheireadh Fómhair chomh maith, d’oscail an tAire Stáit ag an Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, an tUas. Brendan Griffin, TD, Ionad nua Breisoideachais agus
Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i nDaingean Uí Chúis.

Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le comhaltaí Bhord Oideachais agus
Oiliúna Chiarraí, le comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí, leis an gCoiste Airgeadais
agus leis na Boird Bhainistíochta as a dtiomantas i leith obair Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí a chur chun cinn.
Ba mhaith liom moladh a thabhairt don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, do na Stiúrthóirí agus
d’fhoireann an Bhoird Oideachais agus Oiliúna i leith a gcuid dianoibre agus díograis d’fhonn na
caighdeáin is airde feidhmíochta a bhaint amach ar fud an Chontae.

An Comhairleoir Jim Finucane
An Cathaoirleach
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AN PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN
Cuireann an tuarascáil seo deis ar fáil chun machnamh a dhéanamh ar an raon
cuimsitheach gníomhaíochtaí ar thug scoileanna agus ionaid Bhord Oideachais
agus Oiliúna fúthu i rith na bliana 2017. I rith na bliana, díríodh ar oideachas
agus oiliúint ardchaighdeáin atá bunaithe sa cheantar áitiúil a choimeád ar bun
agus, mar bhuntaca leis sin, bhí tiomantas láidir ann i leith feabhsú leanúnach
trí leathnú a dhéanamh ar ár seirbhísí, trí fhorbairt a dhéanamh ar ár
bhfoireann agus trí fhéachaint lena chinntiú go gcuirtear prionsabail an DeaRialachais agus na Dea-Bhainistíochta i bhfeidhm.
I rith na bliana 2017, bhí próiseas forleathan comhairliúcháin ann chun forbairt a dhéanamh ar an
gcéad Ráiteas Straitéise de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Thar thréimhse a
mhair roinnt míonna, chuaigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i gcomhairle le comhaltaí
boird, le foghlaimeoirí, le mic léinn, le bainisteoirí, le baill foirne, le tuismitheoirí, leis an tionscal
agus le príomh-chomhpháirtithe agus príomh ghníomhaireachtaí pobail agus breithniú á
dhéanamh againn ar na dúshláin agus ar na deiseanna a bheidh ann sna cúig bliana atá díreach
romhainn. Is é is aidhm don Straitéis ná comhfhís a chur chun cinn maidir le gach clár, gach
ionad, gach coláiste, gach scoil agus gach seirbhís de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí. Beidh an chomhfhís sin ina chabhair maidir le deimhin a dhéanamh de go mbeidh cur
chuige comhtháite leanúnach ann i leith deiseanna oideachais agus oiliúna a chur ar fáil ar fud an
chontae.
Tá naoi Sprioc Straitéiseacha leagtha amach don eagraíocht sa Ráiteas Straitéise, is é sin le rá:
Sprioc 1: Cláir atá Aitheanta agus ar Cháilíocht Dhearbhaithe ar Leibhéal Náisiúnta agus
Idirnáisiúnta
Sprioc 2: Teagasc agus Foghlaim ar Ardchaighdeán
Sprioc 3: Freagairtí Nuálacha Oideachais agus Oiliúna
Sprioc 4: Rochtain agus Dul Chun Cinn
Sprioc 5: Comhpháirtíochtaí Táirgiúla a Fhorbairt
Sprioc 6: Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí
Sprioc 7: Éifeachtacht agus Cuntasacht i Rialachas agus i gCeannaireacht
Sprioc 8: Margaíocht, Brandáil agus Cumarsáid
Sprioc 9: An Timpeallacht Oibre agus Foghlama a Fheabhsú
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach, le
Comhaltaí an Bhoird, leis an gCoiste Iniúchóireachta & Rioscaí, leis an gCoiste Airgeadais agus
leis na Boird Bhainistíochta. Ina theannta sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na
Stiúrthóirí agus le foireann uile Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí as a ndianobair agus as a
dtiomantas i rith na bliana 2017. Is mian liom freisin buíochas a ghabháil le baill foirne a scoir
d’oifig i rith na bliana 2017 agus guím rath orthu le linn dóibh a bheith ar scor.

Colm Mc Evoy
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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COMHALTAÍ BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA
CHIARRAÍ
An Comhairleoir Séamus Cosaí Fitzgerald
An Comhairleoir Jim Finucane
An Comhairleoir Norma Foley
An Comhairleoir Norma Moriarty
An Comhairleoir Terry O’Brien
An Comhairleoir Damien Quigg
Ionadaithe Áitiúla

An Comhairleoir Michael Cahill
An Comhairleoir Toiréasa Ferris1
An Comhairleoir John Francis Flynn
An Comhairleoir Jimmy Moloney
An Comhairleoir Dianne Nolan2
An Comhairleoir Aoife Thornton
An Comhairleoir Pa Daly
An Comhairleoir Niall Kelleher

Ionadaithe Foirne

Leonard O’Donnell (RIP)3
Maryanne Slattery
Noel Keenan

Ionadaithe na dTuismitheoirí

Ionadaithe na gComhlachtaí - Alt
30(11), an tAcht um Boird Oideachais
agus Oiliúna 2013

Hugh O’Connell4
Francisse Walsh
An tAth. Gearóid Godley5
Mary McGillycuddy
Maria O’Gorman
Brid McElligott
Eugene Moriarty

1

D’éirigh an Comhairleoir Toiréasa Ferris as an mBord i Meitheamh 2017 agus ghlac an
Comhairleoir Pa Daly a hionad i Meán Fómhair 2017
2
D’éirigh an Comhairleoir Dianne Nolan as an mBord i Meán Fómhair 2017 agus ghlac an
Comhairleoir Niall Kelleher a hionad i mí na Nollag 2017
3
D’éirigh Leonard O’Donnell as an mBord i mí na Samhna 2017 agus, faraor, fuair sé bás ar an 12
Nollaig 2017. Suaimhneas síoraí dá anam.
4
D’éirigh Hugh O’Connell as an mBord i mí Aibreáin 2017 agus ghlac Noel Keenan a ionad..
5

D’éirigh an tAth. Gearóid Godley as an mBord i mí na Samhna 2017 agus ghlac Michael
O’Mahony a ionad i bhFeabhra 2018.
LEATHANACH 3

4

Roinn 1: Ráiteas Misin agus Croíluachanna
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
RÁITEAS MISIN BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA CHIARRAÍ
Forbairt sochaí foghlama ar feadh an tsaoil a chruthú agus a chur chun cinn i gCiarraí, sa tslí go
mbeidh teacht ag gach duine atá ina chónaí i gCiarraí ar an oideachas agus ar an oiliúint sin atá
riachtanach chun a bpoitéinseal a chomhlíonadh agus chun freastal a dhéanamh ar a gcuid
riachtanas pearsanta, sóisialta, cultúrtha, eacnamaíoch agus sibhialta.

CROÍLUACHANNA BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA CHIARRAÍ
Tá ár gcuid croíluachanna dírithe ar chinntiú go bhfuil ceart ag gach duine ar rochtain ar
dheiseanna oideachais agus oiliúna chun barr a gcumais a bhaint amach. Is iad na luachanna seo
ná: Meas, Ardchaighdeán, Comhionannas, Cuimsiú agus Foghlaim.
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Roinn 2: Tuarascáil ar Sheirbhísí Oideachais agus
Oiliúna
IAR-BHUNSCOILEANNA, AN ÓIGE AGUS CEOL
Tá ocht nIar-Bhunscoil agus Scoil Náisiúnta Phobail amháin ag Bord Oideachais agus
Oiliúna Chiarraí. Is mar a leanas a bhí an Rollú Príomhshrutha i scoileanna Bhord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí don bhliain 2017:
2016/17 – Rollú Iomlán Iar-Bhunscoile: 2,422
2017/18 – Rollú Iomlán Iar-Bhunscoile: 2,382
Rollú Iomlán Iar-Bhunscoile: 12
SCOIL NÁISIÚNTA PHOBAIL TWO MILE A OSCAILT

Ba chúis ríméid é do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Scoil Náisiúnta Phobail
Two Mile a oscailt Dé Céadaoin, an 30 Lúnasa 2017. Seo an chéad Scoil Náisiúnta Phobail
dá cineál i gCiarraí.
FORBAIRT SCOILEANNA AGUS SAIBHRIÚ FOGHLAIM (FSSF)

Le bliain anuas, lean Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, i gcomhar le lucht
bainistíochta na scoileanna, de chlár cuimsitheach forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL)
agus tacaíochta a sholáthar do mhúinteoirí, do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) agus do lucht bainistíochta scoileanna.
Creideann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí go gcinntíonn infheistíocht in FGL gur
oideachas ardchaighdeáin atá i gceist leis an oideachas a sholáthraíonn sé agus go
mbíonn spreagadh á thabhairt go leanúnach don fhoireann chun bheith ina n-oideoirí
den scoth ina réimsí éagsúla.
Is cabhair í an cur chuige FSSF maidir le croíluachanna Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí, is é sin, Meas, Ardchaighdeán, Comhionannas, Cuimsiú agus Foghlaim, a
dhaingniú.

FORBAIRT CEANNAIREACHTA SCOILE
CLEACHTAS MACHNAMHACH

Ghlac Príomhoidí agus Leas-Phríomhoidí páirt i gcúrsaí FGL ar Chleachtas
Machnamhach i leith Ceannaireacht Éifeachtach. Soláthraíodh an clár trialach sin tríd an
gClár Oideachais Shóisialta agus Sláinte. Mar chuid den chúrsa sin, baintear úsáid as an
múnla ‘Machnamh Criticiúil’ (Fool & Gardner, 2007) agus tá sé ceaptha chun spás a
chruthú do Phríomhoidí agus do Leas-Phríomhoidí inar féidir leo machnamh a
dhéanamh ar a dtiomantas i leith athrú oideachais a chumasú agus i leith tacú le hathrú
den sórt sin.
CEARDLANNA ‘CEANNAS AR FHOGHLAIM’ DO PHRÍOMHOIDÍ AGUS DO LEASPHRÍOMHOIDÍ

I mbliana, chuir Forbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (FGM) Ceardlann ‘Ceannas ar
Fhoghlaim’ ar fáil do Phríomhoidí agus do Leas-Phríomhoidí agus, chomh maith leis sin,
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do Chomhordaitheoirí Ábhar. Mar thoradh ar an gcúrsa inseirbhíse sin, méadaíodh
feasacht ar an tábhacht a bhaineann le Pleanáil Roinne Ábhair i gcomhréir le Creat na
Roinne Oideachais agus Scileanna dar teideal ‘Ag Breathnú ar an Scoil Againne agus i
gcomhréir leis an tSraith Shóisearach nua. Ghlac Ranna Béarla, Gaeilge, Matamaitice
agus Eolaíochta páirt san oiliúint agus sa chur i bhfeidhm sa bhliain 2017.
CEANNAIREACHT THEAGASCACH

Tá deichniúr múinteoirí ar a laghad as gach scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí tar éis páirt a ghlacadh i gcúrsaí Ceannaireachta Teagascaí de chuid Bhoird
Oideachais agus Oiliúna Éireann. Tá Ceannaireacht Theagascach daingnithe i seomraí
ranga ar fud Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí anois agus, mar thoradh ar
chigireachtaí ábhair agus ar chigireachta scoile iomláine, tá léiriú faighte ar thionchar na
modheolaíochtaí éagsúla fianaise-bhunaithe atá á n-úsáid inár gcuid scoileanna.
LEAS

Tá na Treoirlínte nua maidir le cúrsaí Leasa don tSraith Shóisearach á gcur i bhfeidhm ag
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Sa bhliain 2017, chuir scoileanna cláir ar fáil
amhail ALERT, Friends for Life agus Check and Connect. Cuireadh Grúpaí Boinn ar bun
chun tacú leis an aistriú i leith na gcéad bhlianta.
Bhí Kerry Life Skills i gceannas ar fhorbairt Grúpa Oibre Tacaíochta Mac Léinn agus rinne
siad cúrsa oiliúna trí lá a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do Mheithleacha Tacaíochta
Mac Léinn. Bhí gach scoil páirteach ann. Le linn an clár oiliúna a ullmhú baineadh úsáid
as Múnla Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir i leith Meithleacha
Tacaíochta Mac Léinn.
Bhí an Oiliúint maidir le Meithleacha Tacaíochta Mac Léinn i measc na nithe a raibh rath
mór orthu i rith na bliana acadúla atá i dtrácht agus ba é a bhí sa bhuaicphointe ná
caidreamh idir na gníomhaireachtaí go léir i.e. An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta
Oideachais (NEPS), Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d'Ógánaigh (CAMHS)
agus JigSaw etc. a bhunú agus a fheabhsú.
IONDUCHTÚCHÁN DO MHÚINTEOIRÍ NUA

Bhí ceithre sheisiún den Oiliúint Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí Nua ann sa bhliain
2017. Chlúdaigh an chéad seisiún an Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Measúnú
Múnlaitheach agus Aiseolas ó Mhic Léinn. Le linn an dara seisiún, pléadh Bainistíocht
Iompair Dhearfaigh agus Cleachtas Aisiríoch. Sa tríú seisiún, déileáladh le córais
Acmhainní Daonna agus Airgeadais a oibrítear laistigh de struchtúr na mBord
Oideachais agus Oiliúna agus bhain an seisiún deiridh le Battelle ar líne.
COMHCHLEACHTAS COMHOIBRÍOCH LE MEITHLEACHA MÚINTEOIREACHTA AGUS
FOGHLAMA

Tá forbairt mhaith déanta ar mhúnla an chleachtais chomhoibríoch, ar múnla é a bhfuil
tacaíocht ann ina leith sa taighde idirnáisiúnta atá déanta, agus is cleachtas é ar dá réir a
dhéanann piaraí breathnú ar chleachtais rathúla oibre a chéile agus a fhoghlaimíonn siad
ó na cleachtais sin.
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Sa bhliain 2017, tugadh tús áite do straitéisí meitheal-mhúinteoireachta agus do phiarafhoghlaim. I rith na bliana acadúla atá díreach imithe tharainn, thosaigh scoileanna ag
cur seachtainí piara-bhreathnóireachta i bhfeidhm, is é sin, thug múinteoirí cuireadh dá
gcomhghleacaithe teacht ar cuairt chucu le go mbeidís in ann foghlaim ó chleachtais a
chéile. D’éirigh go mór leis sin agus tá méadú tagtha ar fhiosracht agus ar spéis ina leith i
measc na bhfoirne. Chuir Coláiste Mhuire Gan Smál ceardlanna faoi mheithealmhúinteoireacht éifeachtach ar fáil.
SCRÚDUITHE BÉIL NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Tá scrúduithe béil na Sraithe Sóisearaí tar éis dul ó neart go neart. Scrúdaíodh an
Ghaeilge, an Fhraincis agus an Spáinnis i mbliana. De réir an aiseolais atá faighte, is léir
go mbíonn na mic léinn a mbíonn Scrúduithe Béil Ardteistiméireachta á ndéanamh acu
níos muiníní anois. Tá buíochas ag dul dár múinteoirí atá ag comhoibriú lena chéile agus
ag dul i mbun scrúduithe i scoileanna a chéile, agus dár scrúdaitheoirí a bhíonn ag obair
linn gach bliain le go mbeidh rath ar an obair seo. Ón mbliain 2018 ar aghaidh, beidh an
Bhéaltriail Ghaeilge á húsáid againn mar mheasúnú rangbhunaithe (MRB) don tSraith
Shóisearach nua. Tabharfaidh sé sin spreagadh mór dár mic léinn déanamh go sármhaith
sa ghné labhartha den teanga.

TEACH MEETS
Sa bhliain 2017 tháinig sé réimse ábhair le chéile chun a gcuraclam a phlé agus chun
smaointe a chomhroinnt. Tá an t-ardán foghlama comhroinnte agus cumarsáide thar a
bheith fóinteach lena chinntiú go mbíonn múinteoirí ag tacú lena chéile, go mbíonn deachleachtais á gcomhroinnt agus go mbíonn eolas ardchaighdeáin á scaipeadh i measc
comhghleacaithe i dtimpeallacht tháirgeach. Is é a leanann as sin ná cur chuige
comhchoiteann i leith múinteoireacht agus foghlaim ardchaighdeáin i scoileanna Bhord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Is deis í freisin tús a chur le tionscadail nua agus
smaointe nua a chomhroinnt maidir le hábhair éagsúla. Cuireadh oiliúint Microsoft 365
One Note ar fáil do ranna ábhair chun a chumasú do mhúinteoirí ábhar a bhainistiú agus
a chomhroinnt le comhghleacaithe agus le mic léinn.
EALAÍN

Tháinig múinteoirí ealaíne le chéile le haghaidh trí cheardlann sa bhliain 2017. I mbliana,
bhí an clár oibre dírithe ar an gcúrsa nua Ardteistiméireachta agus ar na dúshláin a bhain
leis sin, agus ar fhorbairt na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide d’fhonn feabhas
a chur ar mhúinteoireacht agus ar fhoghlaim. Bhí na múinteoirí ealaíne den tuairim go
raibh an ‘Teach Meet’ Ealaíne ina ‘acmhainn an-fhónta’ chun foghlaim a chomhroinnt
agus, mar thoradh ar phlé den sórt sin, gur tugadh ‘tuilleadh léargas agus muiníne’ do
mhúinteoirí. Comhroinneadh smaointe, go háirithe maidir leis an tionscadal deich
seachtaine, agus pléadh caighdeán obair ealaíne na mac léinn.
TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)

Bhí trí chruinniú múinteoirí Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) ann sa
bhliain 2017. Cuireadh in iúl gur cabhair iad na seisiúin sin maidir le tuilleadh struchtúir
a bheith ann ó thaobh ranganna agus measúnuithe de agus gur thug siad tuilleadh
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faisnéise faoin gcúrsa nua Litearthachta Digití. Rinneadh scrúdú ar bhainistiú agus úsáid
OneNote do MRB-anna (measúnuithe rangbhunaithe) ar mhaithe le cúrsaí pleanála agus
ar mhaithe le measúnuithe. Chuir na múinteoirí in iúl go gcabhraíonn na cruinnithe seo
le cúrsa ríomhaireachta Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a struchtúrú, agus ba é a
bhí sa chomhthoil ná ‘gur rud dearfach é a bheith in ann teacht le chéile’.
MIOTALÓIREACHT

Tháinig múinteoirí miotalóireachta le chéile uair amháin sa bhliain 2017 agus d’aontaigh
siad teacht le chéile dhá uair sa bhliain 2018 agus cláir oibre shonracha a bheith ann le
haghaidh na gcruinnithe sin. Scrúdaigh siad úsáid TFC mar bhealach chun cabhrú le
feabhas a chur ar mhúinteoireacht agus ar fhoghlaim. D’aontaigh siad cumarsáid a
dhéanamh lena chéile, agus comhoibriú lena chéile, ar bhonn níos minice trí úsáid a
bhaint as uirlisí TFC. D’fhoghlaim múinteoirí ‘conas ábhair a eagrú ar bhealach níos
fearr’ agus chomh maith leis sin, d’fhoghlaim siad cad iad na buntáistí a bhaineann le
TFC mar acmhainn ‘chun faisnéis/ábhair imní/acmhainní a chomhroinnt’ agus cad iad na
tairbhí a ghabhann le comhroinnt smaointe ar féidir iad a úsáid sa seomra ranga chun an
t-eispéireas foghlama a fheabhsú.
CORPOIDEACHAS (PE)

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar thús cadhnaíochta maidir leis an gcuraclam
PE a chur ar aghaidh ina chuid scoileanna. Sa bhliain 2017, forbraíodh Plean
Straitéiseach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maidir le PE agus seolfar an plean
sin sa scoilbhliain 2018/2019. Is iad seo a leanas na tosaíochtaí faoin bplean sin: Leas,
Gearrchúrsa na Sraithe Sóisearaí, creat na Sraithe Sinsearaí (neamh-inscrúdaithe), Ábhar
Inscrúdaithe PE na hArdteistiméireachta (ar fáil do gach scoil sa bhliain 2020) agus
rannpháirtíocht ban óg in PE agus i spóirt. I measc na bhforbairtí eile, áirítear tionscadal
chun triail a bhaint as aip nua atá forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta (CNCM) le haghaidh chreat na sraithe sinsearaí. Tá múinteoir sinsearach
PE de chuid Choláiste na Sceilge ar Ghrúpa Oibre CNCM a cuireadh ar bun chun ábhair a
fhorbairt don churaclam nua agus, dá bharr sin, beidh Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí i gcroílár na hoibre a bhaineann le forbairtí nua sa churaclam PE.
De bhreis air sin, tháinig múinteoirí PE le chéile mar Phobal Cleachtais trí huaire sa
bhliain 2017. Mar thoradh ar fhorbairt chlár nua na Sraithe Sóisearaí, bhí na cruinnithe
sin an-úsáideach i dtaca le ‘dea-chleachtas a chomhroinnt, tús a chur le comhráite, plé a
dhéanamh faoi mheasúnuithe agus smaointe maithe a chomhroinnt’. Dhírigh na
múinteoirí aird ar TFC freisin agus ar an tslí ina bhféadfaí tuilleadh úsáide a bhaint as
TFC chun múinteoireacht agus foghlaim a fheabhsú. Ba nithe tábhachtach ar an gclár
oibre iad freisin an modúl gleacaíochta agus an gearrchúrsa PE agus d’admhaigh
múinteoirí PE ‘go bhfuil comhoibriú le múinteoirí eile an-úsáideach’ agus gurb é a
leanfaidh as na cruinnithe seo ná ‘feabhsú na múinteoireachta agus na pleanála a
dhéantar’.
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EOLAÍOCHT

Ba iad curaclam Eolaíochta na Sraithe nua Sóisearaí, tionscadail de chineál Imscrúdú
Turgnamhach Leathnaithe (ITL) agus TFC na nithe a pléadh le linn an ‘Teach Meet’
Eolaíochta sa bhliain 2017. Glacadh go fonnmhar leis an gcruinniú mar dheis iontach
chun soiléiriú a fháil ar réimsí éiginnteachta agus, ag an am céanna, faisnéis iomchuí ‘a
rachaidh chun tairbhe do phleanáil ceachtanna’ a bhailiú.
AN IDIRBHLIAIN (IB)

Tháinig Comhordaitheoirí na hIdirbhliana le chéile dhá uair sa bhliain 2017. Bhí na
cruinnithe sin an-úsáideach mar ardán chun plé a dhéanamh faoi shaincheisteanna
praiticiúla nach mór do bhaill foirne múinteoireachta agus do mhic léinn IB déileáil leo.
I measc na saincheisteanna sin, áiríodh bainistíocht airgeadais, Grinnfhiosrúchán an
Gharda Síochána, agus na tairbhí a bhaineann le TFC a úsáid ar bhealach níos
réamhghníomhaí mar chuid den chur chuige i leith múinteoireachta agus foghlama. I
mbliana, baineadh úsáid as ardán ‘teach meet’ na gComhordaitheoirí IB chun tús a chur
le comórtas scríbhneoireachta do Mhic Léinn IB. Iarradh ar mhic léinn IB scríobh faoina
‘IB Iontach’. Ina dhiaidh sin, cuireadh na trí alt ab fhearr i ngach scoil ar leith faoi bhráid
phainéal moltóireachta Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí lena n-athbhreithniú.
Roghnaigh an painéal alt buaiteach amháin ó gach scoil ar leith agus foilseofar iad sa
chéad eagrán eile de Nuachtlitir Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Bhain
Comhordaitheoirí IB úsáid as na cruinnithe sin chun smaointe a chomhroinnt maidir le
nithe ar éirigh leo agus nár éirigh leo i gcás na mac léinn IB a chomhroinnt agus, ar an
dóigh sin, chun cabhair a thabhairt maidir le caighdeánú a dhéanamh ar an gcur chuige i
leith IB i ngach scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.
FÓRAM NA MAC LÉINN

Sa bhliain 2017, lean Oifigeach Óige Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus
Múinteoir Tacaíochta Oideachais Riachtanas Speisialta Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí le thacaíocht a chur ar fáil d’Fhóram Mac Léinn Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí. Tháinig an Fóram le chéile trí huaire i mbliana agus pléadh eispéiris i leith na
scoileanna go léir. Seoladh toghcháin i ngach scoil ar leith agus cloíodh leis na rialacha
riachtanacha go léir agus d’admhaigh gach comhairle mac léinn an gá le trí thosaíocht a
chur chun cinn, is é sin:
1. Caidreamh a dhéanamh le Príomhoidí agus le múinteoirí
2. Caidreamh a dhéanamh le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
3. Caidreamh a dhéanamh le Fóram Tuismitheoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí
4. Tacú le forbairt beartas scoile.
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FÓRAM NA dTUISMITHEOIRÍ

Sheol Bord Oideachais agus Oiliúna ceithre chruinniú d’Fhóram na dTuismitheoirí sa
bhliain 2017. Bíonn na tuismitheoirí a fhreastalaíonn ar an bhfóram seo ag feidhmí mar
ionadaithe thar ceann bhaill a gComhairlí Tuismitheoirí faoi seach. Bunaíodh an fóram
sa bhliain 2006 chun idirchaidreamh agus comhairliúchán éifeachtach a chur chun cinn i
measc scoileanna agus tuismitheoirí agus chun leasanna na mac léinn sna hocht scoil de
chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a chur chun cinn.
I mbliana, chlúdaigh an clár oibre réimsí amhail Straitéis Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí, dul chun cinn maidir le cúrsaí TFC, tosaíochtaí Corpoideachais, feasacht ar
mheabhairshláinte, forbairtí maidir le curaclam nua na Sraithe Sóisearaí, agus plé faoi
bhia sláintiúil agus leas. Ba ábhar mór spéise é an t-aiseolas ón gcéad churaclam
Matamaitice Feidhmí ar líne a bhí ann ar bhonn píolótach i scoileanna Bhord Oideachais
agus Oiliúna Chiarraí. Is é a bhí i gceist leis sin ná ranganna ar líne a bheith á ndéanamh
ag mic léinn cúigiú bliain trí Skype, ar ranganna iad a bhí ar siúl ar an Máirt ó 6pm go
8pm, mar aon le tacaíocht ghairmiúil mhúinteoireachta a cuireadh ar fáil i rith ranganna
an tSathairn a bhí á n-óstáil in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí. Fuarthas an moladh
ina leith ó Fhóram na dTuismitheoirí sa bhliain 2016.
OILIÚINT DON BHORD BAINISTÍOCHTA

Chuir Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí dhá sheisiún oiliúna ar fáil do Bhoird
Bhainistíochta Scoileanna sa bhliain 2017, ceann amháin do scoileanna i gCiarraí Thuaidh
agus an ceann eile do scoileanna Chiarraí Theas. Bhain na seisiúin leis an Múnla
Leithroinnte nua maidir le Riachtanais Speisialta, an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015
agus Nósanna Imeachta nua na Roinne Oideachais agus Scileanna i ndáil le Cosaint
Leanaí.
OILIÚINT FAOIN MÚNLA LEITHROINNTE NUA MAIDIR LE hOIDEACHAS RIACHTANAS
SPEISIALTA (SEN)

Chuir Ceann an Iar-Bhunoideachais i gColáiste Mhuire Gan Smál i nDurlas oiliúint ar fáil
faoin Múnla Leithroinnte nua maidir le hOideachas Riachtanas Speisialta. Ba é ab aidhm
don oiliúint sin ná soiléiriú a thabhairt do phríomhoidí agus do mhúinteoirí ar
impleachtaí an mhúnla nua acmhainní atá leagtha amach faoi CL0014/2017.
OILIÚINT JIGSAW

Chuir Jigsaw Chiarraí oiliúint faoi Fheasacht ar Mheabhairshláinte ar fáil do mhúinteoirí i
rith na bliana 2017. Aiseolas dearfach amháin a fuarthas maidir leis an seisiún seo a bhí
‘an-fhaisnéiseach’ agus ‘an-tairbheach agus an-ábhartha’.
OILIÚINT DO CHÚNTÓIRÍ RIACHTANAS SPEISIALTA (SNA-anna)

Cuireadh ceardlanna oiliúna do SNA-anna ar fáil i Meitheamh 2017 maidir leis na hábhair
seo a leanas: Uathachas/Teorainneacha a Thuiscint, Ionsaitheacht agus Ionsaitheacht
Ionchasach a Bhainistiú (M.A.P.A), Feasacht ar Thitimeas, agus Othair a Láimhsiú.
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PRÓIFÍLÍ IAR-BHUNSCOILEANNA
Coláiste Pobail Oileán Ciarraí, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.
Teil: 066 7141196;
Ríomhphost: info@castleislandcc.com; Suíomh Idirlín: www.castleislandcc.ie
Leas-Phríomhoide: Teresa Lonergan
Príomhoide: Carmel Kelly
Leas-Phríomhoide Gníomhach: Mairéad
Príomhoide Gníomhach: Teresa Lonergan
Corridan
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Hugh O’Connell/ Mary McGillycuddy
Rollú 2016/2017: 231

Rollú 2017/2018: 222

Scoil Chuimsitheach an Tóchair, An Tóchar, Co. Chiarraí
Teil: 066 7131197;
Ríomhphost: admin@causeway.ie; Suíomh Idirlín: www.causewaycs.ie
Leas-Phríomhoide: Anne Marie Hassett
Príomhoide: Cathal Fitzgerald
Leas-Phríomhoide Gníomhach: Jennifer Barry
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Aoife Thornton
Rollú 2016/2017: 523

Rollú 2017/2018: 484

Coláiste Gleann Lí, An Chlais, Trá Lí, Co. Chiarraí
Teil: 066 7122552;
Ríomhphost: office@gleannli.ie; Suíomh Idirlín: www.gleannli.ie
Príomhoide: Richard Lawlor

Leas-Phríomhoide: Liam McGill

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: An Comhairleoir Terry O’Brien
Rollú 2016/2017: 149

Rollú 2017/2018: 167

Coláiste na Ríochta, Lios Tuathail, Co. Chiarraí.
Teil: 068 21023;
Ríomhphost: principal@colaistenariochta.ie; Suíomh Idirlín: www.colaistenariochta.ie
Príomhoide: Stephen Goulding

Leas-Phríomhoide: Iseult Glynn

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Dick Carmody
Rollú 2016/2017: 62

Rollú 2017/2018: 61

Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí
Teil: 066 9473335;
Ríomhphost: info@colaistenasceilge.ie; Suíomh Idirlín: www.colaistenasceilge.ie
Príomhoide: John O’Connor

Leas-Phríomhoide: Ann Marie Killen

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Liam McGill/ Denis Cournane
Rollú 2016/2017: 464

Rollú 2017/2018: 471
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Gaelcholáiste Chiarraí, Tobar Mhaigh Dor, Trá Lí, Co. Chiarraí.
Teil: 066 7121650;
Ríomhphost: eolas@gcchiarrai.ie; Suíomh idirlín: www.gcchiarrai.ie
Príomhoide: Austin Ó Seachnasaigh/
Leas-Phríomhoide: Ruairí Ó Cinnéide/Conall Ó
Ruairí Ó Cinnéide
Cruadhlaoich
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Tomás Ó Conchúir
Rollú 2016/2017: 359

Rollú 2017/2018: 349

Coláiste Pobail Chill Airne, An Bóthar Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí.
Teil: 064 6632164;
Ríomhphost: kcccom@iol.ie: Suíomh Idirlín: www.killarneycc.ie
Príomhoide Gníomhach: Stella Loughnane

Leas-Phríomhoide: Eilish O’Leary

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Mary McGillycuddy
Rollú 2016/2017: 375 PLC: 20

Rollú 2017/2018: 353PLC: 14

Coláiste Pobail Chill Orglan, Cill Orglan, Co. Chiarraí.
Teil: 066 9761168;
Ríomhphost: info@killorglincc.ie; Suíomh Idirlín: www.killorglincc.ie
Príomhoide: Con Moynihan

Leas-Phríomhoide: Donal O’Reilly

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Emmet Spring
Rollú 2016/2017: 259

Rollú 2017/2018: 275

PRÓIFÍL NA BUNSCOILE
Scoil Náisiúnta Phobail Two Mile, Cill Airne, Co. Chiarraí.
Teil: 086 418 3558;
Ríomhphost: info@twomilecns; Suíomh Idirlín:
Príomhoide: Catherine Barry
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: Pádraig Ó Donnabháin
Rollú 2017/2018: 12 (Osclaíodh an scoil i Meán Fómhair 2017)

LEATHANACH 12

13

OBAIR ÓIGE
Riar Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí na scéimeanna/deontais Oibre Óige seo a
leanas:
Maoiniúchán na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) 2017
Ainm/Cineál an Deontais

Luach an
Bronnta ar/Deontaí
Mhaoiniúcháin/Deontais

Tionscadal Speisialta RLGÓ don Óige

Capital One RLGÓ (Deontas do
Threalamh)
Scéim Threalaimh RLGÓ do
Chlubanna Óige Áitiúla
Scéim Dheontais RLGÓ do Chlubanna
Óige Áitiúla

€186,616 Seirbhís Óige Dheoise
Chiarraí, Trá Lí
€9,583 Seirbhís Óige Dheoise
Chiarraí, Trá Lí
€281,491 Clubanna/Grúpaí Óige

€35,501 Clubanna/Grúpaí Óige

SCEIM DHEONTAIS DO CHLUBANNA ÓIGE ÁITIÚLA
An líon grúpaí a maoiníodh:

Óige Chros Dhearg na hÉireann
Eile (sonraigh), Neamhchleamhnaithe

An Líon a
Maoiníodh
1
2
2
4
12
28
An Líon a
Maoiníodh
1
3

An líon iomlán daoine óga atá i gceist

2,156

Eagraíocht Seirbhíse Óige a mhaoinítear tríd an Scéim Dheontais
Foróige
Banghasóga na hÉireann
No Name Club
Ógras
Gasóga na hÉireann
Obair d’Ógra Éireann
Eagraíochtaí Eile (nach maoinítear trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige)

An líon iomlán ceannairí deonacha
An méid iomlán a caitheadh ar dheontais
Meánmhéid na ndeontas a íocadh le grúpaí

491
€42,978
€811
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Achoimre ar na Grúpaí ar thug Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Maoiniúchán dóibh
Grúpaí in eagraíochtaí a maoiníodh trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige
Grúpaí in eagraíochtaí nár maoiníodh trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige
Iomláin

Iomlán
49
4
53

Deontas do Threalamh
An Líon a
Maoiníodh

Eagraíochtaí Seirbhíse Óige a mhaoinítear tríd an Scéim Dheontais

Foróige
Banghasóga na hÉireann
No Name Club
Ógras
Gasóga na hÉireann
Briogáid na mBuachaillí
Obair d’Ógra Éireann

1
2
2
5
12
1
35

Óige Chros Dhearg na hÉireann
Eile (sonraigh), Neamhchleamhnaithe

An Líon a
Maoiníodh
1
3

An líon iomlán daoine óga atá i gceist

2,156

Eagraíochtaí Eile (nach maoinítear trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige)

An líon iomlán ceannairí deonacha
An méid iomlán a caitheadh ar dheontais
Meánmhéid na ndeontas a íocadh le grúpaí

Achoimre ar na Grúpaí ar thug Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Maoiniúchán dóibh
Grúpaí in eagraíochtaí a maoiníodh trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige
Grúpaí in eagraíochtaí nár maoiníodh trí Scéim Dheontais na Seirbhíse Óige
Iomláin

491
€281,599
€4,470

Iomlán
59
4
63

OIFIG NA GAEILGE
Beatha agus sláinte chugaibh ar fad! Seo tuairisc bheag daoibh ar na rudaí éagsúla atá
ar bun agam i mo ról mar Oifigeach Gaeilge Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.
Bím ag díriú ar thrí réimse éagsúla: (i) riachtanais Ghaeilge Bhord Oideachais agus
Oiliúna Chiarraí; (ii) tacaíocht a thabhairt do phobal na Gaeltachta agus (iii) tacaíocht
a thabhairt don phobal Gaeilge i gcoitinne sa chontae. Lean an tOifigeach Gaeilge de
Scéim Theanga Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a chur i bhfeidhm agus thug
an tOifigeach Gaeilge cúnamh maidir le Plean Teanga agus Beartas Teanga a cheapadh
don eagraíocht.
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Táimid ag leanúint ar aghaidh le togra a cuireadh ar bun anuraidh agus tá rudaí nua
tagtha i bhfeidhm i mbliana chomh maith. Den dara bliain as a chéile, rinneadh
Tionscnamh Ceoil do dhéagóirí i gCiarraí Thiar a chur i gcrích trí mheán na Gaeilge.
D’oibrigh ár gceoltóir agus ár n-amhránaí iomráiteach áitiúil, Muireann Nic
Amhlaoibh, le daoine óga a chum a gcuid amhráin bhunaidh féin.
I mí Bhealtaine, seoladh Tionól Scoile i bhFeothanach i gCiarraí Thiar do mhic léinn
Chéad Bhliana i dtrí scoil éagsúla. Ba é sin an t-imeacht deiridh de chuid comórtas
scríofa litreacha a bhí ar siúl ar fud na bliana, ar comórtas é inar cuireadh mic léinn as
Gaelcholáiste Chiarraí agus as an Aonad Gaeilge i gColáiste na Sceilge i dteagmháil le
mic léinn as Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Scríobh na mic léinn sin chuig a chéile mar
chuid d’obair an ranga Gaeilge ar scoil agus ba rud nuálach é litreacha a sheoladh agus
a fháil i gcomparáid le teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh agus a fháil. Nuair a
fuair na mic léinn deis chun bualadh le chéile sa deireadh ar an 15 Bealtaine, bhí cluichí
eagraithe dóibh ar maidin agus, ina dhiaidh sin, bhí Tráth na gCeist ann agus, chun
bailchríoch a chur ar an lá, bhí Céilí fuinniúil ann. Ba ócáid an-phléisiúrtha é.
Chuir TechSpace oiliúint ar fáil i mbliana maidir le teicneolaíocht do dhaoine óga trí
mheán na Gaeilge. Mar thoradh air sin, rinneamar scannán gearr a raibh déagóirí agus
a gcairde, ar chainteoirí dúchais Gaeilge iad, páirteach ann.
Agus sinn ag díriú ar chainteoirí Gaeilge ar leibhéal bunscoile, rinneamar Campa
Samhraidh Ilmheán do mhic léinn rang a sé a fhorbairt i gcomhar le gairmithe áitiúla i
réimse na meán. Le linn an champa samhraidh, d’fhoghlaim na mic léinn faoi
scannánaíocht, faoi bheochan agus faoi obair raidió, agus sin uile trí mheán na Gaeilge,
agus, ar an lá deiridh den champa samhraidh, chuaigh siad go Trá Lí chun cuairt a
thabhairt ar an Ionad sármhaith Meán Digiteach san Ionad Oiliúna.

COMHPHÁIRTÍOCHT OIDEACHAIS CHEOIL CHIARRAÍ KERRY TAKE NOTE
Is é atá i gComhpháirtíocht Oideachais Ceoil Chiarraí ná tionscnamh oideachais maidir
le taibhiúcháin cheoil, ar tionscnamh é a bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i
gceannas air.
Is tionscnamh comhpháirtíochta é an tionscadal seo agus tá roinnt gníomhaireachtaí de
chineál reachtúil, deonach agus áitiúil páirteach ann, lena n-áirítear Comhairle Chontae
Chiarraí, Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Seirbhís Óige Dheoise Chiarraí, Ealaín na
Gaeltachta agus oideoirí ceoil áitiúla agus eagraíochtaí óige áitiúla.
Déanann Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Chiarraí formhaoirseacht ar chur i bhfeidhm
Thionscadal Kerry Take Note arb é is aidhm dó ná an rochtain ar thaibhiúchán
inacmhainne ceoil ilseánra agus ar chláir oideachais do leanaí agus do dhaoine óga a
leathnú. Is tionscadail féinmhaoinitheach é agus tá sé sin indéanta mar thoradh ar
thiomantas agus ar thacaíocht leanúnach ó chomhpháirtithe uile an tionscadail.
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I measc na gClár Comhpháirtíochta a bhí ann sa bhliain 2017 áiríodh Seirbhís Teagaisc
Ceoil Gutha agus Ceoil Uirlise, Tionscnamh maidir le Cór Óige, Tionscadal Ceoil Óige
Gaeilge, clár Ceoltóra Cónaithe agus seoladh dhá chlár Leibhéal 5, is é sin le rá, Ceol agus
Léiriúchán Fuaime.
Sa bhliain 2017, rinne Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí iarratas ar áit sa Chlár
Náisiúnta Oideachais Ceoil dar teideal Scéim Music Generation ach, ar an drochuair, níor
éirigh leis an iarratas sin.
TEAGASC CEOIL GUTHA AGUS CEOIL UIRLISE

Bhí Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i gceannas ar Chlár Teagaisc Ceoil Gutha agus
Ceoil Uirlise Take Note agus seoladh an clár sin ar bhonn píolótach i roinnt
bunscoileanna agus scoileanna iarbhunoideachais ar fud an Chontae. Tugann an
tionscnamh féinmhaoinitheach deiseanna do theagascóirí agus do cheoltóirí sainchláir
cheoil a mhaireann idir 10 seachtaine agus 30 seachtain a chur ar fáil do leanaí agus do
dhaoine óga i dtimpeallachtaí scoile.
AN TIONSCADAL MAIDIR LE CÓR ÓIGE

I gcomhpháirtíocht le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus le hÉire Ildánach,
rinneadh roinnt tionscadal maidir le cór óige a sheoladh sna ceithre Cheantar
Bhardasacha de chuid Chiarraí i rith na bliana 2017. Chuir na ceardlanna a raibh
Stiúrthóirí Cóir ag a bhfuil a lán taithí i gceannas orthu deiseanna ar fáil do leanaí páirt
a ghlacadh i gceol córúil agus i dtaibhiúcháin phobail áitiúil. D’éirigh go mór leis an
tionscnamh agus tá pleananna ann cheana féin chun tuilleadh forbartha a dhéanamh
ar an tionscadal i rith na bliana atá romhainn.
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BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT
SOLÁTHAR MAIDIR LE BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT
Thacaigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Bord Oideachais agus
le níos mó ná 12,000 tairbhí1 sa bhliain 2017, agus
fuarthas maoiniúchán SOLAS arbh fhiú €27m é.
Oiliúna Chiarraí 2017
Mar an gcéanna le Boird Oideachais agus Oiliúna
eile, déantar an soláthar maidir le breisoideachas
An líon daoine ag tosú cúrsaí: 10,342
agus oiliúint a dháileadh ar chuid mhór clár
An líon daoine ag críochnú cúrsaí: 10,007
éagsúil. Sa tábla thíos, tugtar achoimre ar an líon
An líon foriomlán tairbhithe: 12,341
tairbhithe agus ar na cúrsaí éagsúla a thairgtear
faoi gach clár ar leith.
v maidir le Breisoideachas agus Oiliúint, de réir Cláir
Tábla 1: Soláthar 2017
An Clár
Tairbhithe
Cúrsaí
Oiliúint Phrintíseachta
332
23
Bunoiliúint d’Aosaigh
1,764
172
Oiliúint Chumaisc
17
3
Nascoiliúint agus Bunoiliúint
61
4
An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas
1,945
211
Oideachas Pobail
2,723
321
An tIonad Oiliúna Pobail
72
7
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
724
47
Oiliúint Trathnóna
930
106
Uaire Comhoibrithe Breisoideachais agus Oiliúna
12
1
Dianteagasc in Oideachas Bunata Aosach
67
10
Iar-Ardteistiméireacht
1,616
150
Athlonnú Dídeanaithe
68
4
Scileanna le haghaidh na hOibre
77
11
Soláthróirí Sainoiliúna
209
16
Oiliúint le haghaidh Scileanna Sonracha
928
68
Cúrsaí Oiliúna
272
20
Teagasc Deonach Litearthachta
18
1
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
247
33
Youthreach
271
35
Iomlán
12,353
1,243
Ar leith ón soláthar speisialtóireachta uathúil (a ndéantar cur síos air thíos) a chuirtear ar fáil, tá
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ailínithe, a bheag nó a mhór, le Boird Oideachais agus
Oiliúna eile ar fud na hÉireann i dtaca leis an meascán scileanna a sholáthraítear do thairbhithe.
Tá roinnt difríochtaí suntasacha ann, áfach, ar difríochtaí iad atá bunaithe ar chomhdhéanamh
gheilleagar áitiúil, ar chineál tuaithe agus ar phróifíl déimeagrafaíochta Chiarraí, agus ar an
mbonn íseal monaraíochta ach tá ardleibhéal gníomhaíochta turasóireachta agus aíochta agus
rátaí ísle gnóthachtála oideachais ann i gceantair áirithe den chontae. Tá pleanáil an tsoláthair
1
Áiríonn líon na dtairbhithe iad siúd atá rollaithe cheana féin amhail ar an 1 Eanáir 2017
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bunaithe ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil agus ar riachtanais ghnó, shóisialta agus chultúir
Tá an anailís ar sholáthar de réir na mbraislí scileanna leathana leagtha amach i dTábla 2.
Tábla 2: Soláthar 2017 maidir le Breisoideachas agus Oiliúint, de réir Braisle Scileanna
Braisle Scileanna
Tairbhithe
Cúrsaí
Talmhaíocht, Gairneoireacht agus Muirshaothrú
98
7
Eolaíocht Ainmhíoch
98
6
Ealaíona & Ceardaíocht
307
40
An Timpeallacht Fhoirgnithe
270
27
Gnó, Riarachán
669
57
TFC Bunúsach
460
30
Croíscileanna pearsanta
4207
434
Innealtóireacht
67
5
Innealtóireacht (Mheicniúil)
73
7
Innealtóireacht (Teicneolaíocht Faisnéise)
23
3
Innealtóireacht (Mheicniúil)
215
23
Seirbhísí Airgeadais
47
4
Bia agus Deochanna
170
18
Foghlaim Ghinearálta
2658
312
Gruagaireacht, Teiripí Comhlántacha Scéimhe
229
20
Seirbhísí Sláinte, Seirbhísí Teaghlaigh agus Seirbhísí Sóisialta Eile
1476
122
Teicneolaíocht Faisnéise
127
9
Bainistíocht
55
7
Monaraíocht
55
4
Grafaicí Meán agus Cumarsáid
151
16
Oiliúint Taighde agus Oideachais
21
2
Díolacháin & Margaíocht
63
8
Eolaíocht agus Teicneolaíocht
17
4
Seirbhísí Slándála, Gardála & Éigeandála
80
6
Sampláil Scileanna, Foghlaim Ghinearálta & Croíscileanna pearsanta
190
22
Spórt agus Fóillíocht
238
20
Turasóireacht
139
18
Iompar, Dáileadh & Lóistíocht
67
6
Forbairt & Dearadh Idirlín
83
6
Iomlán
12,353
1,243
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TORTHAÍ STRAITÉISEACHA BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA CHIARRAÍ
MAIDIR LE BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT DON BHLIAIN 2017
Is iad seo a leanas na cúig sprioc a ghabhann le Straitéis náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna
SOLAS 2014 - 2019:
1.
Scileanna don Gheilleagar
2.
Uilechuimsitheacht Ghníomhach. Litearthacht agus Uimhearthacht
3.
Soláthar Cáilíochta
4.
Pleanáil agus Maoiniú Lánpháirtithe
5.
Seasamh FET (Breisoideachas agus Oiliúint)
SCILEANNA DON GHEILLEAGAR
Sa bhliain 2017, lean Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí de na scileanna atá ag teastáil don
gheilleagar áitiúil, don gheilleagar réigiúnach agus don
gheilleagar náisiúnta a sholáthar chun a chinntiú go
bhfreastalaítear ar riachtanais gnóthaí agus tionscal i
dtaca le soláthar oibrithe cáilithe a bheith ar fáil,
déileáil le bearnaí ó thaobh scileanna de agus
scileanna nua a thabhairt do dhaoine atá i
bhfostaíocht cheana féin. Tá an obair seo ceaptha
chun cabhrú le daoine freisin oiriúnú do
theicneolaíochtaí nua agus iad féin a chosaint ar an
bhféidearthacht go gcaillfidh siad fostaíocht atá acu.
PRINTÍSEACHT
Sa bhliain 2017, d’fhógair na hAirí Bruton agus
Halligan go bhfuiltear chun 50,000 ionad breise
Printíseachta agus Oiliúna a chur ar fáil in Éirinn faoin
mbliain 2020. Cuirfear leithroinnt €17.5 milliún ar fáil
ar bhonn náisiúnta mar Sholáthar Printíseachta breise
agus go gcuirfear €10.7 milliún ar fáil le haghaidh Printíseachtaí nua.
Bhí Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí chun tosaigh, ar bhonn náisiúnta, maidir le forbairt na
Printíseachta Commis Chef d’earnáil an Bhreisoideachais agus na hOiliúna, agus bhunaigh sé an
Grúpa Stiúrtha Cuibhreannais agus scríobh sé an clár nua chomh maith lena ullmhú i gcomhair
bailíochtú. Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an soláthróir a fheidhmíonn mar
Chomhordaitheoir Náisiúnta anois. Chun déileáil leis an éileamh méadaitheach ó trádáil na
foirgníochta, rinneadh saoráidí nua do rang breise i leith na Printíseachta Leictreachais a thógáil
in Ionad Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Mar chuid den Dara hIarraidh ar
Phrintíseachtaí Nua in Éirinn, thíolaic Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí togra Chéim 2
maidir le Printíseacht Tuirbín Gaoithe tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na príomhchomhpháirtithe san earnáil dáilte fuinnimh.
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TURASÓIREACHT
Ós rud é gur príomhspreagthóir eacnamaíochta í an turasóireacht, dhírigh Bord Oideachais agus
Oiliúna Chiarraí ar thuilleadh forbartha a dhéanamh ar shraith leathan clár chun fónamh do
chodanna éagsúla den earnáil seo, lena n-áirítear tionscnóirí turais, bunachais bhia, spánna agus
sciamhlanna, saoire eachtraíochta, agus an margadh miondíola ceardaíochta agus deartha. I
measc na gclár sin, airíodh an méid seo a leanas:

Treorú Turas Náisiúnta; Treorú Turas Réigiúnach; Slatiascaireacht Mhuirí; Slatiascaireacht
Intíre; tá córas RPL (Aitheantas do Réamhfhoghlaim) forbartha le haghaidh cúrsaí maidir le
Treorú Turas. Turasóireacht agus Gnó.

Forbairt a dhéanamh ar an bPrintíseacht Commis Chef lena chur i bhfeidhm sa bhliain 2018;
Ullmhú Bia & Cócaireacht (Ealaíona Cócaireachta); Gnóthaí Óstáin & Lónadóireachta;
Cócaireacht Ghairmiúil Ardleibhéil; Scileanna Barista; Freastal Beáir; Déanamh Manglam.

Cúrsaí Oiliúna do Theagascóirí Gníomhaíochta Allamuigh ar Leibhéal 5 & 6; Teagascóir
Surfála & Garda Tarrthála Trá; Teagascóir Tumadóireachta Scúba Fóilíochta; Spórt agus
Áineas; Teiripe Spóirt; Spórt & Cothú.

Cúrsa Oiliúna do Ghruagairí; Cúrsa Oiliúna do Theiripeoirí Scéimhe; Sainchomhairleoir
Díolachán Earraí Scéimhe.
TARCHUR & DÁILEADH FUINNIMH
Speisialtóireacht de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí is ea fónamh don earnáil a
phléann le hInnealtóireacht, Dáileadh agus Tarchur Cumhachta In-Athnuaite agus Leictreachais
trí na cúrsaí seo a leanas a chur ar fáil: Cúrsa Oiliúna do Theicneoirí Cothabhála Tuirbíní
Gaoithe; Cúrsa Oiliúna d’Oibrithe Línte Lastuas; Teicneoir Suiteála Snáithín Optúil. Is cúrsaí
uathúla iad sin in Éirinn agus meallann siad foghlaimeoirí ó gach cearn den tír chun ullmhúchán
a dhéanamh i gcomhair fostaíochta ar bhonn áitiúil, réigiúnach, náisiúnach agus idirnáisiúnta.
CÚRSAÍ MUIRÍ
Ós rud é gur náisiún oileánda sinn a bhfuil loingeas mór iascaireachta agus tionscal
méadaitheach próiseála éisc aige, rinne Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí forbairt Cúrsa
Oiliúna nua Innealtóireachta Muirí a scóipeáil agus, faoi láthair, tá pleanáil á déanamh maidir le
hIonad Sármhaitheasa Oiliúna i leith Scileanna Muirí. Is é atá i láimhdeachas bliantúil an
tionscail mhuirí ná €4.5 billiún agus tá 18,500 duine ar fostú ann (coibhéisí lánaimseartha
díreacha). 2Is é is cuspóir don scóipeáil ná taighde a dhéanamh faoin ngá leis na cúrsaí seo a
leanas: Deisiú Inneall Beag/Meánmhéide Muirí; Leictreachas Muirí; Ionstraimíocht/Leictreonaic
Mhuirí; Hiodrálaic Mhuirí; Deisiú Cabhlach; Táthú Faoi Uisce; Deisiú Líonta Iascaireachta; Ticéid
Cheirde i leith Sláinte agus Sábháilteacht Mhuirí; agus Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus
Faire do Mharaithe (STCW)
CÚRAM SLÁINTE & EOLAÍOCHTAÍ BEATHA
Ina theannta sin, tá an earnáil phoiblí ina mórfhoinse fostaíochta i gCiarraí, go háirithe i
bhfianaise phróifíl aoise an daonra agus shuíomh Ospidéal Ollscoile Chiarraí i dTrá Lí.
Clúdaíonn braisle cúrsaí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí sa réimse seo an méid seo a
leanas: Staidéir Altranais; Tacaíocht Chúraim Sláinte agus Seirbhísí Éigeandála; Staidéir Chúntóra
Fisiteiripe. Tá clár nua Cúntóra Altranais Déidliachta á forbairt. Maidir leis an soláthar IarArdteistiméireachta, leagann sé béim mhór ar an réimse seo agus tá torthaí sármhaithe ann ina

2

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn (2014)
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leith i dtaca le dul isteach sa mhargadh saothair agus dul ar aghaidh chuig an leibhéal
ardoideachais.
AN tIONAD NÁISIÚNTA SCILEANNA DIGITEACHA
Lean an tIonad Náisiúnta Scileanna Digiteacha de ról mór a bheith aige i dtaca le rannpháirtíocht
fostóirí agus i dtaca le scileanna a chur ar fáil don gheilleagar i rith na bliana 2017. I
gcomhpháirtíocht le Raidió Chiarraí, chuir an tIonad an Cúrsa Craolacháin Raidió ar fáil. Sa
bhliain 2017, d’óstáil, agus reáchtáil, an tIonad roinnt ceardlann don tionscal craolacháin agus
scannánaíochta trí bhíthin na “Dawn Workshops”.
Bhí rannpháirtithe Náisiúnta agus
Idirnáisiúnta páirteach iontu.
COLÁISTE BREISOIDEACHAIS CHIARRAÍ
Sa bhliain 2017, cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna stádas neamhspleách do Choláiste
Breisoideachais Chiarraí mar Choláiste Iar-Ardteistiméireachta agus tugadh uimhir rolla nua don
choláiste.
IONAID TUAITHE BREISOIDEACHAIS AGUS OILIÚNA: Tech Amergin sa Choireán, An
Tóchar, Ionad Uí Chonaill, Cathair Saidhbhín, Ionad Breisoideachais agus Oiliúna
Dhaingean Uí Chúis, Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Neidín.
Is é atá i gceist le cuid mhór den bhonn gnó agus fostaíochta i gCiarraí ná micri-Fhiontair Bheaga
agus Mheánmhéide. Ós rud é go bhfuil cónaí ar an gcuid is mó den daonra lasmuigh de na
príomhbhailte móra sa Chontae, leagann Bord Oideachais agus Oiliúna béim mhór ar thacú leis
an soláthar Breisoideachais agus Oiliúna sna bailte beaga lena ngabhann cúlchríocha tuaithe. Tá
tábhacht mhór acu sin i leith gnóthaí áitiúla agus i leith an daonra áitiúil - idir dhaoine fostaithe
agus dhaoine dífhostaithe. Díríonn na hionaid go léir ar scileanna digiteacha a chur ar fáil lena
chinntiú go mbíonn rochtain ag an daonra áitiúil ar theicneolaíochtaí nua agus ar
theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn.
IONAD BREISOIDEACHAIS AGUS OILIÚNA DHAINGEAN UÍ CHÚIS
D’oscail Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Ionad nua Breisoideachais agus Oiliúna i
nDaingean Uí Chúis ar an 23 Deireadh Fómhair 2017. Tá cúig sheomra ranga ilfheidhme ann san
ionad, móide Saotharlann Teicneolaíochta Faisnéise, cóiríocht oifige agus cistin bheag. Cuirtear
raon deiseanna oideachais agus oiliúna ar fáil ann, lena n-áirítear ranganna Gaeilge agus
Ceardaíocht agus Dearadh, agus is é is mó a ndírítear aird air ná scileanna a sholáthar do dhaoine
áitiúla le gur féidir leo fostaíocht a aimsiú agus, ag an am céanna, easpa scileanna i ngnóthaí
áitiúla a leigheas. Maidir le cúrsaí don gheilleagar, bhain siad le tacaíocht chúraim sláinte,
gairneoireacht agus scileanna oifige poiblí agus fáiltithe.
RANNPHÁIRTÍOCHT FOSTÓIRÍ
Chun a chinntiú go mbíonn an soláthar Breisoideachais agus Oiliúna bunaithe ar fhíorriachtanais an lucht gnó agus an mhargaidh saothair, lean Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
d’fhorbairt a dhéanamh sa bhliain 2017 ar a straitéis maidir le rannpháirtíocht fostóirí. Seo a
leanas roinnt samplaí:

Seirbhís do Ghnóthaí - chuaigh Oifigigh Údaraithe de chuid an Ionaid Oiliúna i dteagmháil
go foirmiúil le fostóirí i ndáil le clárú printíseachtaí agus fostóirí.

Bhí teagmháil le fostaithe ina gné d’obair na foirne sna hionaid freisin, áit ar cuireadh
cúrsaí ar fáil a raibh gné taithí/cleachtadh oibre ag baint leo.

Ina theannta sin, ghlac Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí páirt i bhFóram Scileanna
Réigiún an Iardheiscirt - bhíothas páirteach in idirphlé struchtúrtha le gníomhaireachtaí
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fiontraíochta, le grúpaí earnála, le soláthróirí ardoideachais agus le gníomhaireachtaí
tacaíochta stáit d’fhonn cúrsaí saincheaptha Breisoideachais agus Oiliúna a chomhaontú.
Bhí ionadaíocht ag fostóirí ar phríomh-Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ar
fhochoistí éagsúla eile amhail na Boird Bhainistíochta seo a leanas: Ionad Oiliúna Bhord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí; Coláiste Breisoideachais Chiarraí; Coláiste
Breisoideachais Chiarraí Thuaidh.
Fuarthas saineolas ón tionscal freisin le linn pleanáil agus forbairt a dhéanamh i leith
Chomhairle Cháilíochta nua Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.
Grúpa Stiúrtha Cuibhreannais don Phrintíseacht Commis Chef ar a bhfuil ionadaithe ó
Chónaidhm Óstáin na hÉireann, ó Chumann Bhialanna na hÉireann agus ó réimsí éagsúla
de chuid na hearnála bia agus aíochta.
Bhíothas i dteagmháil le níos mó ná 100 cuideachta mhuirí le linn an Cúrsa Oiliúna
Innealtóireachta Muirí a scóipeáil.

OIDEACHAS LASMUIGH
Faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, soláthraíonn Ionad Oideachais agus
Oiliúna Lasmuigh Cheapaigh na Lao agus Ionad Oideachais Pháirc Náisiúnta Chill Airne
comhchodanna oideachais den Churaclam Náisiúnta ar leibhéal bunscoile agus ar leibhéal
iarbhunscoile agus mar chuid de Bhreisoideachas agus Oiliúint. Trí obair na n-ionad sin i ndáil le
hoideachas timpeallachta agus oideachas eachtraíochta lasmuigh, déantar réimsí ábhair amhail
Corpoideachas, Eolaíocht Bhunscoile, Discover Science, Eolaíocht Shóisearach, Tíreolaíocht,
Bitheolaíocht/Éiceolaíocht agus OSPS (Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte) a thairiscint i
measc a gcuid clár.
Sa bhliain 2017, b’ionann gníomhaíocht an dá Ionad agus 30,000 lá mic léinn agus bhí mic léinn
de chuid gach aicme oideachais, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, ina measc. Maidir le
Breisoideachas, chuir Ionad Oideachais agus Oiliúna Lasmuigh Cheapaigh na Lao agus Ionad
Oideachais Pháirc Náisiúnta Chill Airne modúil ar fáil ar leibhéal Teastais, Dioplóma agus Céime
sa Bhitheolaíocht agus Sláinte agus i Staidéir Fóillíochta. Leanann Ionad Oideachais agus Oiliúna
Lasmuigh Cheapaigh na Lao d’oiliúint lánaimseartha a chur ar fáil ag QQI Leibhéal 5 agus thug
siad isteach Mórdhámhachtain QQI ag Leibhéal 6, is é sin le rá, Ardchúrsa Oiliúna do
Theagascóirí Gníomhaíochtaí Lasmuigh dóibh siúd ar mhaith leo scileanna nua a fháil dá
ngairmréim amuigh faoin aer. Chuir Ionad Oideachais Pháirc Náisiúnta Chiarraí modúl
‘Éiceolaíocht agus an Timpeallacht’ ar fáil sa chlár Leibhéal 6. San iomlán, bhí 24 áit ann le
haghaidh an Chúrsa Oiliúna agus sannadh dhá áit déag do gach clár ar leith. Tháinig roinnt
daoine a raibh clár oiliúna leibhéal 5 déanta acu roimhe seo ar ais agus chláraigh siad le haghaidh
na hoiliúna ar leibhéal 6 rud a léiríonn tacaíocht agus bailíochtú i leith na hoiliúna atá á fáil. Tá
líonra láidir bunaithe ag an Ionad d’fhostóirí san earnáil lasmuigh agus, mar thoradh ar ár gcóras
leanúnach rannpháirtíochta, bíonn deis ag oiliúnaithe modúil taithí oibre a chur i gcrích agus
déantar iad a earcú i gcomhair fostaíocht lánaimseartha tar éis dóibh an oiliúint a chríochnú.
Maidir le réimsí eile de chuid an Bhreisoideachais agus na hOiliúna, oibríonn Ionad Oideachais
agus Oiliúna Lasmuigh Cheapaigh na Lao go rathúil le hInstitiúid Teicneolaíochta Thrá Lí agus
leis an earnáil Iar-Ardteistiméireachta sna Cláir Spóirt agus Áineasa. Rannchuidíonn an tIonad le
cláir na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais agus leis an Tionscnamh ‘Filleadh ar an
Oideachas’.
Trí Oideachas Pobail, oibríonn Ionad Oideachais Pháirc Náisiúnta Chill Airne agus Ionad
Oideachais agus Oiliúna Lasmuigh Cheapaigh na Lao le raon leathan grúpaí pobail agus daoine
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aonair. Tá cúrsaí éagsúla ann le go mbeidh an raon clár agus gníomhaíochtaí is leithne agus is
féidir ann agus le go mbeidh daoine ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais nó choirp páirt a
ghlacadh iontu.
UILECHUIMSITHEACHT GHNÍOMHACH, LITEARTHACHT AGUS UIMHEARTHACHT
Tá ról mór ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maidir le cúrsaí uilechuimsitheachta agus
cuirtear an ról sin i gcrích trí chláir shonracha amhail Oideachas Pobail, Litearthacht d’Aosaigh &
Bunoideachas, Uaire Comhoibrithe Breisoideachais agus Oiliúna, Oiliúint Phobail agus
Speisialtóireachta. Tá an uilechuimsitheacht ina téama tábhachtach comhtháite i dtaca lenár
gcuid oibre go léir, rud is léir ó bhearta amhail Ionaid Foghlama Oscailte agus Oifigí Tacaíochta
do Mhic Léinn, Cóiríocht Inacmhainne, Tacaíochtaí Litearthachta agus Uimhearthachta do
Phrintísigh, Tacaíochtaí Comhairle, Tionscnaimh inár gcuid ionad maidir le Leas agus
Meabhairshláinte, Treoir & Faisnéis d’Aosaigh. Leanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
de bhreithniú a dhéanamh riachtanais foghlaimeoirí áirithe, agus de thús áite a thabhairt do
thacaíochtaí chun aghaidh a thabhairt na riachtanais sin, lena n-áirítear daoine atá dífhostaithe
ar bhonn fadtéarma, daoine faoi mhíchumas, tuismitheoirí aonair, teaghlaigh gan fhostaíocht,
daoine den Lucht Siúil agus grúpaí eile tearcionadaíochta.
LITEARTHACHT D’AOSAIGH & BUNOIDEACHAS
Rinneadh Clár Litearthachta agus Bunoideachais d’Aosaigh Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí a athstruchtúrú sa bhliain 2017. Tá an clár sin ceaptha chun scileanna litearthachta agus
uimhearthachta agus bunscileanna TFC a chur ar fáil do mhuintir Chiarraí, is é sin le rá, na
scileanna atá ag teastáil chun páirt éifeachtach a ghlacadh sa ghnáthshaol laethúil. Ba réimsí
mearfháis iad ESOL (Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile) agus an Clár maidir le hAthlonnú
Dídeanaithe sa bhliain 2017 de réir mar a bhí dídeanaithe Siriacha agus dídeanaithe as tíortha eile
ag teacht go Ciarraí. Maidir leis an gclár Litearthachta d’Aosaigh agus Bunoideachais, bhí rátaí
arda rannpháirtíochta ann i gcónaí i measc daoine faoi mhíchumas agus i measc daoine
leochaileacha eile a bhfuil leibhéal íseal oideachais agus oiliúna acu.
OIDEACHAS POBAIL
I gcomhar leis an earnáil phobail agus dheonach, rinneadh 321 chúrsa a eagrú agus a chur ar fáil
sa bhliain 2017, trí chlár Oideachais Pobail Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, do 2,713
thairbhí i bpobail Chiarraí. Cinntíonn fairsinge an chláir cianrochtana seo go mbíonn deis ag
aosaigh i gCiarraí páirt a ghlacadh san oideachas.
Tá sé mar aidhm ag an gclár Oideachais Pobail cláir oideachais ceantar-bhunaithe a chur ar fáil ar
clár é a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail áitiúil. Féachaimid gach tráth lena chinntiú go
mbíonn an clár inrochtana, uilechuimsitheach agus oiriúnach ó thaobh cúrsaí cultúir de. Is é atá
in Oideachas Pobail ná foghlaim a dhéantar sa phobal agus ina gcuimsítear na prionsabail a
ghabhann le cumhachtú, cur san áireamh, comhfhios comhchoiteann, ceartas sóisialta agus
comhionannas rochtana.
Is áit tosaithe thábhachtach é do chuid mhór daoine ar mian leo forbairt a dhéanamh ar a
bhféinmhuinín agus ar a scileanna sóisialta roimh dul ar aghaidh chuig cúrsaí eile. Ina theannta
sin, is ionann an clár agus seirbhís tacaíochta thábhachtach sa chontae do ghrúpaí deonacha agus
pobail. Tugann sé cúnamh i leith rannpháirtíocht phobail agus uilechuimsitheachta trí raon
ollmhór grúpaí agus daoine ina n-áirítear grúpaí daoine ar pinsean agus daoine scothaosta i
gceantair thuaithe iargúlta, Men’s Sheds, Grúpaí Ban, agus Grúpaí Bithéagsúlachta agus
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Timpeallachta agus, chomh maith leis sin, grúpaí daoine atá ag teacht slán ó fhadhbanna
meabhairshláinte. I measc na dtionscadal nuálach pobail ar thacaigh Oideachas Pobail 2017 leo,
áirítear an Líonra Meantóireachta Piaraí sa chontae agus, mar chuid de sin, baineadh leas as an
rath a bhí ann sa bhliain 2016 maidir leis an gcláir phobal-bhunaithe seo a bhaineann le téarnamh
ó fhadhbanna meabhairshláinte.
ROCHTAIN, TACAÍOCHT & DUL AR AGHAIDH
Sa bhliain 2017, lean Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí den obair a bhaineann le tacú le
foghlaimeoirí rochtain a fháil ar dheiseanna oideachais agus oiliúna agus lena rannpháirtíocht a
choimeád ar bun go dtí deireadh an chúrsa agus de chúnamh a thabhairt maidir le dul ar aghaidh
chuig
breisoideachas
agus
oiliúint,
chuig
fostaíocht
agus/nó
chuig
forbairt
phearsanta/rannpháirtíocht sa phobail. Anseo thíos, luaitear tionscnaimh shonracha nua a bhí
ann sa bhliain 2017:
 Rochtain: Obair ar bhacainní foghlama i leith cúram leanaí agus cúrsaí iompair i gcomhar le
Coiste na Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga agus le Local Link Kerry, arb é an tseirbhís
iompair pobail agus phoiblí sa chontae agus a reáchtálann an tÚdarás Náisiúnta Iompair. Sa
bhliain 2017, tháinig Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí chun bheith ina bhall de Bhord
Local Link Kerry agus, ó shin i leith, tá sé tar éis a bheith ag obair le Local Link Kerry maidir le
cabhrú le grúpaí oideachais pobail rochtain a fháil ar iompar uilechuimsitheachta sóisialta ar
rátaí laghdaithe.
 Tacaíochtaí: Cothabháladh, agus forbraíodh tuilleadh, na haonaid tacaíochta foghlaimeora
sna Coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus comhtháthaíodh na tacaíochtaí isteach sa Scéim
Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, lena n-áirítear rochtain ar chomhairle shíceolaíochta
dóibh siúd a raibh gá acu leo.
 Dul Ar Aghaidh Inmheánach: Tríd an tsraith nithe a thairgeann Bord Oideachais agus
Oiliúna Chiarraí, tá roghanna ann maidir le litearthacht, uimhearthacht, Béarla do Chainteoirí
Teangacha Eile, agus bunoideachas, ag leibhéil neamhchreidiúnaithe agus ag QQI leibhéil 2
agus 3. Ina theannta sin, soláthraíonn Ionad Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
roinnt nasc-Chúrsaí agus bonn-Chúrsaí atá ceaptha go sonrach chun ligean d’fhoghlaimeoirí
dul ar aghaidh chuig cláir ardleibhéil agus chuig Printíseachtaí laistigh den eagraíocht lena
mbaineann. Is é atá sa chéad runga eile ar an dréimire ná an Scéim Deiseanna Oiliúna
Gairmoideachais ag QQI Leibhéil 3 agus $, chomh maith le roghanna Ardteistiméireachta, ar
nithe iad sin a sholáthróidh conairí chuig soláthar Iar-Ardteistiméireachta nó Ionaid Oiliúna
lena ngabhann creidiúint leibhéal 5 & 6, chomh maith le deiseanna saincheaptha
deimhniúcháin tionscail ní dul ar aghaidh chuig Ardoideachas. Tá soláthar ann freisin maidir
le spéis shonrach ar leith. Is é atá i gceist leis sin ná Oideachas Pobail, Ealaíona Ospidéil agus
uaire Comhoibrithe Breisoideachais agus Oiliúna do dhaoine faoi mhíchumas, mar aon le
soláthar i leith sainoiliúint an Líonra Náisiúnta Foghlama chomh maith le soláthar de chuid an
Ionaid Oiliúna Pobail agus soláthar Cianrochtana do dhaoine a fhágann an scoil go luath.
 Dul Ar Aghaidh Seachtrach: Faigheann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí tairbhe ó raon roghanna dul ar aghaidh atá ann in Institiúidí Teicneolaíochta agus in
Ollscoileanna. Déanfar na conairí chuig Ardoideachas a leagan amach go sonrach i ngach clár
nua bailíochtaithe de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá Meabhrán Tuisceana
ann idir Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí maidir
le Dul Ar Aghaidh Ardleibhéil chuig bliain a dó ar chláir Chéime áirithe. Tá sé sin ar fáil
d’fhoghlaimeoirí cáilithe a bhfuil 5 Mhór-Dhámhachtainí acu ó chláir áirithe, mar aon le líon
airithe mion-dámhachtainí leibhéal 6. De réir an aiseolais tosaigh atá faighte ó IT Thrá Lí, tá
rátaí níos airde ó thaobh críochnú agus deimhniú ag mic léinn tríú leibhéal a chríochnaíonn
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clár Iar-Ardteistiméireachta roimh dul i mbun Ardoideachais ná mar atá ag gnáthiontrálaithe
CAO Ardteistiméireachta. Tá forbairt déanta ar chúrsaí réamh-ollscoile agus tá siad á gcur ar
fáil ar mhaithe le dul ar aghaidh ionchasach chuig Coláiste Mhuire Gan Smál, chuig Ollscoil
Luimnigh, chuig Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus chuig Coláiste Oiliúna San Aingeal,
Sligeach.

SOLÁTHAR CÁILÍOCHTA
Rinne an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna cinneadh sa bhliain 2016 chun sain-Aonad
Deimhnithe Cáilíochta a bhunú d’fhonn idirchaidreamh a dhéanamh idir an lucht bainistíochta
agus na baill foirne, ar thaobh amháin, agus lucht rialachais Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí, ar an taobh eile, agus d’fhonn ceangal a chruthú idir torthaí an rialachais ar an leibhéal
lárnach agus torthaí an rialachais ar leibhéal an Bhoird Oideachais agus Oiliúna.
I mí na Samhna, bunaíodh Grúpa Stiúrtha Deimhnithe Cáilíochta chun an obair ullmhúcháin a
dhéanamh a bhí ag teastáil chun Beartais agus Nósanna Imeachta nua maidir le Deimhniú
Cáilíochta a chomhaontú le QQI. Bhí idirphlé foirmiúil ann idir Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí agus QQI ag deireadh mhí na Samhna maidir le pleananna i leith rialachas nua agus
chuaigh siad i mbun Féinmheasúnú Feidhmiúcháin ar rialachas agus ar bhainistiú cháilíocht an
tsoláthair maidir le Breisoideachas agus Oiliúint. Dréachtaíodh plean chun feabhas a chur
éifeachtacht chun tacú le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i leith chomhlíonadh a dhualgas
reachtúil maidir le bunú agus oibriú nósanna imeachta QA.
Ceapadh Oifigeach Oideachais Aosaigh nua chun dul i gceannas ar an nós imeachta sin agus
chun freagracht a ghlacadh i ndáil leis an Aonad Deimhnithe Cáilíochta nua. Déanfaidh an
tOifigeach Oideachais Aosaigh an tAonad Deimhnithe Cáilíochta a chur ar bun sa bhliain 2018,
déanfaidh sé/sí faireachán ar chur i bhfeidhm Phlean Feabhsaithe Cáilíochta Bhord Oideachais
agus Oiliúna Chiarraí agus tabharfaidh sé/sí tuarascáil faoi dhul chun cinn.
Leanadh den obair ar fhorbairt clár i rith na bliana 2017. Eisíodh deimhniú bailíochta chuig Bord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le haghaidh an Ardteastais in Ealaíona Cócaireachta i mí Iúil tar
éis moladh a fháil ó phainéal neamhspleách measúnaithe a bhí bunaithe ag QQI. Mhol an
painéal saineolaithe Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i leith na hoibre atá déanta againn
maidir le forbairt an chláir agus dúirt siad gurbh é an chéad iarratas a rinneadh tar éis do QQI
mórathruithe a dhéanamh ar a bheartas i leith bailíochtú agus ar na treoirlínte maidir le critéir
agus deimhniú cáilíochta. Bhí leagan amach struchtúir rialachais chun faireachán agus tuairisciú
a dhéanamh ar cháilíocht na seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna ar a bheith tábhachtach i
dtaca le cláir nua a bhunú amhail Ardteastas in Ealaíona Cócaireachta.
I rith na bliana rinneadh Curaclaim Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i ndáil le Treorú
Turas Náisiúnta agus Réigiúnach a forbraíodh sa bhliain 2016 chun freastal ar riachtanais an
tionscail áitiúil a chomhroinnt le cuid dár gcomhbhoird oideachais agus oiliúna. I mí na Samhna
foilsíodh ár gCláir maidir le Treorú Turas Náisiúnta agus Réigiúnach sa taisclann náisiúnta clár
(Bunachar Sonraí na gClár Náisiúnta), rud a léiríonn cáilíocht na gclár atá forbartha ag Bord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Sa bhliain 2017 freisin, forbraíodh Clár saincheaptha maidir le
Scileanna Digiteacha.
Tá aitheantas tugtha ag City and Guilds, trína thagarmharcáil
Chreidiúnúcháin, don chlár oiliúna sin in Ionad Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí sin aitheantas eile ó chomhlacht tábhachtach dámhachtana á thabhairt do cháilíocht agus
d’iontaofacht ár gcuid clár.
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DUL CHUN CINN A RIANÚ
Gach bliain seolann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí suirbhé teileafóin le suas go míle
foghlaimeoir chun an dul chun cinn atá déanta acu a rianú. Déantar an suirbhé sin ar bhonn
timthriallach le leith na gclár lánaimseartha. Is iad dul ar aghaidh chuig FET/HET agus chuig
fostaíocht na príomhtháscairí. Léiríonn an suirbhé torthaí an-dearfach agus baintear úsáid as an
eolas a bhailítear le linn do lucht bainistíochta Breisoideachais agus oiliúna athbhreithniú agus
pleanáil a dhéanamh. Sa bhliain 2017, bhíothas in ann dul chun cinn foghlaimeoirí IarArdteistiméireacha agus foghlaimeoirí de chuid na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais a
rianú don bhliain acadúil 2015/16.
Gníomhaíocht thábhachta eile de chuid na bliana ab ea cur i bhfeidhm leanúnach chórais PLSS
agus FARR. Is é atá in PLSS ná an Córas Tacaíochta d’Fhoghlaimeoirí Cláir. Is é atá in FARR ná
Iarratais agus Tuairisciú maidir le Leithdháileadh Maoinithe Is córais nua de chuid SOLAS iad
sin agus soláthraíonn siad cabhair maidir le pleanáil agus faireachán inmheánach chomh maith le
cabhair a thabhairt maidir le cuntasacht agus formhaoirseacht. Tá féilire cúrsa ann mar chuid de
PLSS chun cúrsaí a sceidealú agus is féidir iad a aistriú ansin chuig Cúrsaí FETCH (Mol na
gCúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna) Is é atá in FETCH ná saoráid chuardaithe cúrsaí ar líne
agus is féidir leis an bpobal úsáid a bhaint as. I rith na bliana 2017, bhí béim mhór ar dheimhin a
dhéanamh de go raibh sonraí cruinne á n-ionchur go tráthúil isteach sna córais sin. Bhí
impleachtaí móra ag gabháil leis sin ó thaobh cúrsaí acmhainne de.
Mar chuid den phleanáil bhliantúil a dhéantar ar leibhéal straitéiseach, ní mór do Bhord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a chuir san áireamh go bhfuil ról aige maidir le beartas rialtais
maidir le hoideachas agus foghlaim, maidir le fostaíocht agus maidir le huilechuimsitheacht a
chur i bhfeidhm. Seo a leanas cuid de na príomhbheartais agus de na príomhstraitéisí ar
baineadh úsáid astu i rith na bliana:













Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna SOLAS 2014-2019
Plean Gníomhaíochta maidir le Poist
Conairí i dtreo na hOibre
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2015-2019
Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do
Dhaoine Óga 2014-2020
An Straitéis Náisiúnta Óige 2015-2020
An Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024
An Straitéis Náisiúnta Uilechuimsitheachta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2017-2021
An Straitéis maidir le Comhtháthú Imirceach 2017-2020
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chiarraí 2016-2021
Plean Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe
Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna maidir le Litearthacht agus Uimhearthacht

SEASAMH FET (BREISOIDEACHAS AGUS OILIÚINT)
Sa bhliain 2017, lean Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí den obair ar sheasamh FET agus é a
chur chun cinn mar chonair fhónta i dtreo scileanna agus gairmréimeanna. Tá raon leathan
cliant ag an mBord Oideachais agus Oiliúna agus tugann sé teachtaireacht leathan dá réir sin.
Cuid dár n-obair leanúnach is ea an teachtaireacht sin a mhínscagadh d’fhonn ár saintréithe
uathúla a bheachtú agus a chur in iúl go héifeachtach. I measc na bpríomhchodanna den obair
sin áirítear ullmhú Eolaire Chúrsaí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus reáchtáil an
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Aonaigh bhliantúil Breisoideachais agus Oiliúna a thugann na cláir agus na hionaid go léir le
chéile faoi aon díon amháin le haghaidh taispeántas speisialta a mhaireann lá amháin. Tugann sé
sin deis dár bhfoghlaimeoirí agus dár mbaill foirne a gcuid scileanna a chur ar taispeáint trí
cheardlanna agus taispeántais idirghníomhacha a sheoladh agus bíonn deis ag an bpobal páirt a
ghlacadh iontu.
D’fhreastail os cionn 1,500 duine ar phríomh-Aonach FET a seoladh i dTrá Lí ar an 22 Márta 2017
chun eolas a fháil faoi raon cúrsaí, chun éisteacht le cainteanna agus chun páirt a ghlacadh i
gceardlanna saor in aisce maidir le hábhair éagsúla amhail foghlaim ar feadh an tsaoil, forbairt
phearsanta agus ghairmiúil, agus scileanna le haghaidh na hoibre, an tsaoil, an teaghlaigh agus an
phobail. Bhí an t-imeacht sin dírithe ar chuardaitheoirí poist, ar fhoghlaimeoirí athdheise, ar
lucht fágála na scoile, ar fhostóirí, ar thuismitheoirí, ar Threoirchomhairleoirí. agus ar aon duine
ag a bhfuil spéis san fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Cé go mbíonn a gcuid Laethanta Oscailte féin
ag ionaid Breisoideachais agus Oiliúna, agus go gcuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
liostaí cúrsaí ar fáil i bhformáidí éagsúla, amhail eolairí cúrsaí, bróisiúir faoin ionad agus
réamheolairí coláiste agus, chomh maith leis sin, trí úsáid a bhaint as an gcóras nua cuardaigh ar
líne www.fetchcourses.ie, ba é ba chuspóir d’Aonach FET ná an méid a dhéanaimid a chur ar
taispeáint don phobal seachas eolas a fháil ar bhealaí neamhdhíreacha. Seoladh Aonach FET
Chiarraí Thuaidh ae an 29 Bealtaine 2017 i Lios Tuathail agus, i rith na seachtaine tar éis an
imeachta sin, fuarthas 31 iarratas nua ar chúrsaí.
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Roinn 3: Rialachas Corparáideach agus
Cúrsaí Airgeadais
Sa bhliain 2017 forbraíodh an chéad Ráiteas Straitéise de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí. Mar chuid d’fhorbairt na Straitéise bhí próiseas cuimsitheach comhairliúcháin ann. Is
é a bhí i gceist leis an gcomhairliúchán ná fócas-ghrúpaí a raibh Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí, Boird Bhainistíochta, bainisteoirí, baill foirne agus tuismitheoirí páirteach iontu.
Cuireadh suirbhé ar líne ar fáil do mhic léinn agus d’fhoghlaimeoirí. Ina theannta sin, chuathas i
gcomhairle leis na príomh-chomhpháirtithe pobail agus lorgaíodh aiseolas faoin dréachtstraitéis.

AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ 1995 AGUS AN TACHT UM CHAIGHDEÁIN IN OIFIGÍ
POIBLÍ 2001
Tá sé de cheangal ar chomhaltaí boird agus ar bhaill foirne ainmnithe Nochtadh Leasanna
bliantúil a sholáthar i leith saincheisteanna a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar
chomhlíonadh feidhmeanna. Rinneadh an Nochtadh sin sa bhliain 2017 agus, i gcás ina raibh gá
leis, cuireadh ar aghaidh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí iad.

STRUCHTÚR AN BHOIRD
Is mar a leanas atá comhaltas Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí:


12 Ionadaí Údaráis Áitiúil





2 Ionadaí Tuismitheoirí
2 Ionadaí Foirne
5 Comhalta Leasa Speisialta

Tá sceideal foirmiúil feidhmeanna forchoimeádta ag an mBord faoi mar atá leagtha amach in Alt
12 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. Tá freagracht ar an bhfeidhmeannacht i
ndáil le pleananna a chur i bhfeidhm, i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ó lá go lá agus i ndáil le
feidhmeanna nach feidhmeanna forchoimeádta de chuid an Bhoird iad.
Tháinig Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le chéile 9 n-uaire sa bhliain 2017. Coimeádadh
clár tinrimh. Tá taifead ar fhreastal na gComhaltaí ar Chruinnithe Boird, mar aon le mionsonraí
faoina gcostais, leagtha amach ar leathanach 31 den tuarascáil seo. Fuair na comhaltaí clár oibre
agus doiciméid eile roimh na cruinnithe. Coimeádtar agus glactar miontuairiscí mar thacaíocht
le haghaidh chruinnithe an Bhoird Oideachais agus Oiliúna; mar áis tagartha, déantar gach cur i
láthair a scaipeadh ar na Comhaltaí go leictreonach tar éis na gcruinnithe.

COISTÍ
Bhunaidh an Bord Coiste Iniúchóireachta agus Rioscaí agus Coiste Airgeadais de réir cheanglais
Alt 45 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013.
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AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA & RIOSCAÍ
Comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí sa bhliain 2017
Maria O’Gorman

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

An Comhairleoir Niall Kelleher

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Donal Fitzgibbon - Cathaoirleach

Seachtrach

John O’Connor

Seachtrach

Tim Buckley

Seachtrach

Ted Fitzgerald

Seachtrach

CRUINNITHE - Tháinig an Coiste Iniúchóireachta & Rioscaí le chéile ar na dátaí seo a
leanas sa bhliain 2017:
17 Feabhra 2017

21 Meitheamh 2017

31 Márta 2017

28 Meán Fómhair 2017

19 Bealtaine 2017

17 Samhain 2017

7 Meitheamh 2017

14 Nollaig 2017

TUARASCÁLACHA - Thug an Coiste Iniúchóireachta & Rioscaí tuarascálacha don Bhord
Oideachais agus Oiliúna ar na dátaí seo a leanas sa bhliain 2017:





17 Feabhra 2017
25 Aibreán 2017
4 Nollaig 2017
15 Eanáir 2018 (tíolacadh Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchóireachta don bhliain 2017)
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AN COISTE AIRGEADAIS
Comhaltaí an Choiste Airgeadais sa bhliain 2017
John O’Connor - Cathaoirleach

Seachtrach

An Comhairleoir Séamus Cosaí Fitzgerald

Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí
Seachtrach

An Comhairleoir Jim Finucane
An Comhairleoir Jimmy Moloney
Hilary Scanlan

CRUINNITHE - Tháinig an Coiste Airgeadais le chéile ar na dátaí seo a leanas sa bhliain
2017:
20 Aibreán 2017

19 Deireadh Fómhair 2017

29 Meitheamh 2017

23 Samhain 2017

TUARASCÁLACHA - Thug an Coiste Airgeadais tuarascálacha don Bhord Oideachais agus
Oiliúna ar na dátaí seo a leanas sa bhliain 2017:

4 Meán Fómhair 2017

4 Nollaig 2017

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2017 MAIDIR LE NOCHTADH COSANTA
Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm ar an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht
sin creat ar laistigh de is féidir le hoibrithe ábhar imní maidir le héagóiritheacht ionchasach a
bhfuil a n-aird tarraingthe uirthi san ionad oibre a ardú agus a fhios acu gur féidir leo leas a
bhaint as cosaintí má phionósann a bhfostóir iad nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar
thoradh ar an ábhar imní a ardú.
Tá beartas curtha i bhfeidhm ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus, mar thoradh ar an
mbeartas sin, agus ar an reachtaíocht, tá spreagadh á thabhairt d’oibrithe éagóiritheacht
ionchasach a thuairisciú agus a fhios acu go ndéileálfar lena n-ábhar imní ar mhodh dáiríre agus
go ndéanfar imscrúdú ina leith, más cuí sin, agus go ndéanfar rúndacht an ábhair lena
mbaineann a urramú. Ina theannta sin, tá treoir le fáil sa bheartas maidir leis an tslí inar féidir le
hoibrithe ábhar imní a ardú.
De réir mar a cheanglaítear faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014, daingníonn Bord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí nach raibh aon nochtadh cosanta faighte suas go dtí deireadh
na bliana 2017. Dá bhrí sin, ní raibh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí aon ghníomh a
dhéanamh i ndáil le Nochtadh Cosanta.
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BEARTAIS AGUS NÓSANNA IMEACHTA
Ghlac Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí na Beartais agus na Nósanna Imeachta seo a leanas
sa bhliain 2017:

Beartas & Nós Imeachta a Glacadh
Beartas & Nósanna Imeachta maidir le Taisteal agus Cothú
(athbhreithnithe)
Beartas maidir le Cumarsáid Ríomhphoist
Treoirlínte ar an mBeartas agus ar na Nósanna Imeachta i leith
Earraí & Seirbhísí a Fhail & ar Chúrsaí Ceannacháin
Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Bainistiú Sócmhainní
Dochta
Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Diúscairt Sócmhainní
Dochta
Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le hAíocht agus Bronntanais
Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Grinnfhiosrúchán an
Gharda Síochána i leith Mic Léinn
Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Grinnfhiosrúchán an
Gharda Síochána i leith Fostaithe/Oibrithe Deonacha

An Dáta ar Glacadh
22 Bealtaine 2017
22 Bealtaine 2017
4 Meán Fómhair 2017
23 Deireadh Fómhair
2017
23 Deireadh Fómhair
2017
23 Deireadh Fómhair
2017
23 Deireadh Fómhair
2017
4 Nollaig 2017

TIONSCADAIL CHAIPITIÚLA/TÓGÁLA 2017
Coláiste Pobail Oileán Ciarraí
Saotharlann Eolaíochta nua a sholáthar - Scéim Cóiríochta Breise 2017
Scoil Chuimsitheach an Tóchair
Athfheistiú an tSeomra Miotalóireachta
Athbhreithniú ar Chóiríocht
Cuid den Díon a Dheisiú - Scéim Oibreacha Éigeandála 2017
Athfheistiú Leictreach - Scéim Oibreacha Samhraidh 2017
Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín
Aerúchán - Scéim Oibreacha Éigeandála 2017
Uasghrádú an Chóras Teasa & na bPíobán - Scéim Oibreacha Éigeandála 2017
Uasghrádú Leictreach - Scéim Oibreacha Samhraidh 2017
Gaelcholáiste Chiarraí
Gaelcholáiste Chiarraí Nua
Coláiste Pobail Chill Airne
Aonad ASD - Cóiríocht Bhreise 2017
Deisiú an Dín - Oibreacha Éigeandála 2017
Coláiste Pobail Chill Orglan
Coire Nua - Scéim Oibreacha Samhraidh 2017
Coláiste na Ríochta
Coire Nua - Scéim Oibreacha Samhraidh 2017
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Aonad Riachtanas Speisialta - Cóiríocht Bhreise 2017
Leithris a Scaradh - Scéim Oibreacha Éigeandála 2017
Coláiste Ghleann Lí
Aonad ASD/Scaradh na gcodanna Iar-Bhunoideachais agus Iar-Ardteistiméireachta
Ionad Oideachais d’Aosaigh
Cistin Chócaireachta agus Leithris
Coláiste Breisoideachais Chiarraí (KCFE)
Scaradh KCFE/Choláiste Ghleann Lí
Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Dhaingean Uí Chúis/Chiarraí
Feistiú an Ionaid i dTigh na Ríseach, Daingean Uí Chúis
An Oifig Riaracháin, Centrepoint
Aonad Nua a Fhorbairt - Seomra Boird agus Oifigí
Scoil Náisiúnta Lios Teilic
Meitheal Dearthóireachta a Fháil i leith thógáil na Scoile Nua
Scoil Náisiúnta Phobail Two Mile
Athfheistiú na Scoile atá le hoscailt i Meán Fómhair 2017

PÁ AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
De réir na scálaí pá atá ceadaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, ba é a bhí i dtuarastal
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017 ná €117,729 (gan
ÁSPC fostóra a áireamh). Ina theannta sin, íocadh suim €2,550.99 mar ÁSPC Fostóra.
Níor thug an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin faoi aon taisteal thar lear ar ghnó an Bhoird
Oideachais agus Oiliúna i rith na tréimhse lena mbaineann.
Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina chomhalta de Scéim Aoisliúntais neamh-mhaoinithe
sochar sainithe earnála poiblí agus ní théann na tairbhí pinsin thar na gnáth-theidlíochtaí atá ar
fáil faoin scéim.
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COSTAIS CHOMHALTAÍ AN BHOIRD
De réir cheanglais Chiorclán 0018/2015 ón Roinn Oideachais agus Scileanna, déantar costais
Chomhaltaí an Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus na cruinnithe ar freastalaíodh orthu a leagan
amach sa tábla seo a leanas:
An Comhalta den
Bhord

Cruinnithe
Reachtúla

Boird
Agallaimh

Freastal ar
Chomhdhálacha
/ Sheimineáir

Eile

Iomlán

€

€

€

€

€

Cruinnithe
Boird ar
freastalaíodh
orthu

An Comhairleoir
Michael Cahill

401

0

503

57

961

5

An Comhairleoir
Jim Finucane
(Cathaoirleach)

234

2,828

1,618

3,218

7,898

9

An Comhairleoir
Séamus Fitzgerald

758

614

584

300

2,256

9

An Comhairleoir
John Francis Flynn

332

0

0

118

450

6

An Comhairleoir
Norma Foley

162

0

0

0

162

8

Maria O’Gorman

574

1,486

488

848

3,396

7

An tAth. Gearóid
Godley

145

0

0

70

215

5

Maryann Slattery

173

0

0

32

205

5

81

0

0

44

125

4

Mary
McGillycuddy

333

347

0

431

1,111

7

An Comhairleoir
Norma Moriarty

779

3,811

0

417

5,007

5

An Comhairleoir
Jimmy Moloney

387

1,529

0

151

2,067

8

Eugene Moriarty

480

167

0

0

647

8

An Comhairleoir
Toiréasa Ferris

257

0

0

0

257

5

An Comhairleoir
Dianne Nolan

170

163

0

168

501

3

An Comhairleoir
Terry O’Brien

128

446

0

59

633

7

Brid McElligott
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Hugh O’Connell

304

0

0

911

1,215

3

Leonard
O’Donnell, RIP

162

0

0

78

240

5

An Comhairleoir
Damien Quigg

222

309

0

37

568

3

An Comhairleoir
Aoife Thornton

61

0

0

42

103

0

Francisse Walsh

200

0

0

81

281

9

Noel Keenan

142

0

0

678

820

4

An Comhairleoir
Pa Daly

0

0

0

0

0

2

An Comhairleoir
Niall Kelleher

0

0

0

0

0

1

6,485

11,700

3,193

7,740

29,118

IOMLÁN

D’éirigh Hugh O’Connell as an mBord i mí Aibreáin 2017 agus ghlac Noel Keenan a ionad i
mBealtaine 2017. D’éirigh an Comhairleoir Toiréasa Ferris as an mBord i Meitheamh 2017 agus
ghlac an Comhairleoir Pa Daly a hionad i Meán Fómhair 2017. An Comhairleoir Dianne Nolan as
an mBord i Meán Fómhair 2017 agus ghlac an Comhairleoir Niall Kelleher a hionad i mí na Nollag
2017. D’éirigh an tAth Gearóid Godley as an mBord i mí na Samhna 2017 agus ghlac Michael
O'Mahony a ionad i bhFeabhra 2018.
STRAITÉIS AIRGEADAIS
Is é is cuspóir don fheidhm Airgeadais ná tacú leis an mBord maidir leis na cuspóirí atá leagtha
amach sa Phlean Seirbhíse a bhaint amach laistigh den bhuiséad. Áiríonn tacaíocht airgeadais
tacaíocht i leith cinnteoireachta, rialú corparáideach ar airgead poiblí, próiseáil idirbheart agus
cuntasacht reachtúil.
CUNTASACHT REACHTÚIL
Tá feidhm ag diancheanglais chuntasachta maidir le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. I
measc na gceanglas sin, áirítear ráitis bhliantúla airgeadais a ullmhú i bhfoirm atá forordaithe ag
an Aire Oideachais agus Scileanna, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, agus iniúchadh na gcuntas sin ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Cuimsíonn siad Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta, Cuntas Oibriúcháin, Ráiteas ar Shócmhainní
Reatha agus ar Dhliteanais Reatha agus nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais.
Tá córais rialaithe airgeadais ann chun comhlíonadh na gceanglas sin a chinntiú agus chun a
chinntiú go mbaintear cuspóirí amach ar bhealach éifeachtach. Tá na cuntais don bhliain 2016
iniúchta agus ceadaithe ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Comhlíonann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a oibleagáidí faoi na dlíthe a bhaineann le
cánachas agus cinntíonn sé go ndéantar gach dliteanas i leith cánach a íoc ar na dátaí dlite
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iomchuí, nó rompu, de réir mar atá leagtha amach faoi Roinn 27 den Chód Cleachtais maidir le
Rialú Bord Oideachais agus Oiliúna.
ACHOIMRE AIRGEADAIS
Is ón Roinn Oideachais agus Scileanna go príomha a fhaigheann Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí a mhaoiniúchán i leith an tsoláthair iar-bhunoideachais agus is ó SOLAS agus ón Roinn
Oideachais agus Scileanna a fhaightear an maoiniúchán i leith cláir bhreisoideachais agus oiliúna.
BRONNTANAIS
Sa bhliain 2017, fuair Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí síntiús €10,000 chun uasghrádú na
saoráide Wi-Fi i gColáiste Pobail Chill Orglan a éascú.
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Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Ráiteas Oibríochta don Bhliain Dar Chríoch an 31 Nollaig 2017
An bhliain
dar
chríoch
31/12/2017
€
FÁLTAIS
Deontais do Scoileanna Iar-Bhunoideachais & don Cheannoifig
Deontais Bhunscoile
Deontais Breisoideachais agus Oiliúna
Deontais do Sheirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn
Deontais do Sheirbhísí Óige
Gníomhaireachtaí & Tionscadail Féinmhaoinithe
Caipiteal
Comhfhiontar

ÍOCAÍOCHTAÍ
Scoileanna Iar-Bhunoideachais & Ceannoifig
Deontais Bhunscoile
Breisoideachas agus Oiliúint
Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn
Seirbhísí Óige
Gníomhaireachtaí & Tionscadail Féinmhaoinithe
Caipiteal
Comhfhiontar
Barrachas Airgid Thirim/(Easnamh) don bhliain
Gluaiseacht maidir le Glansócmhainní Reatha Eile

24,307,478
25,179
25,115,812
13,967
616,623
2,922,023
1,979,122
43,284
55,023,488

24,922,484
48,095
25,662,112
11,862
585,784
3,055,475
1,266,435
55,552,247
(528,759)
514,381

Barrachas Ioncaim Fhabhraithe/(Easnamh) don bhliain

(14,378)

Barrachas Ioncaim/(Easnamh) ar 01/01/2017

(107,819)

Barrachas Ioncaim/(Easnamh) ar 31/12/2017

(122,197)
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