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Plean Oideachais Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas 2011-2015

Focal ón gCathaoirleach
Tá an-áthas orm Plean Oideachais Choiste Gairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas 2011 – 2015 a chur os bhur gcomhair. 

Ó foilsíodh an tAcht Gairmoideachais (Leasú), 2001, tá Coiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas tar éis tús a chur le 

céim bhunúsach nua forbartha, atá léirithe agus curtha in iúl sa 

cháipéis seo. Molann an Plean straitéis shoiléir d’fhonn seirbhísí 

oideachais a fhorbairt sa Chontae agus leagann sé amach an 

bealach a rachaidh an Coiste Gairmoideachais i ngleic leis na 

dúshláin a chuirtear fúinn i sochaí atá ag síorathrú. Léiríonn 

an fhís seo tiomantas don chomhoibriú ar fud na heagraíochta 

agus fonnmhaireacht chun ár ráiteas misin a chomhlíonadh: 

“Soláthraíonn Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas 

seirbhís ar ardchaighdeán do na daoine uile i dTiobraid Árann 

Theas i dtimpeallacht atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus a 

léiríonn meas ar chomhionannas agus ilchineálacht”. Leagtar 

amach na cúig thosaíocht straitéiseacha go soiléir agus tá mé 

lánsásta go gcuirfidh an Coiste Gairmoideachais, i gcomhpháirt 

leis na gníomhaireachtaí uile eile, seirbhís chomhtháite 

oideachais ar ardchaighdeán ar fáil chun freastal ar riachtanais 

mhuintir Thiobraid Árann Theas.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le baill foirne Choiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas a rinne sárobair chun 

an Plean seo a chur le chéile. Táim ag tnúth le bheith ag obair 

in éineacht le baill an Choiste Ghairmoideachais, baill foirne, 

daltaí, an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), agus 

gníomhaireachtaí eile agus an plean seo á chur i ngníomh 

againn sna cúig bliana atá romhainn.

 Cathaoirleach 

“Soláthraíonn Coiste 

Gairmoideachais Thiobraid 

Árann Theas seirbhís ar 

ardchaighdeán do na daoine 

uile i dTiobraid Árann Theas i 

dtimpeallacht atá dírithe ar an 

bhfoghlaimeoir agus a léiríonn 

meas ar chomhionannas agus 

ilchineálacht”.
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Grianghraf de Bhaill Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas:

Líne chúil: (Clé go Deas): an Clr. Patrick English, an Clr. Pierce O’Loughlin, an Clr. Eddie Bennett, an Clr. Tom Acheson, an Clr. Darren Ryan, an 
tUas. David Tobin, an Clr. Joseph Moloney

Líne láir (Clé go Deas): an Clr. John Crosse, Maria O’Donnell, an Clr. Denis Leahy, an Clr. Marie Murphy, an Clr. Mary Hanna Hourigan, an tUas. 
Kevin O’Reilly, an Clr. Margaret Croke, an tUas. Brendan Griffin, an Clr. Jacqui Finnan

Líne Tosaigh (Clé go Deas): Josephine Chamney, Susan Meagher, an Clr. John Fahey (Cathaoirleach), an Clr. Siobhán Ambrose 
(Leaschathaoirleach), an Clr. Liam Ahearn, an Clr. Anna Tuohy-Halligan, 

Nach raibh i láthair: An tUas. Michael Berry, Olive Cornelia, an Clr. Richie Molloy 
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Focal ón bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin
Thar ceann Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas, 

cuirim ár bPlean Corparáideach Straitéiseach Cúig Bliana i 

láthair a leanfaidh ar feadh na tréimhse 2011 – 2015. Tá an 

cháipéis seo mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin sa 

Choiste Gairmoideachais agus i measc phobal Thiobraid Árann 

Theas i gcoitinne. Déanann sí an obair a tosaíodh faoin gcéad 

Plean Straitéiseach 2006-2010 a fhorbairt agus a chomhdhlúthú 

chomh maith. Bhain an Plean sin a lán amach agus threoraigh 

an taithí a fuaireamar agus sinn á chur i ngníomh an  próiseas.  

Creidim go bhfuil an Plean Corparáideach seo dírithe agus 

iomchuí. Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leis na 

baill foirne sna scoileanna agus ionaid a ghlac páirt i bhforbairt 

agus cur i gcríoch an Phlean seo. Gan bhur gcomhoibriú, ní 

bheadh sé in úinéireacht na scoileanna ná bhaill foirne na 

n-ionad a chuirfidh an Ráiteas Misean i ngníomh agus na cúig 

bhunphrionsabal a bheidh mar bhonn agus mar thaca  lenár 

gcuid oibre ó lá go lá. 

Táim ag súil go mor le cur i ngníomh an Phlean seo ar bhealach 

comhoibríoch, agus tá mé lánchinnte go leanfaidh Coiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas amach anseo agus 

‘foghlaim ar feadh an tsaoil’ a sholáthar do phobal Thiobraid 

Árann Theas.

Eagraíocht shuntasach is ea Coiste Gairmoideachais Thiobraid 

Árann Theas, ós é an gníomhaire reachtúil oideachais sa 

cheantar, agus déanfaidh sé freastal sé i gcónaí ar riachtanais 

an phobail de réir mar a éiríonn. Cinnteoidh an Plean seo go 

leanfaidh Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas ar 

aghaidh mar sholáthróir tábhachtach oideachais sa Chontae.

	 Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin

“Ba mhaith liom mo bhuíochas 

ó chroí a ghabháil leis na baill 

foirne sna scoileanna agus ionaid 

a ghlac páirt i bhforbairt agus cur 

i gcríoch an Phlean seo”.
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Coiste Gairmoideachais 
Thiobraid Árann Theas

Plean Oideachais 2011-2015
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Achoimre Feidhmiúcháin
De bharr fhorálacha Alt 9 agus Alt 30 den Acht Gairmoideachais 

(Leasú), 2001, caithfidh gach Coiste Gairmoideachais (CGO) 

Plean Oideachais a chur le chéile a bheidh ina chreatlach 

phleanála straitéisí le haghaidh na tréimhse 2011-2015.

Aidhm an Phlean Oideachais

Is é aidhm an Phlean Oideachais ná:

1. Clár oibre a eagrú do scéim an Choiste Ghairmoideachais 

le haghaidh na tréimhse

2. Ullmhú Pleananna Bliantúla Seirbhísí a threorú

3. Aidhmeanna agus cuspóirí na scéime a shainaithint le 

haghaidh na tréimhse

4. Cuspóirí an Choiste Ghairmoideachais a chur in ord 

tosaíochta le haghaidh na tréimhse

5. Sainaithint a dhéanamh ar na bearta le déanamh chun na 

cuspóirí sonraithe a bhaint amach

Nuair a bhíomar ag forbairt ár bPlean Oideachais, rinne an 

Coiste Gairmoideachais anailís ar an timpeallacht inmheánach 

agus eachtrach ina bhfeidhmímid. Chuamar i ndáil chomhairle 

lenár bhfoireann, daltaí, tuismitheoirí agus baill an Choiste 

Ghairmoideachais go hinmheánach. Rinne foireann an Choiste 

Ghairmoideachais a dícheall chun an Plean Oideachais seo a 

ullmhú, threoraigh siad an próiseas pleanála agus rinne siad an 

Plean a anailísiú ó thús deireadh. Anois agus tá reachtaíocht 

agus rialúchán na tíre ag athrú agus tá amhras ann faoin 

ngeilleagar, éiríonn pleanáil straitéiseach bunriachtanach 

do gach eagraíocht. Áiritheoidh seachadadh ár dTosaíochtaí 

Straitéiseacha mar atá leagtha amach sa Phlean seo thar na 

chéad cúig bliana eile go leanfar den tseirbhís oideachais a 

sholáthraímid ar fud Thiobraid Árann Theas a fheabhsú. 

Is iad seo a leanas ábhair an Phlean Oideachais seo:

• Tosca eachtracha timpeallachta

• Timpeallacht Inmheánach: Próifíl Choiste Gairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas agus Soláthair faoi Láthair

• An Plean a Fhorbairt

• Misean agus Bunphrionsabail Choiste Gairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas

• Ár gCúig Thosaíocht Straitéiseacha a chur i nGníomh

• An Plean a Fhorbairt, a Phleanáil, a Thuairisciú, a Mheas, 

acmhainní a chur ar fáil dó, agus an Chonclúid
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Is iad seo a leanas na cúig thosaíocht straitéiseacha ar a 
ndearnadh sainaithint:

1. Timpeallacht a chothú a éascaíonn d’foghlaimeoirí a 

lánacmhainneacht a chomhlíonadh.

2. Cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus comhionannas 

deise, rochtana agus toraidh do chách a chinntiú.

3. Tabhairt faoi deara gurb eispéireas foghlama ar feadh an 

tsaoil é an t-oideachas a chuimsíonn teistiú mar chuid de 

chur chuige daltadhírithe.

4. Tiomantas i dtreo sármhaitheasa agus oscailt i leith athrú 

a choinneáil.

5. Cultúr oibre buíne a chur chun cinn go hinmheánach 

agus cur chuige comhpháirtíochta a chur chun cinn go 

heachtrach.

Rinneadh na cúig thosaíocht straitéiseacha a shainaithint trí 

phróiseas comhairliúcháin, pleananna forbartha scoileanna agus 

pleananna oideachais d’aostaigh. Is iad na heochairghnéithe 

seachadta ná an Plean Seirbhísí, a chaithfear a chomhlánú ar 

bhonn bliantúil agus a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais 

agus Scileanna (ROS), agus na Pleananna Oibriúcháin le 

haghaidh gach ionad ar leith. Ní chuirfear acmhainní ar fáil don 

Phlean Oideachais seo ach ar chuntar go nglacfaidh an Roinn 

Oideachais agus Scileann leis an bPlean Seirbhísí gach bliain.  

Clúdaíonn an Plean Oideachais tréimhse cúig bliana agus 

tabharfaidh cúig Phlean Seirbhísí bhliantúla agus pleananna i 

dtaobh gach scoil/ionad ar leith tacaíocht dó.

Is é seo dara Plean Oideachais Cúig Bliana Choiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas; tá sé uaillmhianach, 

ach réalaíoch. Beidh tacaíocht iomlán na Roinne Oideachais 

agus Scileanna riachtanach d’fhonn na tosaíochtaí 

straitéiseacha a chur i ngníomh. 
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Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann 
Theas Plean Oideachais 2011-2015

Réamhrá An Phlean, Timpeallacht Eachtrach 
Agus Timpeallacht Inmheánach
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Réamhrá
Éilítear ar gach Coiste Gairmoideachais Plean Oideachais 

Cúig Bliana a chur i láthair de réir fhorálacha Alt 9 agus Alt 

30 den Acht Gairmoideachais (Leasú), 2001.  Rinne coiste 

stiúrtha maoirseacht ar fhorbairt agus cur i ngníomh Phlean 

Oideachais 2006-2010 a fuair tuairiscí tréimhsiúla maidir le dul 

chun cinn an Phlean.  Glacadh le cur chuige nua d’fhonn Phean 

Oideachais 2011-2015 a fhorbairt, agus chuathas i dteagmháil 

le sainchomhairleoir eachtrach chun an Plean a fhorbairt idir 

Meán Fómhair 2010 agus Aibreán 2011.  Le linn na tréimhse 

seo, cuireadh sraith chomhairliúchán ar siúl le páirtithe 

leasmhara inmheánacha a bheadh freagrach as an bPlean a 

chur ar fáil.  Tugadh faoi seo d’fhonn a chinntiú go nglacfadh na 

páirtithe leasmhara le húinéireacht an Phlean Oideachais agus 

go dtabharfaidís tacaíocht dó mar bheocháipéis a nascfadh 

obair na n-ionad ar leith (i.e. seirbhísí agus cláir) leis an gCoiste 

Gairmoideachais ina iomláine mar eintiteas corparáideach.

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, cuireadh 

agallaimh agus fócasghrúpaí ar siúl le hionaid an Choiste 

Ghairmoideachais, agus tugadh roinnt deiseanna dóibh trácht 

a dhéanamh ar dhréachtcháipéisí. Rinneadh ráiteas misin, 

tacar bunphrionsabal agus tosaíochtaí a fhorbairt mar gheall 

ar an bpróiseas seo. Tar éis glacadh leis an an ráiteas misin, 

bunphrionsabail agus tosaíochtaí a chomhaontú, ghabh gach 

ionad orthu féin tacar gníomhaíochtaí agus torthaí a fhorbairt a 

d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm mar chuid dá n-obair leanúnach i 

leith gach tosaíocht.

Struchtúr an Phlean
Trí phríomhchuid atá sa Phlean.  Is í an chéad chuid an misean 

san iomlán, na bunphrionsabail agus na tosaíochtaí don Choiste 

Gairmoideachais mar eintiteas corparáideach a thabharfaidh 

treoir d’obair na gníomhaireachta ar feadh na gcúig bliana a 

mhairfidh an Plean.  Tugann an dara cuid breac-chuntas ar an 

gcóras pleanála agus tuairiscithe a úsáidfear chun an Plean a 

athbhreithniú agus bearta agus torthaí leanúnacha a fhorbairt 

d’fhonn tosaíochtaí an Phlean a chur i bhfeidhm.  Is é an tríú 

cuid den Phlean ná pleananna oibriúcháin a chuir na hionaid 

le chéile chun críche tosaíochtaí an Phlean a chur i bhfeidhm.  

Baineann Plean Oibriúcháin le gach ionad ar leith agus is féidir 

leis an ionad é a leasú de réir mar is gá.

Comhthéacs
Ní tharlaíonn pleanáil ina haonar, caithfear tosca comhthéacsúla 

eachtracha agus inmheánacha a chur san áireamh i gcónaí.   

Cuireadh faoi chaibidil iad seo i gcomhthéacs shocrú reatha 

an Choiste Ghairmoideachais agus na hathruithe sóisialta agus 

geilleagracha a tharla i dTiobraid Árann Theas ó 2006. 
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Tosca eachtracha timpeallachta

Tosca Náisiúnta: 

Is é comhthéacs dlíthiúil an Phlean seo an tAcht 

Gairmoideachais (Leasú), 2001, faoina n-éilítear ar Choistí 

Gairmoideachais plean oideachais a fhorbairt.  Tá tosca eile 

atá níos dinimiciúla le cur san á chomh maith, lena n-áirítear 

an ghéarchéim gheilleagrach agus an tionchar a imríonn sí ar 

na hacmhainní atá ar fáil d’obair an Choiste Ghairmoideachais 

go háirithe.  Is é an dara heochairtoisc ná go mbeidh na Coistí 

Gairmoideachais á gcomhiomlánú go luath.  Nuair a bhí an 

Plean seo á chur chun críche, ní raibh an tionchar a bheadh 

ag an dá thoisc seo air soiléir. Mar gheall air sin, úsáideadh 

cur chuige a d’áiritheodh go mbeadh sé solúbtha go leor chun 

freastal ar aon athrú a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm air.

Déimeagrafaigh Áitiúla: 

Tugtar breac-chuntas thíos ar thosca áitiúla a bhí orainn a chur 

san áireamh mar chuid den Phlean a fhorbairt.

Daonra: Bhí 83,221 duine i dTiobraid Árann Theas in 2006, 

méadú de 5.2% ar an daonra in 2002 (POS, 2006). Is é Cluain 

Meala an baile is mó sa Chontae ag a bhfuil daonra de 15,482 

duine, ina diaidh tá Carraig na Siúire (5,856), Tiobraid Árann 

(4,415), an Chathair (3,381) agus Caiseal (2,413). Tá 40.2% 

de dhaonra iomlán an Chontae ina gcónaí sna bailte seo, 

agus tá ceithre scoil dara leibhéal agus cúig ionad foghlama 

d’aosaigh dár gcuid lonnaithe iontu. Tá 19.5% de dhaonra 

Thiobraid Árann Theas ina gcónaí i gCluain Meala agus a 

purláin. Cuireann Plean Forbartha na Comhairle Contae in iúl 

“go dtugann réamh-mheastacháin athbhreithnithe ar dhaonra 

Réigiún an Oirdheiscirt go dtí 2020 le tuiscint go mbeidh 

méadú de 25.8% air le linn na tréimhse sin, agus glactar leis 

go mbainfidh 18% den fhás réigiúnach réamh-mheasta sin le 

Tiobraid Árann Theas” (Comhairle Contae Thiobraid Árann 

Theas, 2009).

Léiríonn treochtaí a bhí aibhsithe sa daonáireamh is déanaí 

cé go raibh laghdú ar an daonra i gCluain Meala agus Tiobraid 

Árann, tharla na méaduithe ba shuntasaí ar dhaonra ar imill 

na mbailte agus i gceantair thuaithe. Ba threocht shuntasach í 

seo agus bhí orainn í a chur san áireamh nuair a bhíothas ag 

pleanáil seachadta seirbhísí oideachais d’aosaigh i dTiobraid 

Árann Theas. Tá inimirce náisiúnach coigríche ina cúis le 

héilimh nua ar an earnáil oideachais i dTiobraid Árann Theas. 

Tá sé tábhachtach go bhfuilimid cruthaitheach, cuimsitheach go 

sóisialta agus solúbtha chun rochtain ar an Scéim a éascú do 

dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus do náisiúnaigh 

choigríche.

Aois: Bhí laghdú ar líon na ndaoine sna haoisghrúpaí idir 10-

14 bliana d’aois agus 20-24 bliana d’aois idir 1996 go dtí 2006 

de bharr gur imigh daoine an Contae chun tabhairt faoi staidéar 

i réigiúin eile den chuid ba mhó. Mhéadaigh an aoisphróifíl ó 

dhaoine 20-24 bliana d’aois in 1996 agus 30-34 bliana d’aois 

in 2006. D’imir inimirce agus daoine ag filleadh ar an gContae 

tar éis a n-oideachas a bhaint amach tionchar air seo. Thug an 

Chomhairle Contae faoi deara chomh maith “go raibh méadú 

socair ar na haoisghrúpaí 35-64, rud atá ar aon dul le próifíl 

aoise na Stáit atá ag dul i méid ar an iomlán agus ag léiriú aosú 

an daonra” (Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas, 2009).

Próifíl Shóisialta agus Díothacht: Tá ceantracha i dTiobraid 

Árann Theas ar na ceantracha áirithe faoi shraith na mBailte 

Tuaithe de Chlár an Rialtais um Ceantair a Athbheochan trí 

Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt (RAPID). Roghnaíodh na 

ceantair a cuireadh leis an gclár de réir a dtomhais díothachta sa 

daonáireamh, agus is iad atá i gceist  ná Tiobraid Árann, Cluain 

Meala (an Ceantar Uirbeach Thiar) agus Carraig na Siúire.
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Geilleagar: Tá geilleagar Thiobraid Árann Theas bunaithe ar 

mhonaraíocht, talmhaíocht, mórdhíol agus miondíol, agus tógáil 

den chuid is mó.  Tá gníomhaíocht gheilleagrach bunaithe sna 

bailte uirbeacha den chuid is mó.  Cé go bhfuil tionsclaíocht 

dhúchasach láidir ann, tá cuideachtaí atá faoi úinéireacht eachtrach 

tar éis oibríochtaí a chur ar bun sa Chontae chomh maith.

Tuismitheoirí aonair: Tá líon níos mó tuismitheoirí aonair i 

dTiobraid Árann Theas ná i gcontaetha eile in aice léi, agus tá 

sé níos giorra don líon atá i gceantar uirbeach Chathair Phort 

Láirge mar atá léirithe thíos.

Tiobraid Árann 
Thuaidh

Tiobraid Árann 
Theas 

Cathair Phort 
Láirge

Contae Phort 
Láirge

Máthair aonair ag a bhfuil leanaí (aois ar bith) 8.5% 9.9% 11.2% 8.5%

Athair aonair ag a bhfuil leanaí (aois ar bith) 1.6% 1.7% 1.6% 1.7%

Líon Iomlán Tuismitheoirí Aonair 10.1% 11.6% 12.8% 10.1

Fíor I: Tuismitheoirí aonair i dTiobraid Árann Theas agus limistéir 
Choistí Gairmoideachais in aice léi.

Dífhostaíocht: Bhí 9,819 duine i dTiobraid Árann Theas ar an 

mbeochlár i Lúnasa 2010.  Dúblaíodh an figiúr seo ó Lúnasa 

2008. Mhéadaigh na leibhéil dífhostaíochta an t-éileamh 

ar bhreisoiliúint agus oideachas i measc dhaoine fásta an 

Chontae, d’fhreagair Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann 

Theas do na dúshláin seo agus freagróidh sé dóibh go ceann 

i bhfad.
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An Lucht Siúil: Tá 83,221 duine ina gcónaí i dTiobraid Árann 

Theas ar an iomlán agus tá 421 duine acu ina mball den Lucht 

Siúil. Tá 134 teaghlach, agus 0.5% den daonra i gceist leis 

an uimhir seo. I láthair na huaire, tá 42 ball den Lucht Siúil 

ag freastal ar scoileanna dara leibhéal dár gcuid agus 59 ag 

freastal ar chláir Oideachais d’Aosaigh.

Iarrthóirí tearmainn: Tá brú le haghaidh iarrthóirí tearmainn 

lonnaithe i gCarraig na Siúire ina bhfuil 26 duine ina gcónaí 

a d’fhreastail ar ranganna saor in aisce faoi Scéim Foghlama 

Thiobraid Árann Theas do Dhaoine Fásta.

Oideachas: Bhí feabhas ar sholáthar oideachais tríú leibhéal 

i dTiobraid Árann Theas ó osclaíodh Institiúid Thiobraid Árann 

ag an dá champas i nDurlas agus Cluain Meala i 1998.  Is féidir 

le mic léinn teastas náisiúnta, gnáthchéim, céim onóracha 

nó céim iarchéime a bhaint amach i ngnó, teicneolaíocht nó 

forbairt inbhuanaithe tuaithe. 

Tugann an tábla thíos sonraí maidir le stádas oideachasúil 

daoine atá 15 bliana d’aois nó os a chionn i dTiobraid Árann 

Theas (POS, 2006).

Leibhéal is airde Oideachais Bainte Amach Iomlán % Tiobraid Árann Theas

Bunscoil (lena n-áirítear daoine nach raibh aon oideachas foirmiúil acu) 11,136 19.5%

Meánscoil Íochtarach 14,508 25.3%

Meánscoil Uachtarach 17,414 30.4%

Tríú leibhéal – Gan Chéim 5,369 9.4%

Tríú leibhéal – Céim nó níos Airde 6,616 11.6%

Neamhshonraithe 2,170 3.8%

Líon iomlán na ndaoine nach bhfuil in oideachas lánaimseartha a thuilleadh 57,213 100%

Fíor II: Leibhéil Oideachais i dTiobraid Árann Theas 2006
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Timpeallacht Inmheánach: Próifíl 
Choiste Gairmoideachais Thiobraid 
Árann Theas & Soláthair faoi Láthair
Cuireann Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas réimse 

cuimsitheach clár ar fáil chun freastal ar riachtanais an phobail. Ina 

measc, tá Oideachas Dara Leibhéal, cláir iar-Ardteistiméireachta 

(IAT), Breisoideachas, Oideachas Athdheise, Oideachas do 

Dhaoine Fásta agus Oideachas Pobail.  In 2010, bhí 611 duine 

fostaithe ag an gCoiste Gairmoideachais (féach leathanach 21 le 

haghaidh miondealú) i bpoist mhúinteoireachta, cothabhála agus 

riaracháin. Ba é an caiteachas bliantúil in 2010, lena n-áirítear 

caiteachas caipitiúil, €24.7 milliún.

Oideachas Dara Leibhéal: 

Feidhmíonn Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas sé 

scoil sa Chontae. Tugtar breac-chuntas ar rátaí iontrála ar gach 

ceann acu in 2010/2011 thíos:

Scoil Príomhshruth / SDOG / IAT Fireann Baineann

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair 635 51.5% 48.5%

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire 300 69.7% 30.3%

Scoil Ruain, Cill Náile 345 55.1% 44.9%

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann 317 59.9% 53.3%

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala 500 60.1% 39.9%

Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh, Cluain Meala 35 100% N/A

Fíor III: Iontrálacha ar scoileanna de chuid Choiste Gairmoideachais 
Thiobraid Árann Theas 2010-11

Bhí 2,132 dalta cláraithe sna scoileanna thuasluaite in 

2010/2011. Áirítear daltaí ar scoileanna dara leibhéal, cúrsaí 

IAT agus croí-Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais 

(SDOG) san uimhir seo. Tá cead ag an gCoiste i leith 169.86 

coibhéis mhúinteora lánaimseartha le haghaidh scoilbhliain 

2010/2011 faoi láthair.

Cuirtear réimse iomlán cúrsaí ar fáil ar scoileanna dár gcuid 

faoi na cláir seo a leanas: sraith shóisearach, Clár an Theastais 

Shóisearaigh do Scoileanna (CTSS), sraith shinsearach, 

an Idirbhliain, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF), 

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT), agus cúrsaí iar-

Ardteistiméireachta.

Is clár de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna é an 

Clár Críochnaithe Scoile a bhfuil sé mar aidhm aige daltaí a 

spreagadh chun a n-oideachas dara leibhéal a chur i gcrích. 

Cuirtear an clár seo ar fáil i gceithre scoil chomh maith, i gCluain 

Meala, Carraig na Siúire, Cill Náile agus Tiobraid Árann. 

Baineadh ráta ratha an-ard amach go dtí seo i dtreo na leanaí 

sonraithe a choinneáil ar oideachas dara leibhéal. Glacann 

foireann an Chláir Chríochnaithe Scoile páirt i dtacaíocht 

foghlama agus teagasc duine le duine chomh maith.

Is tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna 
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é Comhdheiseanna a Sholáthar i Scoileanna (DEIS) d’fhonn 

a chinntiú go ndírítear ar riachtanais oideachasúla daoine óga 

i limistéir faoi mhíbhuntáiste agus go bhfreastalaítear orthu 

go héifeachtach. “Tugadh cuireadh do scoileanna roghnaithe, 

an chuid ba mhó acu i gceantair uirbeacha, ach roinnt acu i 

gceantair thuaithe, ar a bhfreastalaíonn líon mór daltaí a bhfuil 

saintréithe iontu a bhaineann le míbhuntáiste agus luathfhágáil 

scoile.” (suíomh Idirlín an ROS). Tá ceithre scoil dár gcuid i 

dTiobraid Árann, Carraig na Siúire, Cluain Meala agus Cill 

Náile, maoinithe faoin scéim um Chomhdheiseanna a Sholáthar 

i Scoileanna (DEIS) faoi láthair. Tá oifigeach teagmhála baile/

scoile sannta do na ceithre scoil seo agus oibríonn sé in 

éineacht le tuismitheoirí agus múinteoirí na “ndaltaí nach 

ndéanfadh a lánacmhainneacht a chomhlíonadh de dheasca 

saintréithe cúlra a chuirfeadh ar ghnóthachtáil an dalta agus 

rátaí coinneála scoile de ghnáth”. (suíomh Idirlín an ROS).

Plean 
Scoile

Tréadchúram Cód Iompraíochta/
Araíonachta

Beartas 
Frithbhulaíochta

Sábháilteacht 
agus Sláinte

Riachtanais 
Speisialta

Treoir

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair       

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala       

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire       

Scoil Ruain, Cill Náile       

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann       

Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh       

Fíor IV: Polasaithe i scoileanna de chuid Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas

Clár TS CTSS IB AT ATF GCAT IAT Clár Críochnaithe Scoile DEIS

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair     

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala        

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire     

Scoil Ruain, Cill Náile         

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann         

Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh         

Fíor V: Cláir i scoileanna de chuid Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas
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Scoil 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Iontráil ar an bPríomhshruth, cúrsaí IAT agus croí-SDOG

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair 632 626 644 653 663

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire 297 328 337 330 326

Scoil Ruain, Cill Náile 393 384 355 362 365

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann 321 278 285 268 288

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala 341 382 412 439 480

Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh, Cluain Meala 35 35 35

Fíor VI: Iontráil ar Scoileanna 2005-2010

Scoil 2005/06 2010/11 % Increase or Decrease

Iontráil ar an bPríomhshruth, cúrsaí IAT agus croí-SDOG

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair 632 635 Méadú de 0.5%

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire 297 300 Méadú de 0.5%

Scoil Ruain, Cill Náile 393 345 Laghdú de 12.2%

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann 321 317 Laghdú de 1.24 %

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala 341 500 Méadú de 68.2%

Fíor VII: Iontrálacha ar an bPríomhshruth, cúrsaí IAT agus croí-SDOG 
in 2005 i gcomparáid le 2010

Scoil 2009/10 2010/11 % Méadú nó Laghdú

Iontráil ar an bPríomhshruth, cúrsaí IAT agus croí-SDOG

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair 663 635 4.2% Decrease

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire 326 300 7.9% Decrease

Scoil Ruain, Cill Náile 365 345 5.4% Decrease

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann 288 317 10% Increase

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meala 480 500 4% Increase

Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh, Cluain Meala 35 35 N/A

Fíor VIII: Iontrálacha ar an bPríomhshruth, cúrsaí IAT agus croí-SDOG 
in 2009 i gcomparáid le 2010
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Oideachas do Dhaoine Fásta agus Breisoideachas

Léiríonn Oideachas do Dhaoine Fásta i dTiobraid Árann 

Theas cás na tíre ar an iomlán fós mar cheantar ina raibh fás 

agus forbairt éachtach le linn na gcúig bliana anuas.  Tugann 

na snáitheanna éagsúla Oideachais do Dhaoine Fásta deis do 

dhaoine páirt a ghlacadh in oideachas ar leibhéal a fheileann 

dá riachtanais.

Cuireann an tSeirbhís um Litearthacht d’Aosaigh, ar a 

dtugtar an Scéim Foghlama do Dhaoine Fásta i dTiobraid 

Árann Theas, seirbhís faoi rún ar fáil do dhaoine fásta a 

bhfuil deacrachtaí litearthachta agus uimhearthachta orthu 

agus cuireann sí feasacht ar dheacrachtaí litearthachta chun 

tosaigh i measc soláthraithe seirbhísí eile.  Tá an tSeirbhís 

lonnaithe i gCluain Meala agus tá cúig ionad for-rochtana 

eile i dTiobraid Árann, an Chathair, Caiseal, Cill Náile agus 

Carraig na Siúire. Soláthraítear seirbhísí for-rochtana i 15 

ionad phobail agus fostóra ar fud Thiobraid Árann Theas. 

Oibríonn Eagraí Litearthachta d’Aosaigh lánaimseartha, triúir 

oibrithe acmhainne lánaimseartha agus oifigeach cléireachais 

sa Scéim Foghlama do Dhaoine Fásta. I Meitheamh 2005, bhí 

ní ba mhó ná 40 teagascóir fostaithe san earnáil seo agus bhí 

407 cláraithe leis an scéim.  I nDeireadh Fómhair 2010, bhí 

96 teagascóir (26 teagascóir íoctha páirtaimseartha agus 70 

teagascóir dheonacha) fostaithe agus bhí 941 cláraithe leis 

an scéim.  Bhí méadú de 140% ar líon na dteagascóirí agus 

méadú de 131.2% ar líon na ndaoine cláraithe le linn na gcúig 

bliana anuas.

Bhí fás foisteanach ar Oideachas Pobail, a bhfuil a bhéim ar 

fhoghlaim áitiúil a thagann chun cinn bunaithe ar riachtanais 

an phobail, de bharr méadú ar líonrú pobail le grúpaí áitiúla.  

Cuireann sé comhdheiseanna oideachasúla áitiúla ar fáil 

ar chostas íseal do dhaoine fásta atá ina gcónaí i gceantair 

faoi mhíbhuntáiste.  Tugtar tús áite do ghníomhaíochtaí 

oideachasúla nuálacha a spreagann forbairt phearsanta nó páirt 

i bhforbairt phobail.  Tá cláir dírithe ar ghrúpaí éagsúla daoine 

fásta lena n-áirítear grúpaí áitiúla do mhná, grúpaí agus líonraí 

pobail oideachais, tionscadail forbartha pobail, tionscadail do 

lucht iarrtha tearmainn agus tionscadail don lucht siúil.  Bhí ní 

ba mhó ná 1,000 foghlaimeoir ag baint leasa as cúrsaí in 2005 

agus mhéadaigh sé sin go dtí 1,500 rannpháirtí le linn na gcúig 

bliana anuas.

Tugann TFO bealach athiontrála do dhaoine a dteastaíonn 

uathu a gcuid scileanna a uasghrádú.  Ní féidir le go leor daoine 

fásta filleadh ar oideachas nó oiliúint lánaimseartha agus tá sé 

mar aidhm aige seo deis a thabhairt dóibh filleadh ar oideachas 

ar bhealach nach ndéanann neamhaird dá bhfreagrachtaí sa 

bhaile, in obair nó freagrachtaí eile.  Bhí 350 duine cláraithe le 

cláir TFO ag deireadh 2005 agus mhéadaigh sé seo go dtí 659 

faoi 2010.

Tá VTOS ann d’fhonn oideachas lánaimseartha a sholáthar 

do dhaoine fásta dífhostaithe, lena n-áirítear ábhair na 

hArdteistiméireachta, agus modúil FETAC ar Leibhéal 4 agus 

Leibhéal 5.  Díríonn an scéim seo ar dhaoine dífhostaithe agus 

tá sí ar fáil i gCluain Meala, Tiobraid Árann, an Chathair, Carraig 

na Siúire agus Cill Náile.  In 2010, rinne an Roinn Oideachais 

agus Scileanna 100 áit SDOG a leithdháileadh.

Is clár é Ógtheagmháil atá lonnaithe sa Cheapach agus atá 

dírithe ar dhaoine óga atá idir 15-20 bliain d’aois a d’fhág 

oideachas príomhshrutha sular bhain siad an Ardteistiméireacht 

amach.  Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deiseanna oideachais 

athdheise a thabhairt trí oideachas ginearálta comhtháite, 

gairmoiliúint agus taithí oibre, ach ag dul sa tóir ar shaoránacht 

ghníomhach agus cuimsiú sóisialta ag an am céanna chomh 

maith.

Déantar Ranganna Féinmhaoinitheacha Oíche d’Aosaigh 

a reáchtáil in dhá scoil, Scoil Ailbhe, i dTiobraid Árann agus 

Coláiste Dun Iascaigh, sa Chathair.  In 2010, bhí 141 duine 

fásta cláraithe le ranganna oíche.
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Cuireann Cúrsaí iar-Ardteistiméireachta (IAT) réimse 

deiseanna oideachasúla ar fáil do lucht fágála scoile agus 

daoine fásta.  Tá na cúrsaí seo ar fáil i gceithre scoil i dTiobraid 

Árann Theas.  Rinne an ROS 240 áit a leithdháileadh in 2005; 

in 2010, rinne an ROS 280 áit a leithdháileadh.  Tá 329 dalta 

cláraithe le cláir IAT faoi láthair.

Clár Rannpháirtithe 
2006

Rannpháirtithe 
20100

% Méadú nó Laghdú

An Scéim Foghlama do 

Dhaoine Fásta

407 941 Méadú de 131.2 %

Oideachas Pobail 1000 1500 Méadú de 50%

TFO 350 659 Méadú de 88.2%

IAT 240 280 Méadú de 16.6% ar an leithdháileadh ón R.O.S.

SDOG 100 100 Ní raibh aon mhéadú ar an leithdháileadh ón R.O.S.

Ógtheagmháil 35 35 Ní raibh aon mhéadú ar an leithdháileadh ón R.O.S.

Ranganna Oíche 900 141 Laghdú de 84.3 %

Fíor IX: Iontrálacha ar Chúrsaí Oideachais d’Aosaigh 2006 agus 2010

Tá Seirbhís Thiobraid Árann Theas um Threoir san 
Oideachas d’Aosaigh dírithe ar dhaoine fásta a bhfuil baint acu 

le cláir oideachais do dhaoine fásta; cliaint an Bhoird Airgeadais 

Oideachais; faighteoirí leasa shóisialaigh agus atreoruithe ó 

eagraíochtaí áitiúla eile.  Tá an tSeirbhís lonnaithe sa Mheala, 

Cluain Meala, agus cuirtear seirbhísí for-rochtana ar fáil sa 

Chathair, Caiseal, Carraig na Siúire agus Tiobraid Árann. 
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Obair Don Ógra

Fostaíonn Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas 

Oifigeach	 don	 Órga chun teagmháil a chothú idir gach 

eagraíocht dheonach na hoibre don ógra i dtreo cur chuige 

níos comhtháite agus níos pleanáilte a leagan amach chun 

gníomhaíochtaí don ógra a fhorbairt ar fud an Chontae agus 

chun comhsprioc agus aidhm na hoibre don ógra a chur chun 

tosaigh. Déanann an tOifigeach don Ógra maoirseacht ar chur i 

bhfeidhm na Creatlaí Náisiúnta um Chaighdeáin Cháilíochta le 

haghaidh oibre don ógra agus déanann sé an Scéim Deontais 

Chlubanna Áitiúla don Ógra a riar. In 2010, fuair 33 grúpa 

dheonacha don ógra cúnamh deontais i dTiobraid Árann Theas.  

Seirbhísí Eile

1. Feidhmíonn feidhm Riaracháin Choiste Gairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas tríd an gCeannoifig, atá lonnaithe 

ar an mBóthar Iartharach, Cluain Meala. Tá sí tacaithe 

ag líonra ball foirne atá bunaithe i scoileanna agus 

ionaid éagsúla ar fud Thiobraid Árann Theas. Tá trí 

phríomhrannóg sa Cheannoifig: Airgeadas, Acmhainní 

Daonna agus Seirbhísí Tacaíochta Oideachais

2. Cúnamh Deontais do Dhaltaí/Mhic Léinn mar shampla 

Scéim Scoláireachta an Choiste Ghairmoideachais, an 

Scéim Deontais Chothaithe Tríú Leibhéal do Dhaoine faoi 

Oiliúint, agus an deontas iar-Ardteistiméireachta (IAT).

3. Iompar Scoile - soláthar iompair scoile a chomhordú do 

na meánscoileanna uile i dTiobraid Árann Theas. Tugadh 

iompar scoile do 1,521 dalta le haghaidh na bliana acadúla 

2010/2011.

4. Tá Béilí Scoile maoinithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí 

i dtrí scoil dár gcuid i dTiobraid Árann,  Cill Náile, agus 

Cluain Meala. Cuirtear béilí scoile ar fáil i gCarraig na 

Siúire faoin Scéim um Chomhdheiseanna a Sholáthar i 

Scoileanna (DEIS) chomh maith.

5. Bronntar Scoláireachtaí Gaeltachta ar 12 mac léinn 

a dteastaíonn uathu snas a chur ar a gcuid Gaeilge trí 

fhreastal ar choláiste samhraidh sa Rinn, Co. Phort Láirge.  

6. Bíonn Scoláireachtaí i dTeangacha Iasachta ar fáil gach 

bliain do dhaltaí a dteastaíonn uathu a scileanna i dteanga 

iasachta a fheabhsú. 

7. Bainistiú Clár Caipitil – Tá an Coiste Gairmoideachais 

freagrach as 11 fhoirgneamh, chomh maith le 7 n-áitreabh 

ar léas.  In 2010, caitheadh €1.7 milliún ar thionscadail 

chaipitil.
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Struchtúr Na Heagraíochta
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Miondealú Ar Fhostaithe Choiste Gairmoideachais 
Thiobraid Árann Theas

Catagóir Fostaithe Iomlán

Múinteoirí 358

Feidhm Riaracháin – an Cheannoifig agus Scoileanna 32

Cúntóirí Riachtanas Speisialta 46

Foireann Chothabhála – Glantóirí agus Feighlithe 28

Oideachas d'Aosaigh 147

Líon Iomlán Fhostaithe Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas 611

Fíor X: Miondealú ar Fhostaithe Choiste Gairmoideachais Thiobraid 
Árann Theas

Tá ról tábhachtach ag Coiste Gairmoideachais Thiobraid 

Árann Theas chun freastal ar riachtanais na ndaoine is 

mó faoi phriacal trí fhoghlaim ar feadh an tsaoil a sholáthar 

sa phobal. Tá sé ríthábhachtach go ndírítear ar dhaoine a 

bhfuil fadhbanna litearthachta orthu, daoine dífhostaithe go 

fadtéarmach, agus grúpaí imeallaithe ar nós an lucht siúil agus 

an lucht iarrtha tearmainn. Caithfear cónaitheoirí tuaithe a chur 

ar an eolas maidir lenár seirbhís. Tá comhoibriú agus líonrú 

le gníomhaireachtaí eile ríthábhachtach, agus tugann sé deis 

dúinn díriú ar ghrúpaí ar leith agus teagasc oiriúnach a chur ar 

fáil. Tá méadú ar sholáthar oideachais phríomhshrutha chomh 

tábhachtach leis sin agus déanfaidh scoileanna i dTiobraid 

Árann Theas é sin a chur ar aghaidh go gníomhach. 

Molann an Plean Oideachais cur chuige straitéiseach i 

dtreo foghlaim ar feadh an tsaoil a sheachadadh i dTiobraid 

Árann Theas. Tá sé soiléir go bhfuil tionchair shóisialta agus 

gheilleagracha shuntasacha ag dul i bhfeidhm ar an mbealach a 

théann Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas i ngleic 

le cúinsí agus i dtaithí orthu.  D’fhonn a bheith bainteach agus 

forásach, ní mór do Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann 

Theas a bheith solúbtha agus réalaíoch agus é ag soláthar clár.

Tá léarscáil de na Seirbhísí a sholáthraíonn Coiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann ar an gcéad leathanach eile.
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• Scoileanna Dara Leibhéals
• Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair

• Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire

• Coláiste Chluain Meala, Cluain Meala

• Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala

• Scoil Iósaif, Tigh an Chalaidh

• Scoil Ruain, Cill Náile

• Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann

• Ionaid Oideachais d’Aosaigh
• An tIonad Foghlama d’Aosaigh, an Chathair

• An tIonad Foghlama d’Aosaigh, Caiseal

• An tIonad Foghlama d’Aosaigh,  Tiobraid Árann

• An tIonad Oideachais d’Aosaigh, Cill Náile

• An tIonad Foghlama d’Aosaigh, Carraig na Siúire

• An tIonad Ógtheagmhála, an Cheapach

• 

• 

• Soláthar Seirbhísí don Ógra
• Cuilleann

• Tiobraid Árann

• Dún Eochaille

• An Bóthar Leathan

• Caiseal

• Loch Ceann

• An Chathair

• Béal Átha Póirín

• Ard Fhíonáin

• Cill Síoláin

• An Caisleán Nua

• Cill Náile

• Fiodh Ard

• Cluain Meala

• Drongán

• Carraig na Siúire

Fíor XI: Léarscáil De Na Seirbhísí A Sholáthraíonn Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann

•
•
•
•
•
•
•

•
•
,
•
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
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Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas
Plean Oideachais 2011-2015

An Plean Oideachais 2011-2015 
A Fhorbairt, A Phleanáil, A Thuairisciú, Agus 
A Mheas, Agus Acmhainní A Chur Ar Fáil Dó
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Plean Oideachais 2011-2015 a 
Fhorbairt
Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe ar an bPlean 

Straitéiseach 2006 – 2010, bhí ar Choiste Gairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas an timpeallacht atá ag athrú ina n-oibríonn 

sé agus úsáideoirí na seirbhísí a chur san áireamh. Tar éis 

dóibh gach rud a mheas agus sraith seisiún comhairliúcháin a 

chur ar siúl, d’aontaigh Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann 

Theas an Ráiteas Misin, Bunphrionsabail agus Cúig Thosaíocht 

Straitéiseacha le haghaidh na tréimhse 2011 – 2015.

Ráiteas Misin
Is é misean Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann ná:

“Seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar do na daoine 
uile i dTiobraid Árann Theas i dtimpeallacht atá 
dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus ag a bhfuil meas ar 
chomhionannas agus ilchineálacht”.

Bunphrionsabail 
D’fhonn sprioc an Ráitis Mhisin a bhaint amach, beidh 

Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas treoraithe ag 

bunphrionsabail, agus déanfaidh sé a dhícheall::

• Timpeallacht a chothú a éascaíonn foghlaimeoirí a 

lánacmhainneacht a chomhlíonadh.

• Cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus comhionannas 

deise, rochtana agus toraidh do chách a chinntiú. 

• Tabhairt faoi deara gurb eispéireas foghlama ar feadh an 

tsaoil é an t-oideachas a chuimsíonn teistiú mar chuid de 

chur chuige daltadhírithe. 

• Tiomantas i dtreo sármhaitheasa agus oscailt i leith athrú 

a choinneáil. 

• Cultúr oibre buíne a chur chun cinn go hinmheánach 

agus cur chuige comhpháirtíochta a chur chun cinn go 

heachtrach. 

Tosaíochtaí
Beidh obair an Choiste Ghairmoideachais mar eintiteas 

corparáideach bunaithe ar na tosaíochtaí seo a leanas thar 

thréimhse an phlean:

Tosaíocht 1: Soláthar oideachais agus foghlaimeoirí

• Réimse leathan roghanna ar ardchaighdeán a sholáthar 

chun deiseanna inmheánacha agus eachtracha oideachais 

agus oiliúna d’fhoghlaimeoirí a chur chun cinn.

• Seirbhísí a chur ar fáil agus a fhorbairt ar bhealach a 

thugann riachtanais foghlama ar leith san áireamh agus a 

chuireann béim láidir ar litearthacht i ngach soláthar.

• An Coiste Gairmoideachais a chur chun tosaigh sa phobal 

mar sholáthróir ardchaighdeáin seirbhísí agus sampla 

maith dea-chleachtais.

• Straitéis agus córas soiléir a chur i bhfeidhm chun riachtanais 

oideachasúla an phobail a shainaithint agus a fhreagairt.

Tosaíocht 2: Pleanáil agus cumarsáid

• Córais phleanála, faisnéise agus chumarsáide chomhtháite 

a choinneáil laistigh den ghníomhaireacht d’fhonn cur chuige 

comhleanúnach a chinntiú i dtreo seirbhísí a sholáthar.

Tosaíocht 3: Comhionannas agus ilchineálacht

• Cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn go 

réamhghníomhach trí dheiseanna foghlama a sholáthar a 

fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail.

Tosaíocht 4: Comhpháirtíocht agus comhoibriú

• Obair ar bhealach comhoibríoch agus nasc a chothú 

le gníomhaireachtaí pobail agus Stáit eile san earnáil 

oideachais, oiliúna, agus don órga ar leibhéal áitiúil, 

réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tosaíocht 5: Tacaíocht agus forbairt ball foirne

• Tacaíocht agus forbairt ghairmiúil a chur ar fáil do bhaill 

foirne agus roinnt dea-chleachtais a chur chun cinn agus 

a chumasú.
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Pleanáil agus Tuairisciú
Beidh orainn córas athbhreithnithe pleanála agus tuairiscithe a 

chur i bhfeidhm chun an Plean Oideachais a chur i ngníomh.  

Tugtar breac-chuntas ar an gcóras seo thíos.

Struchtúr le haghaidh Pleanáil agus Tuairisciú

Forbróidh gach scoil, seirbhís, clár agus ionad de chuid an 

Choiste Ghairmoideachais a ngníomhaíochtaí agus torthaí féin 

de réir spriocanna agus thosaíochtaí an Phlean Oideachais.  

Beidh trí fhoireann (ardbhainistíocht agus riarachán, 
oideachas do dhaoine fásta, agus oideachas do dhaoine 
óga) freagrach as an bPlean Oideachais a phleanáil agus 

a sheachadadh ar leibhéal corparáideach, áfach.  Beidh 

ar an bhfoireann ardbhainistíochta agus riaracháin an 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF), Eagraí Oideachais 

d’Aosaigh (EOA), an Príomhoifigeach Cúnta (POC), an 

tOifigeach Acmhainní Daonna (AD) agus na hOifigigh Airgeadais 

agus beidh siad freagrach as an bPlean a chur i ngníomh ar 

leibhéal straitéiseach agus polasaí.  Déanfar aonaid an Choiste 

Ghairmoideachais a roinnt in dhá fhoireann a bheidh freagrach 

as soláthar seirbhíse – foireann oideachais do dhaoine fásta 
agus foireann oideachais do dhaoine óga.  Tabharfaidh an 

Fóram Tacaíochta Riaracháin tacaíocht do na trí fhoireann 

eile agus beidh siad bunaithe sa Cheannoifig i gCluain Meala.

De bharr cúinsí oibríochtúla agus lóistíochúla, beidh fóraim 

ar leith ag na cláir oideachais do dhaoine óga, scoileanna, 
riaracháin agus SDOG/IAT le haghaidh pleanáil, athbhreithniú, 

comhordú agus tacú. Ciallaíonn sé seo:

• Go leanfar ar aghaidh le cruinnithe na bpríomhoidí mar atá 

siad ach beidh nasc acu leis an struchtúr ar an iomlán.

• Go mbuailfidh an fhoireann riaracháin le chéile mar fhóram 

tacaíochta riaracháin.

• Go gcuirfear fóram nua ar bun do chomhordaitheoirí 

SDOG agus IAT a bheidh éascaithe ag comhordaitheoir 

SDOG Chluain Meala.
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Struchtúr Le Haghaidh Pleanáil Agus Tuairisciú 2011 – 2015

Fíor XII: Struchtúir Phleanála agus Tuairiscithe
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Déanfaidh na cúig thosaíocht a sheachadadh trí phleananna 

oibriúcháin11 na scoileanna/na n-ionad/rannóga an Choiste 

Ghairmoideachais seo a leanas: 

Coláiste an Chomaraigh, Carraig na Siúire

Scoil Ruain, Cill Náile

An Lárinstitiúid Theicniúil, Cluain Meal

1. Tabharfaidh Aguisíní Cháipéis 2 mionsonraí maidir le pleananna oibriúcháin 
na n-aonán thuasluaite, chomh maith le sonraí maidir leis an súil siar ar an 
bPlean Oideachais 2006-2010 agus na rudaí a bhí bainte amach dá bharr.

Scoil Ailbhe, Tiobraid Árann

Coláiste Dun Iascaigh, an Chathair

Ógtheagmháil

Oideachas d’Aosaigh
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Litearthacht d’Aosaigh

 
 
 
 
 

An	Cheannoifig	Riaracháin

Oideachas do Dhaoine Fásta

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Ógra
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Acmhainní a chur ar fáil don Phlean
Tar éis don Choiste Gairmoideachais tacú leis an bPlean 

Oideachais agus é a chur faoi bhráid an Aire Oideachais 

agus Scileanna, caithfear díriú ar chur i ngníomh an Phlean. 

Braithfidh cur i ngníomh phríomhchodanna an Phlean ar an 

bPlean Seirbhísí Bliantúil a chuirtera faoi bhráid na Roinne 

Oideachais agus Scileanna. 

An Plean a Mheas
Beidh an Plean mar bhonn agus thaca ag tuairisciú ó leibhéal 

na n-aonad go dtí an leibhéal corparáideach laistigh den 

Choiste Gairmoideachais.   Coinneofar cuntais ar na cruinnithe 

d’fhonn taifead a choinneáil ar bhearta agus torthaí a léireoidh 

dul chun cinn i dtreo thosaíochtaí an Phlean an bhaint amach 

nó deacrachtaí ina leith.

Tionólfar seisiún a bheidh éascaithe go heachtrach chun an 

Phlean a mheas ar bhonn bliantúil agus nuair a chuirfear i 

gcrích é in 2015.

Conclúid Dheireannach
Leag an cháipéis seo misean agus bunphrionsabail Choiste 

Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas amach. Rinne sí 

sainaithint ar chúig thosaíocht straitéiseacha a chuirfear chun 

cinn agus i bhfeidhm thar thréimhse an Phlean. Ba chuid 

thábhachtach den phróiseas í an chéim chomhairliúcháin. 

Threoraigh an próiseas comhairliúcháin seo ceapadh straitéise 

agus leag sé béim ar thábhacht chomhtháiteachta sna seirbhísí 

oideachais uile atá faoi bhainistíocht Choiste Ghairmoideachais 

Thiobraid Árann Theas. D’imir reachtaíocht tionchar mór 

ar obair atá idir lámha Choiste Gairmoideachais Thiobraid 

Árann Theas faoi láthair agus imreoidh sí tionchar ar obair 

faoina dtabharfaidh an Coiste Gairmoideachais amach anseo. 

Comhlíonann ár bPlean Oideachais Cúig Bliana an reachtaíocht 

seo agus tá sé mar aidhm againn leanúint ar aghaidh ag cur 

oideachais ar ardchaighdeán ar fáil do na daoine inár limistéar 

riaracháin de réir ár Ráitis Mhisin agus muid á chur i bhfeidhm.
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Giorrúcháin As A Mbaintear Úsáid 
Sa Téacs Seo

OOA: Oifigeach Oideachais Aosaigh 

POC: Príomhoifigeach Cúnta

TFO: An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas 

POF: Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

POS: An Phríomh-Oifig Staidrimh

ROS: An Roinn Oideachais agus Scileanna

DEIS: Comhdheiseanna a Sholáthar i Scoileanna

AD: Acmhainní Daonna 

TS: An Teastas Sóisearach

CTSS: Clár an Teastais Shóisearaigh do Scoileanna

AT: An Ardteistiméireacht

ATF: An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

GCAT: Gairmchlár na hArdteistiméireachta

IAT: iar-Ardteistiméireacht

ACPIF: Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht  

 agus Forbairt

CCS: Clár Críochnaithe Scoile

ITA: Institiúid Thiobraid Árann

IB: Idirbhliain

CGO: Coiste Gairmoideachais

SDOG: Scéim Deiseanna Oiliúna GairmoideachaisVTOS: 

 Vocational Training Opportunities Scheme


