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1. Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Phort Láirge agus Loch Garman 

 
Is cúis mhór áthais dom, i mo cháilíocht mar Chathaoirleach WWETB, tar éis 
dom a bheith tofa i mí Mheán Fómhair 2019 i ndiaidh don Bhord nua a bheith 
curtha i mbun, Plean Seirbhíse WWETB don bhliain 2021 a chur i láthair. Agus 
muid ag tosú amach ar an gceathrú bliain de Ráiteas Straitéise WWETB 2018-
2022, tá breac-chuntas ar phríomhghnéithe i seachadadh na seirbhísí atá 
beartaithe don bhliain amach romhainn curtha ar fáil againn i bPlean 
Seirbhíse 2021. 
 
Bliain thar a bheith dúshlánach a bhí ann do gach duine, go háirithe dár 
bhfoireann, dár mic léinn, dár ndaltaí agus dá bhfoghlaimeoirí. Bhí orainn 
cinntí a dhéanamh faoi bhealaí nua oibre, teagaisc agus foghlama a chur i bhfeidhm mar gheall ar 
phaindéim dhomhanda Covid-19 atá fós ann. Cuid de na hathruithe seo bhí siad dearfach, go háirithe 
maidir lenár gcumas leas a bhaint as barr acmhainneacht an chórais TFC, agus tá gach aon bhall foirne 
agus foghlaimeoir tar éis dul i ngleic leis na dúshláin atá rompu ina dtaca sin. Tá athléimneacht agus 
solúbthacht dochreidte léirithe ag an bhfoireann, ag na daltaí agus na foghlaimeoirí araon agus iad ag 
leanúint ar aghaidh in ainneoin na hathruithe sin. 
 
Tréimhse chorraitheach spreagúil atá ann fós i gcónaí don eagraíocht agus is é an ról atá agam féin, 
mar chathaoirleach, ná cinnte a dhéanamh de go leanann Bord WWETB ag comhlíonadh a 
fheidhmeanna forchoimeádta de réir mar atá leagtha amach in Acht na mBord Oideachais agus 
Oiliúna. Tacóimid leis an obair luachmhar a dhéanann an Feidhmeannas agus gach ball foirne san 
eagraíocht lena chinntiú go leanfaidh WWETB ag tabhairt faoin dúshlán seirbhísí oideachais agus 
oiliúna ardchaighdeáin, uilechuimsitheacha agus nuálaíochta a sholáthar dár bpobail atá lonnaithe i 
ngach cearn de Phort Láirge agus Loch Garman. 
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2. Réamhrá leis an bPríomhfheidhmeannach  
 

 
Nuair a bhí an Plean Seirbhíse don bhliain 2020 á ullmhú againn, ní 
raibh aon duine in ann a thóir cé chomh neamhghnách is a bheadh an 
bhliain a bhí le teacht, agus na dúshláin atá ann chuile lá agus muid 
ag leanúint ar aghaidh in ainneoin phaindéim Covid-19. Tiochaidh leat 
a rá go raibh sé dúshlánach don oideachas, don oiliúint agus do 
riarachán ginearálta gnó, sin cinnte, agus molaim an éacht atá déanta 
ag an bhfoireann, rinne siad a ndualgas agus i bhfad níos mó ná sin 
agus iad ag tabhairt faoin obair chun tacú lenár mic léinn, lenár ndaltaí 
agus lenár bhfoghlaimeoirí fásta. 
  
Anois, an uair seo, agus Plean Seirbhíse 2021 á ullmhú againn, tá níos 

mó tuiscint againn faoi mar atá cúrsaí. Anois, is buntáiste dúinn an méid atá foghlamtha againn in 2020, 
agus tá rún daingean againn ár seirbhísí oideachais agus oiliúna a choinneáil ag an leibhéal cáilíochta 
is airde, cé go mbeidh sé sin ag brath ar vacsaíniú rathúil an phobail, beidh ar ár gcuid mac léinn agus 
foghlaimeoirí fásta a gcuid oibre a dhéanamh ar mheascán den chian-fhoghlaim / foghlaim ar líne i rith 
an chéad chuid den bhliain, ar a laghad. Ina dtaca sin, ba mhaith liom ómós speisialta a thabhairt dár 
bhFoirne TFC agus Foghlama Digití a leanann ar aghaidh leo ag cinntiú go ndéantar uasghrádú i gcónaí 
ar an teicneolaíocht, ar an tacaíocht foirne agus ar an soláthar foghlama ar líne, agus iad go léir curtha 
ar fáil ar an gcaighdeán is airde. 
  
Den chuid is mó, tá an Plean Seirbhíse don bhliain 2021 dírithe ar chéatadán maith dár Ráiteas 
Straitéiseach 5 bliana 2018-2022 a bhaint amach agus a chur i bhfeidhm i rith na bliana. Nuair a 
fhéachaimid siar ar chur i bhfeidhm an Ráitis Straitéisigh ó 2018, is ábhar misnigh dúinn go bhfuil an 
oiread sin den phlean sin bainte amach againn sna scoileanna éagsúla, sna hionaid breisoideachais 
agus oiliúna, inár n-oifigí, tionscadail oibreacha, le Music Generation agus sa teagmháil atá againn leis 
an mbonn ollmhór custaiméirí agus geallsealbhóirí atá againn. Ach ní féidir linn seasamh socair, mar 
sin féin, toisc gur ionann sin agus dul chun cúl. Agus méadú ard ag teacht ar an líon clárúchán sna 
scoileanna, na hionaid breisoideachais agus oiliúna lán agus gan aon spás fágtha iontu, nuálaíocht 
urghnách ag tarlú go rialta, forbairtí iontacha i gcleachtais riaracháin agus feabhas mór ginearálta 
tagtha ar an bhfeasacht ar an ngá atá ann go ndeánaimid cumarsáid mhaith ar fud gach réimse den 
eagraíocht, ní mór dúinn iarracht a dhéanamh chun cur leis an méid sin go léir atá bainte amach againn 
agus leanúint ar aghaidh linn chun an timpeallacht foghlama is fearr is féidir a chruthú dár bpobal ar 
fud Phort Láirge agus Loch Garman. 
  
Tá pleananna uaillmhianacha againn don bhliain 2021 agus tá súil agam go bhfaighidh sibh deis léamh 
fúthu sin go léir sa Phlean Seirbhíse seo. Tá gach rud atá beartaithe sa Phlean Seirbhíse bunaithe ar ár 
‘gCroíluachanna’, is iad sin an Meas, an Chuntasacht, an Fócas ar Fhoghlaimeoirí agus an Cháilíocht. Tá 
ár bPlean Seirbhíse, mar gheall ar ár Spriocanna Straitéiseacha, ár dtosaíochtaí agus ár ngníomhartha, 
dírithe ar ár straitéis níos fadtéarmaí a bheith bainte amach. Tá súil agam gur féidir linn go léir oibriú 
le chéile chun deimhniú go mbeifear in ann féachaint siar ag deireadh na bliana 2021 ar an obair atá 
déanta againn agus a bheith sásta gur obair bhreá snasta a bhí ann. 
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3. Próifíl/Cúlra WWETB  
 
Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman (WWETB) an 1 Iúil 2013. 
Rinneadh na hIonaid Oiliúna SOLAS atá suite i bPort Láirge agus Loch Garman a ionchorprú le bheith 
áirithe go hoifigiúil mar chuid dá raon seirbhísí an 1 Iúil 2014. Ó shin i leith, tá WWETB ag cur réimse 
cuimsitheach seirbhísí oideachais agus oiliúna ar fáil ar fud Phort Láirge agus Loch Garman agus is é an 
soláthróir oideachais agus oiliúna is mó ar fud an dá chontae é agus Bunscoileanna, Coláistí Dara 
Leibhéal, Coláistí Breisoideachais, Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna curtha ar fáil aige, chomh maith 
le hIonad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh, agus Seirbhísí Óige ina gcuirtear cláir oideachais agus 
oiliúna ar fáil. Agus breis is 1,600 ball foirne ag obair ann, is fostóir suntasach é WWETB don réigiún 
Oir-Dheisceart agus tá sé bródúil as a bheith áirithe mar an fhostóir is rogha d’fhostaithe ionchasacha. 
 
Is iad na croíluachanna a nglacaimid leo agus ár seirbhísí á soláthar againn ná: 
 

 
Croíluachanna WWETB 

 

 

  
MEAS 

 

 
CUNTASACHT 

 
AN FÓCAS AR 

FHOGHLAIMEOIRÍ 
 

 
CÁILÍOCHT 

 

 
An 
chiall 
atá leis 

 
Caithimid le daoine eile 
de réir mar a bheimis 
ag súil go gcaithfí linne, 
déanaimid rún dearfach 
a thoimhdiú, 
measaimid go bhfuil 
luach ag cách agus 
caithimid le cách le 
cúirtéis. 

 
Glacaimid úinéireacht 
iomlán ar sholáthar 
freagrachtaí tarmligthe 
ár ról agus ar 
fhreagacht 
chomhchoiteann na 
foirne láithrí agus níos 
leithne, d’fhonn na 
caighdeáin ghairmiúla 
is airde a bhaint 
amach. 

 
Tá ar bhfócas 
dírithe ar 
fhoghlaimeoirí a 
chumasú a 
bpoitéinseal a 
uasmhéadú. 

 
Déanaimid ár 
ndícheall chun na 
caighdeáin is airde a 
sholáthar d’fhonn 
poitéinseal an 
fhoghlaimeora a 
uasmhéadú. 

 

      
Conas a 
oibríonn 
sé 

Cuirimid luach ar 
éagsúlacht agus 
cuirimid dúshlán 
faoinár bpáirtithe 
leasmhara chun ionbhá 
agus cothroime a léiriú 
go comhsheasmhach; 
chun iarracht a 
chúiteamh; agus 
caitheamh le cách ar 
bhonn cothrom. 

Trí bheith proifisiúnta 
agus dílis don 
eagraíocht, ag 
déanamh ár ndíchill 
chun torthaí a bhaint 
amach ar bhealach 
oscailte, ionraic agus 
follasach, agus trí 
fhreagrachtaí 
reachtúla a 
chomhlíonadh ina n-
iomláine. 

An fhoireann ag 
obair le chéile chun 
seirbhís 
chuimsitheach, 
fhreagrúil, nuálach, 
dhearfach agus 
thacúil a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí. 

Baintear dearbhú 
cáilíochta amach trí 
cheannasaíocht, tríd 
‘an barra a ardú’, 
agus trí 
chaighdeáin arda a 
leagan amach maidir 
le heitic oibre agus 
trí iad a éileamh ar 
dhaoine eile agus trí 
bheith tiomnaithe, 
proifisiúnta agus 
dírithe ar thorthaí.  
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Reáchtáil Bord nua WWETB a chéad chruinniú i Meán Fómhair 2019, tar éis 21 ball a bheith tofa air, 
lena n-áirítear ionadaithe thar ceann Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Comhairle Contae 
Loch Garman, chomh maith le hionadaithe foirne, ionadaithe tuismitheoirí, agus ionadaithe ó 
chomhlachtaí atá sonraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tar éis an toghcháin sin, agus na 
coistí nua a bheith curtha le chéile ina dhiaidh sin cuireadh oiliúint rialachais ar fáil don Bhord agus do 
na Coistí Airgeadais agus Iniúchta agus Riosca ar aon dul le hAilt 44 agus 45 den Acht BOO. Tá líon beag 
folúntas ar an mBord agus ar na Coistí atá ann tar éis don Bhord nua a bheith curtha i mbun in 2019. 
Táthar chun na folúntais siúd a líonadh gan mhoill.  
 
 
 
3.1 Léarscáil Geografach de WWETB 
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3.2 Suímh Sheirbhísí WWETB 
 

 
 

3.3 An Nuashonrú um an Dearcadh Réigiúnach 
 
Tá an timpeallacht ina bhfeidhmíonn an t-oideachas agus an oiliúint in Éirinn tar éis athrú ó bhonn mar 
gheall ar an bpaindéim domhanda, Covid-19. Níl a fhios againn go dtí seo cé chomh fada is a bheidh 
tionchar ag na hathruithe sin, amach anseo. Maidir leis an mbreisoideachas agus an oiliúint, agus an 
oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile, i measc na hathruithe atá ann áirítear an chaoi a ndéantar 
oideachas agus oiliúint a sholáthar, chomh maith leis na modhanna measúnaithe agus struchtúr 
sóisialta na ranganna.  Tá an fhoghlaim le cuidiú teicneolaíochta lárnach i seachadadh na gclár 
oideachais agus oiliúna agus teastaíonn infheistíocht shuntasach chun an t-oideachas agus an oiliúint 
a sholáthar sa timpeallacht nua atá ann. Níl sé soiléir fós an oiread go leanfar leis an bhfoghlaim 
chumaisc a bheith mar chuid de na cláir oideachais agus oiliúna go léir, mar ní raibh go leor ama ann 
chun anailís a dhéanamh ar mhodhanna nua nó chun measúnú cáilíochta a dhéanamh ar chláir agus ar 
mheasúnuithe sa timpeallacht nua seo. Ina theannta sin, tá dúshláin i gceist do gach uile dhuine, go 
háirithe do na daltaí agus na foghlaimeoirí, tar éis tionchar na n-athruithe atá tagtha ar struchtúr 
sóisialta na ranganna. 
 
Chuir Comhairle Contae Loch Garman an próiseas comhairliúcháin phoiblí i gcrích don dréachtphlean 
Forbartha Contae Loch Garman 2021 go 2027 agus chuir WWETB aighneacht isteach le haghaidh an 
phróisis sin. Leag WWETB béim ar roinnt réimsí tosaíochta. Tá WWETB chun clár mór foirgníochta a 
chur i gcrích i Loch Garman sna blianta beaga atá amach romhainn a éileoidh tacaíocht an Phlean 
Forbartha Contae lena chinntiú go n-éireofar leis na tionscadail sin a chur i gcrích ar mhaithe leis na 
mic léinn agus na foghlaimeoirí aosach i ngach cearn de Loch Garman. 
 
 

Oideachas Iar-Bhunscoile & PLC  Ionaid Breisoideachais 
& Oiliúna Ionaid Ógtheagmhála 

Coláiste Bhaile an Droichid  Dún Garbhán 
Coláiste Gairmoideachais Bhun Clóidí Bun Clóidí Inis Córthaidh 

Coláiste Abbáin, Baile Adáim Ceapach Choinn  Guaire 
Coláiste an Átha, Cill Mhucraise Dún Garbhán Ros Mhic Thriúin 

Coláiste Dhún Garbhán Inis Córthaidh Ionad Subla, Port Láirge 
Coláiste na Craobhaí, Guaire Guaire Trá Mhór 

Coláiste Gairmoideachais Inis Córthaidh Coill Mhic Thomáisín Baile Loch Garman 
Coláiste Uí Cinn Éidigh, Ros Mhic Thriúin Ros Mhic Thriúin Cathair Loch Garman 

Meánscoil San Nioclás Trá Mhór  
Coláiste Sheilsceire, Loch Garman Port Láirge (x3) Scoileanna Pobail  

Coláiste Pobail N. Deaglún,  
Coill Mhic Thomáisín 

Baile Loch Garman (sa chás gur comhphátrún é BO&O 
Phort Láirge & Loch Garman) 

Coláiste Pobail N. Pól, Port Láirge Scoileanna Náisiúnta 
Pobail 

Scoil Phobail, an Abhainn Dubh, 
Lios Mór 

Coláiste Breisoideachais Phort Láirge Cill na Manach CNS, 
Co. Loch Garman 

Scoil Phobail Ghuaire 

Oideachas & Oiliúint faoin Aer  Scoil Phobail, An Ghráinseach 
OETC Shíol Beagáin, An Ghráinseach   

Ionaid Riaracháin: Ceannoifig, Ard Chaomháin, Loch Garman; Dún Garbhán, Co. Phort Láirge;  
Ionad Oiliúna Phort Láirge 
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Tá na mórthionscadail scoile/breisoideachais agus tionscadail uile ag seo a leanas beartaithe nó á 
bpróiseáil faoi láthair: 
 
• Campas nua oideachais i gCluain Ard, Baile Loch Garman, le scoil athsholáthair 1,000 dalta in ionaid 

Choláiste Sheilsceire agus bunscoil 16 seomra Educate Together, agus an dá scoil le bheith 
lonnaithe ar láithreán 16 acra agus saoráidí speisialtóra Riachtanais Oideachais Speisialta acu.  

• Síntí móra le Gairmscoil Bhun Clóidí agus le Coláiste Bhaile an Droichid. 
• Tionscadail chóiríochta nua ar mhórscála beartaithe do Choláiste Abbáin, Baile Adáim agus Coláiste 

an Átha, Cill Mhucraise. 
• Mar gheall ar sholáthar bonneagair iompair inbhuanaithe agus saoráidí pobail timpeall ar 

thionscadail na scoile, a dhéanfaidh WWETB agus Comhairle Contae Loch Garman araon, ag obair 
le chéile, cuirfear go mór le go mór le cáilíocht na beatha sna pobail in aice láimhe. 

• Coláiste nua BO&O (Breisoideachais agus Oiliúina) i mBaile Loch Garman, lena bhfreastalófar ar 
níos mó cúrsaí agus ar fhoghlaimeoirí, idir printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, PLCanna (Teastas Iar-
Ardteistiméireachta), an Litearthacht, SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna Gairme), BTEI (Tionscnamh 
um Fhilleadh ar an Oideachas), Oideachas Pobail agus go leor cúrsaí eile chun cabhrú le 
breisoideachas a chur ar dhaoine atá fostaithe. 

• I measc na dtionscadal níos lú eile atá ann, tá síneadh nua le bheith curtha le Scoil Náisiúnta Pobail 
Cill na Manach, Ionad nua Ógtheagmhála i nGuaire agus foirgneamh nua le haghaidh Institiúid 
Breisoideachais Ghuaire. 

 
Tagann na tionscadail seo a leanas faoi shainchúram reachtúil an WWETB agus tá siad tábhachtach i 
gcomhthéacs Phlean Forbartha Contae Loch Garman 2021-2027: 
 
• Seachtain Féile Eolaíochta Loch Garman (WexSci), ar éirigh go sármhaith leis, agus ba mhaith le 

WWETB leanúint le tacaíocht a thabhairt do Chomhairle Contae Loch Garman chun an tionscadal 
seo a fheabhsú bliain i ndiaidh bliana. 

• Chuirfeadh WWETB fáilte mhór roimh an deis chun iolrachas an tsoláthair bunscoile i gContae 
Loch Garman a mhéadú, lena n-áirítear Scoileanna Náisiúnta Pobail (CNS) faoi phátrúnacht 
WWETB. Faoi láthair ,níl ach scoil amháin den sórt sin in oirdheisceart na hÉireann agus is é beartas 
na Roinne Oideachais an líon de na scoileanna seo a mhéadú go suntasach i ngach cearn den tír 
sna deich mbliana atá amach romhainn.  

• Áirítear folláine na ndaltaí mar ghné amháin de shrianta Covid-19 atá an-suntasach go deo. 
Chuirfeadh an WWETB fáilte roimh rannpháirtíocht Chomhairle Contae Loch Garman, an FSS agus 
páirtithe leasmhara eile chun Loch Garman a chur i mbun mar contae príomhúil maidir leis an 
bhfolláine i leith na tacaíochta do mhic léinn. 

• Ar aon dul le spriocanna inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, ba mhaith le WWETB go mbeadh béim 
mhéadaithe curtha ar an mbithéagsúlacht. Tá sé beartaithe againn obair i gcomhar leis an Ionad 
Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta agus le Comhairle Contae Loch Garman chun scrúdú a dhéanamh 
ar na deiseanna féideartha atá sa réimse seo. 

• Iniúchadh a dhéanamh ar sholáthar féideartha amach anseo maidir le soláthar speisialtóra do 
dhaoine óga idir 12 - 15 bliana d’aois a bhfuil an fhéidearthacht ann nach bhfuil siad ag glacadh 
páirt go hiomlán sna struchtúir oideachais reatha agus atá lasmuigh den soláthar príomhshrutha 
iar-bhunscoile.Tacóidh sé tuilleadh leis na daoine óga sin a dteastaíonn idirghabhálacha 
speisialaithe uathu sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma mar rogha malartach ar an scolaíocht 
bhaile. 
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• Forbairt áiseanna don obair óige: Tá na háiseanna óige agus na hionaid óige ríthábhachtach chun 

an obair óige a éascú.  Tá Próifíl Cheantair, Anailís Riachtanas agus Riachtanais Seirbhíse ullmhaithe 
ag WWETB le haghaidh tionscadail oibre don ógra in 2019. Mar sin féin, tá an maoiniú ar an leibhéal 
náisiúnta tríd an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige an-teoranta 
go deo maidir le suíomhanna úrnua a fhorbairt, agus chuirfeadh tacaíocht do na tionscadail seo go 
mór le daoine óga leochaileacha agus imeallaithe ar fud an chontae. 

• Obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch Garman chun Ionad Réigiúnach Oideachais, 
Oiliúna agus Eachtraíochta Allamuigh a fhorbairt ag Loch Carraig an Phoill, Sliabh Fhothart, Baile 
Loch Garman. Ionad den scoth a bheidh ann a bheidh ar cheann de na hionaid spóirt eachtraíochta 
is fearr sa tír agus déanfar é a mhaoiniú i gcomhpháirt ag WWETB agus Comhairle Contae Loch 
Garman. Beidh sé inrochtana do mhic léinn agus do dhaoine de mhuintir na háite araon, agus do 
thurasóirí san áireamh, ar fud an chontae agus ar fud an réigiúin. 

• Ní mór do gach páirtí tacaíocht leanúnach a thabhairt don Chomhpháirtíocht um Oideachas Ceoil 
(FPE) an-rathúil idir WWETB agus Comhairle Contae Loch Garman a bhunaigh Music Generation 
Loch Garman chun a chinntiú go bhfaigheann níos mó daoine óga ar fud an chontae rochtain ar an 
teagasc ceoil ar chostas íseal curtha ar fáil ag saineolaithe sa réimse, in uirlisí ceoil agus i gcampaí 
ceoil ar bhonn rialta. 

• Feabhas breise a chur ar obair Aonad Seirbhíse do Ghnó WWETB don tionscal chun tacú le 
huasghrádú leanúnach na bhfostaithe sa lucht saothair, go háirithe chun tacú leis na fostaithe sin 
is leochailí ó thaobh dífhostaíochta de. 

• Leanfaidh WWETB ag forbairt bealaí soiléire dul chun cinn ó Bhreisoideachas agus Oiliúina (BO&O) 
go hoideachas tríú leibhéal trí chomhaontuithe forchéimnithe a fhorbairt leis na coláistí tríú 
leibhéal sa réigiún agus go háirithe leis an Ollscoil Teicneolaíochta nua atá beartaithe a oscailt i mí 
Eanáir 2022.  Ina theannta sin, tá bealaí soiléire ann chun leanúint ón scoil go printíseacht atá á 
spreagadh agus á dtacú go leanúnach. 

• Leanfaidh WWETB ar aghaidh ag déanamh scrúdú ar na deiseanna oiliúna atá ann i dtionscal na 
scannán atá á leathnú amach i Loch Garman. 

• Is sampla iontach iad ionaid FabLab a bhunaigh WWETB in Inis Córthaidh agus ar Ros Mhic Thriúin 
den chomhoibriú éifeachtach atá indéanta idir gníomhaireachtaí agus gnólachtaí/tionscail, lena 
gcuirtear an oiliúint ar fáil do dhaoine dífhostaithe agus an uasoiliúint d’fhostaithe sa 
teicneolaíocht 3T ceannródaíoch. Ba bhreá linn é dá mba leathnófar amach an tseirbhís sna blianta 
beaga atá amach romhainn, agus ról leathnaithe curtha léi le haghaidh an fhorbairt fhéideartha 
fréamhshamhlacha do chuideachtaí innealtóireachta beaga nuálaíocha agus nuálaithe araon nach 
bhfuil mórán airgead tirim ar fáil acu. 

• Comhghuaillíocht Foirgníochta Ardfheidhmíochta (HPBA) - Forbraíodh Meabhrán 
Comhthuisceana idir WWETB agus Comhairle Contae Loch Garman chun Ionad Feabhais HPBA a 
fhorbairt in Inis Córthaidh. Tá foirgneamh curtha ar fáil ag Comhairle Contae Loch Garman in aice 
le hIonad Oiliúna WWETB NZEB (Foirgneamh Nach Mór Neodrach ó Thaobh Fuinnimh) agus 
oibreoidh na heagraíochtaí le chéile chun an HPBA a fhorbairt le tacaíocht ó Bhord ard-
chumhachtach a bhfuil an chuid is mó de na príomhpháirtithe leasmhara an tionscal tógála 
náisiúnta air. Tá sé beartaithe go síneoidh an UNECE Meabhrán Tuisceana leis an HPBA go luath i 
2021 agus go dtacóidh Rialtas na hÉireann leis seo. Deimhneoidh sé seo go mbeidh Ionad Inis 
Córthaidh ar cheann de cheithre Ionad a aithníonn UNECE ar fud an domhain agus an t-aon cheann 
san Eoraip. Thacódh sé seo tuilleadh le forbairt an tionscadail ina fhoirgneamh úrscothach in Inis 
Córthaidh. Mar thoradh ar fhorbairt bhreise le linn an Phlean Forbartha Contae bheadh gá le 
ceanncheathrú idirnáisiúnta Ionad Feabhais HPBA a bheith lonnaithe in Inis Córthaidh. 
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D'fhorbair Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a dréachtphlean Forbartha Contae agus leag 
WWETB béim ar na réimsí seo a leanas sa phlean sin: 
 
• Oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile - Tá an bunoideachas agus an oideachas iar-bhunscoile 

il-sainchreidmheach curtha ar fáil ag WWETB i suímh éagsúla. Táimid ag iarraidh freastal ar raon 
níos leithne den éagsúlacht agus den iolrachas san oideachas bunscoile, go háirithe i gceantar 
chathair Phort Láirge, agus cuireadh le fios i suirbhé ar cuireadh ar thuismitheoirí le déanaí in ionaid 
chúraim leanaí, a rinne WWETB thar ceann na Roinne Oideachais, go raibh an-éileamh ann, agus 
timpeall 25% díobh siúd a rinne an suirbhé ag lorg rogha níos leithne a bheith ar fáil. Creidimid go 
mbeidh an samhail BOO de bhunscoil, i.e. Scoileanna Náisiúnta Pobail, in ann an éagsúlacht seo a 
chur ar fáil agus táimid ag súil go mór go ndéantar soláthar do Scoileanna Náisiúnta Pobail nua mar 
go bhfuiltear ag tuar go dtiocfaidh méadú mór ar dhaonra chathair agus chúlchríoch Phort Láirge. 
Ina theannta sin, oibreoidh WWETB leis an Roinn Oideachais chun deiseanna a shainaithint chun 
tacú leis an ngá atá le háiteanna breise scoile i gcathair agus i gcontae Phort Láirge. 

• An Breisoideachas - Tá fonn ar WWETB na saoráidí breisoideachais i gcathair Phort Láirge, a 
bhfuiltear dá leathnú amach an t-am ar fad, a chomhdhlúthú. Go háirithe, táimid ag iarraidh aistriú 
go dtí an láithrean ar Shráid an Choláiste, áit a bhfuil Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT) 
lonnaithe faoi láthair, nuair a bhogann an institiúid sin amach as an láithreán sin le linn na blianta 
tosaigh de Phlean Forbartha an Chontae. Tá comhaontas déanta ina leith sin ag an Roinn 
Oideachais agus WIT i bprionsabal cheana féin, faoi réir a dtionscadail tógála a bheith curtha ar 
aghaidh go sásúil. Fágfaidh sé sin go mbeidh os cionn 1,500 mac léinn breisoideachais lonnaithe i 
gcampas i lár na cathrach ar dtús a thabharfadh beocht mhór, éagsúlacht agus buntáiste tráchtála 
don cheantar. Chuirfí go mór leis an bhféidearthacht go mbeidh líon na ndaltaí / na bhfoghlaimeoirí 
ag dul i méid dá mbeadh siad lonnaithe i gcampais den scoth.  

• Seirbhísí Óige - Tá plean WWETB um an tSeirbhís Óige ag féachaint le tuilleadh comhoibrithe a 
fhorbairt i gcomhar leis an gCoiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga. Tosaíocht shuntasach a 
bheidh ann ná an soláthar tuaithe a mhéadú toisc go bhfuil easpa den soláthar seirbhíse óige 
spriocdhírithe i nDún Garbhán agus in Iarthar Phort Láirge. Beidh sé mar réimse béime ar leith díriú 
ar ghrúpaí óige a dhéileálann le daoine óga ó ghrúpaí imeallaithe. Tá sé ar intinn ag WWETB 
seirbhísí agus tacaíochtaí óige a fhorbairt tuilleadh ar fud na cathrach agus na gceantar uirbeach 
sa chontae lena n-áirítear saoráidí a fheabhsaíonn an teagmháil urramach le daoine óga. 

• Music Generation - Comhoibriú sa cheol idir WWETB, WCCC agus go leor páirtithe leasmhara ceoil, 
agus atá an-rathúil is é Music Generation, atá ann le trí bliana anuas. Ba bhuntáiste mór é do leanaí 
agus do dhaoine óga i gcathair agus i gcontae Phort Láirge forbairt an cheoil a fhorbairt ar fud 
bunscoileanna, iar-bhunscoileanna, suíomhanna óige agus suíomhanna ceoil ar leith eile agus is é 
an t-aon chlár ceoil amháin é atá maoinithe le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge. 

 
Tá an riocht cheart ar WWETB chun freagairt do na riachtanais agus na dúshláin a shainaithnítear i 
gcontaetha Loch Garman agus Phort Láirge maidir leis an gnóthachtáil oideachasúil, an fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil, an ullmhacht leis an saol oibre, an rochtain ar an bhfostaíocht, an t-ionchuimsiú 
sóisialta agus pobail inbhuanaithe. Tá ionadaíocht ag WWETB ar choistí stiúrtha agus ar fhochoistí de 
chuid Choistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) i bPort Láirge agus Loch Garman, de chuid Fhorbairt 
Thoir Theas na hÉireann, agus de chuid Fóram Scileanna Réigiúnacha an Oir-Dheiscirt. Déanaimid 
idirchaidreamh dlúth leis an tionscal freisin tríd an mballraíocht ar na Cumainn Tráchtála agus ar IBEC. 
Tacaíonn ár nAonad Seirbhíse do Ghnó leis na céadta fostóirí. Ina theannta sin, tá ionadaíocht againn 
ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus oibrímid go 
dlúth leo.  
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4. Ráiteas Straitéise 
4.1 Fís, Misean, Spriocanna Straitéiseacha 
 
Tá Ráiteas Straitéise cúig bliana (2018-2022) forbartha ag WWETB dó féin, mar eagraíocht, de réir Alt 
27 den Acht BOO (2013).  Mar chuid den phróiseas rinneadh comhairliúcháin le grúpaí geallsealbhóirí 
inmheánacha agus seachtracha araon, lena n-áirítear baill foirne, Boird Bainistíochta, tuismitheoirí 
agus comhlachtaí seachtracha.   
 
Bhí sé léirithe go soiléir sa phróiseas comhairliúcháin go bhfuil baill foirne agus geallsealbhóirí ag obair 
i dtreo aon sprioc coitinne amháin: timpeallacht chuimsitheach thacúil a fhorbairt do mhic léinn agus 
d’fhoghlaimeoirí chun cabhrú leo a barr a gcumas a bhaint amach. Tá prionsabail na hiomláine agus an 
chomhionannais, atá i gcroílár an obair a dhéanaimid agus san idirchaidreamh a bhíonn againn leis na 
páirtithe leasmhara, ríthábhachtach chun ár bhfís a bhaint amach. Go bunúsach, creidimid go bhfuil 
bealach chun foghlama ann do chuile dhuine agus gur chóir don eispéireas oideachasúil do mhic léinn 
agus d’fhoghlaimeoirí araon a bheith claochlaitheach. 
 
Sa Ráiteas Straitéise atá formheasta ag an mBord agus atá foilsithe ar shuíomh gréasáin WWETB, tá 5 
phríomhsprioc straitéiseacha leagtha amach, chomh maith le raon tosaíochtaí agus gníomhartha le 
bheith déanta ina ndiaidh lena dtreoraítear an obair a dhéantar san eagraíocht chun a fís agus a ráitis 
mhisin a bhaint amach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2 Spriocanna Straitéiseacha WWETB 
 
Sprioc Straitéiseach 1:  Chun cláir oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a chur ar fáil dár ndaltaí agus 
foghlaimeoirí. Bainfear sin amach trí inrochtaineacht a chinntiú agus trí dheiseanna a sholáthar dár 
bpobal chun leas a bhaint as barr feabhais san oideachas agus san oiliúint. 
Sprioc Straitéiseach 2: Seirbhísí na hEagraíochta a Fhorbairt: Bainfear é sin amach trína chinntiú go 
gcuirimid na tacaíochtaí is airde cáilíochta ceannaireachta, feidhmiúcháin agus riaracháin ar fáil 
d’fhórsa oibre spreagtha agus oilte, rud a chuirfidh taithí múinteoireachta agus foghlama 
ardchaighdeáin ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus do dhaltaí. 
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Spriocanna Straitéiseacha WWETB 
 
 

Sprioc Straitéiseach 3: Ár bhfoireann go léir ag obair le chéile: Timpeallacht dhearfach oibre a chruthú 
ina gcuireann foireann dhea-cháilithe a n-uaschumas chun leas na ndaltaí agus na bhfoghlaimeoirí le 
haird chuí ar luachanna WWETB. Tá sé seo bunaithe ar chultúr comhionannais, measa agus dínite sa 
láthair oibre, forbairt ghairmiúil leanúnach, meon ‘is féidir linn’ agus a bheith oscailte do agus a meas 
a thaispeáint ar thuismitheoirí/caomhnóirí agus páirtithe seachtracha comhoibríocha.  
Sprioc Straitéiseach 4: Comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe buana a chothú agus a fhorbairt trí bheith 
ionadaithe ar chomhlachtaí reachtúla ábhartha, gníomhaireachtaí, leasa gnó, ceardchumainn, ar 
ghrúpaí pobail agus san earnáil dheonach, agus oibriú ag an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil 
chuige sin. 
Sprioc Straitéiseach 5: Cumarsáid éifeachtach inmheánach agus sheachtrach a fhorbairt. Bainfear é sin 
amach trí straitéis shoiléir a chur ar fáil, le tacaíocht ó Fhoireann Chumarsáide tiomanta, ó acmhainní 
cuí agus ó fheasacht ar bhranda WWETB a fhorbairt. 
 
 
4.3 Forálacha Forfheidhmithe agus Monatóireachta  
 
Tá an Plean Seirbhíse seo saincheaptha chun tacú le cur i bhfeidhm Ráiteas Straitéise WWETB 2018–
2022.  Cé go bhfuil ár dtosaíochtaí agus ár n-aidhmeanna thar thréimhse 5 bliana leagtha amach sa 
Ráiteas Straitéise, fós féin tá sé tábhachtach go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun tacú lena chur i gcrích. 
Tacaítear le cur i bhfeidhm na straitéise ag Foireann Bainistíochta Sinsearaí WWETB trí thimthriall 
pleanála agus buiséadaithe bliantúil. Formheasann Bord WWETB plean bliantúil agus / nó buiséad agus 
déanann sé meastóireacht oifigiúil ar an bhfeidhmíocht iarbhír ag féachaint don phlean agus / nó don 
bhuiséad ar bhonn bliantúil. 
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Tá an Plean Forfheidhmithe roinnte ina 4 chéim: 

1) Céim na Pleanála 
2) An Chéim Athbhreithnithe 
3) Céim na Meastóireachta 
4) Céim an Tuairiscithe 

 
 
 
 

Céim 1: Céim na Pleanála 
 
Is éard atá i gceist le Céim na Pleanála ná an struchtúr a chur i mbun ar mhaithe le cinnte a 
dhéanamh de go bhfuil WWETB ag comhlíonadh na gcuspóirí mar atá luaite sa Ráiteas Straitéise. 
Glacfar leis an struchtúr ag seo a leanas chun an méid sin a bhaint amach: 

• Sainmhínigh Spriocanna / Cuspóirí 
• Sceidealaigh na Garspriocanna 
• Leithdháil Acmhainní 
• Ainmnigh Freagrachtaí na mBall Foirne 
• Sainmhínigh Méadrachtaí chun an Rath/KPIanna a Mheas 

Feidhmíonn an Fhoireann Ardbhainistíochta trí na struchtúir rialachais atá ann chun fo-ghníomhartha, 
amlínte gaolmhara agus méadrachtaí a shainaithint ionas go n-éireoidh leo. Cuimsítear le struchtúr 
rialachais feidhmiúcháin an WWETB na grúpaí seo a leanas lena mbeifear ag plé: 

I. SMT 
II. Príomhoidí 

III. Bainisteoirí BO&O 
IV. Grúpa Stiúrtha um an gCumarsáid 
V. An Fhoireann Oibríochtaí (AD, Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha) 

Tarlaíonn Céim na Pleanála ar bhonn bliantúil. 

An Chumarsáid

1. An Phleanáil

2. An 
tAthbhreithniú

3. An 
Measúnú

4. An Tuairisciú
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Céim 2: An Chéim Athbhreithnithe 
 
Cuidíonn céim an Athbhreithnithe leis an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí tuiscint a fháil ar an dul 
chun cinn atá déanta chun na ngníomhartha agus na dtosaíochtaí aitheanta a bhaint amach. 
Pleanálfar aon ghníomh feabhais de réir mar is cuí tar éis na céime Athbhreithnithe. Beidh an 
struchtúr seo a leanas ag céim an Athbhreithnithe: 
 

Comhairliúchán Freagracht Minicíocht 
Cruinnithe Grúpa Forfheidhmithe an SMT Uair sa Ráithe 
Cruinnithe Príomhoidí Gach dhá bhliain 
Cruinnithe Bainisteoirí BO&O Gach dhá bhliain 
Cruinnithe Grúpa Stiúrtha um an 

gCumarsáid 
Gach dhá bhliain 

Cruinnithe Foireann Oibríochtaí Gach dhá bhliain 
   
Cruinnithe Bord WWETB Athbhreithniú meántéarma 
Seisiúin/Suirbhé grúpa fócais Grúpaí de gheallsealbhóirí 

inmheánacha 
Athbhreithniú meántéarma 

Seisiúin/Suirbhé grúpa fócais Grúpaí de gheallsealbhóirí 
seachtracha 

Athbhreithniú meántéarma 

(Is féidir leis na cruinnithe pleanála bliantúla, mar atá luaite thuas, a bheith áirithe mar chuid de na 
cruinnithe athbhreithnithe) 
 
 
Céim 3: Céim na Meastóireachta 

Is éard is cuspóir na céime Meastóireachta ná conclúidí a bhaint as an gcéim athbhreithnithe agus a 
dhéanamh amach an bhfuilimid ar an mbealach ceart maidir lenár gcuspóirí, ár dtosaíochtaí agus ár 
gcumas seachadta laistigh de na tréimhsí ama atá mionsonraithe. Sa chéim Meastóireachta, déantar 
athbhreithniú freisin faoi an bhfuil ár KPIanna á mbaint amach. Tá an Fhoireann Bainistíochta 
Shinsearach freagrach as céim na Meastóireachta agus éascaítear seisiún bliantúil. 
 
 
Céim 4: Céim an Tuairiscithe 

De réir ár n-oibleagáidí faoin Acht BOO, 2013 agus faoin gCód Cleachtais chun BOOanna a Rialú, 
tabharfaidh an WWETB tuairisc don Aire uair sa bhliain. Cuimsítear sa an Tuarascáil Bhliantúil 
nuashonruithe ar an dul chun cinn a baineadh amach i gcoinne cuspóirí a leagtar amach sa Ráiteas 
Straitéise. Cuireann an Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí, mar Ghrúpa Forfheidhmithe don Ráiteas 
Straitéise, tuairisc faoi bhráid an Bhoird gach bliain ar an dul chun cinn atá déanta chun na Spriocanna 
Straitéiseacha comhaontaithe a bhaint amach.   
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5. Forbhreathnú ar Sheirbhísí 2021: 
 

5.1 Iar-Bhunscoileanna, Coláistí PLC agus Scoileanna Náisiúnta Pobail 
 
Tá WWETB ina phátrún ar aon Scoil Náisiúnta Pobail amháin (CNS), ar 12 iar-bhunscoil agus 1 Choláiste 
Breisoideachais amháin. Leanfaidh WWETB ag soláthar comhairle agus tacaíochta oideachais, 
airgeadais, acmhainní daonna, TFC agus foirgníochta do gach aon cheann de na scoileanna seo chomh 
maith le tacaíocht dá rialachas agus dá mbainistíocht iomlán. 
 
Le linn 2020 agus ag leanúint ar aghaidh in 2021, thacaigh WWETB le gach scoil a n-ardáin agus a 
bpleananna foghlama digití a fhorbairt tuilleadh, agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach rialta (FGL) á 
sholáthar d’fhoireann na scoile.  Ag cuir leis an oiliúint a bhí curtha ar fáil sna blianta roimhe seo, 
rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le breisoiliúint a thabhairt do na baill foirne agus do na daltaí 
go léir sna scoileanna i réimse na foghlama digití, a raibh gá leo agus a luathaíodh le tréimhsí cian-
teagaisc agus cian-fhoghlama.  Le linn 2021, agus go fadtéarmach chomh maith, daingneofar an t-eolas 
agus na scileanna a fhorbrófar ag an am seo ionas go bhfeabhsóidh siad an fhoghlaim sa seomra ranga.  
 
Tá WWETB ina chomhphátrún freisin do thrí scoil phobail i bPort Láirge agus Loch Garman, i gcomhar 
le hord rialta, agus leanfaidh sé ag obair leis an gcomhphátrúin agus le boird bainistíochta áitiúla chun 
beartais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.  
 
Meastar go gcuirfear tús le díospóireachtaí le Educate Together ar Airteagail Bainistíochta don scoil 
athsholáthair i mbaile Loch Garman i rith 2021 i gcomhthreo leis an tionscadal tógála suntasach.  Tá 
fonn ar WWETB cur chuige straitéiseach a fhorbairt leis an NCSE maidir le pleanáil do Ranganna 
Speisialta ar fud an dá chontae. 
 
Mar chuid de líonra mór scoileanna BOOanna, cuirfidh scoileanna WWETB tús le rolladh amach an 
teagaisc Eitice le linn 2021 ag críochnú sna blianta beaga amach romhainn le tabhairt isteach Chreat 
na bPátrúnachta inár gcuid iar-bhunscoileanna uile.  Tháinig sé seo chun cinn as fhorbairt Ráiteas 
Spiorad Saintréithe comhaontaithe do gach scoil de chuid an BOO ar fud na tíre. 
 
Cuirtear cúrsaí PLC ar fáil anois trí 5 scoil dé-sholáthair agus Coláiste Breisoideachais Phort Láirge.  
Rinneadh an soláthar seo a shruthlíniú ar bhealach níos fearr i rith 2020 agus cuireadh deireadh le 
cúrsaí PLC i roinnt scoileanna.  Bunaíodh PLC Ghuaire in 2020 mar ionad for-rochtana ar Choláiste 
Gairmoideachais Inis Córthaidh agus tá sé beartaithe an t-ionad seo a fhorbairt tuilleadh le linn 2021.   
 
Cuirfear tús leis an oiliúint do na Boird Bainistíochta i ndáiríre i rith 2021, ag tosú le seisiún oiliúna 
ginearálta.  Tá sé beartaithe go gcomhlánófar é seo le seisiúin oiliúna breise, níos giorra agus níos 
sainiúla a d’fhéadfaí a sheachadadh le linn cruinnithe boird scoile agus/nó do bhaill shonracha boird.  
Meastar go ndéanfar an clár oiliúna seo, nuair a fhorbrófar é go náisiúnta le BOO  Éireann, a chur ar 
fáil ar bhonn rialta do gach ball den bhord bainistíochta. 
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Clárú agus Clárú Réamh-mheasta do Choláistí Iar-Bhunscoile agus PLC: 
 
 

Ainm na Scoile Líon na gclárúcháin amhail an 30/09/2020 
 

Dara Leibhéal PLC 
Coláiste Bhaile an Droichid 554 0 

Gairmscoil Bhun Clóidí 227 0 

Coláiste Abbáin 322 0 

Coláiste an Átha, Cill Mhucraise* 329 41 

Coláiste na Craobhaí 917 0 

Coláiste Dhún Garbhán* 222 187 

Gairmcholáiste Inis Córthaidh 419 207 

Coláiste Uí Chinnéide 152 50 

Meánscoil San Nioclás 152 0 

Coláiste Sheilsceire 368 68 

Coláiste Pobail Naomh Déaglán 791 0 

Coláiste Pobail Naomh Pól 573 0 

Coláiste Breisoideachais Phort Láirge* 0 704 

Clárúchán Iomlán sna Coláistí 5,026 1,257 

 
 
 
Clárúchán agus Clárúchán Réamh-mheasta sna Scoileanna Náisiúnta Pobail: 

 
 
  

Ainm na Scoile Clárúchán amhail an 
30/09/2020 

Clárúchán réamh-
mheasta 2021/2022 

Scoil Náisiúnta Pobail Cill na Manach 
 

26 32 
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5.2 Breisoideachas agus Oiliúina 
 
Ráiteas Seirbhísí - Breisoideachas agus Oiliúina 2021 
 

 
 
 
 
Cuirtear an Bhreisoideachais agus Oiliúna i bPort Láirge agus Loch Garman ar fáil trínár 16 chlár 
seirbhíse a sheachadtar i 29 ionad BO&O, chomh maith le go leor suíomhanna pobail. Agus cinneadh 
á dhéanamh againn maidir leis an soláthar a thairgtear, tugtar aird ar na luachanna a spreagann ár 
gcreidiúint sa Bhreisoideachas agus Oiliúint agus an ról claochlaitheach is féidir leis a imirt i saol an 
duine. 
 
Is eagraíocht bunaithe ar riachtanais í WWETB, atá dírithe ar fhoghlaimeoirí; a bhfuil sé mar chuspóir 
aige freastal ar riachtanais athraitheacha foghlama agus oiliúna ár bpobal, mar dhaoine aonair agus 
mar ghrúpaí foghlaimeoirí aitheanta laistigh de. Tá WWETB ag iarraidh seirbhísí ar ardchaighdeán a 
sholáthar agus tá sé dírithe ar an bhfeabhsúchán leanúnach. Tá sé mar aidhm ag ár gcláir go léir an 
úsáid is fearr a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil agus luach ar airgead a thabhairt. 
 
Tá tionchar ag an ngéarchéim reatha ar an soláthar BO&O agus tá sí fós ag teastáil, agus bhí gá le 
haistriú chuig seirbhís ar líne agus cumaiscthe sna cláir go léir. Baineadh é seo amach i gcomhar lenár 
bhfoireann thiomnaithe cleachtóirí BO&O.  

Breisoideachas

Printíseachtaí

Oiliúint 
Scileanna

Scileanna 
chun 

Gluaiseacht 
ar Aghaidh

Scileanna 
chun Dul 

san 
Iomaíocht

CTCanna

STPanna

LTIanna

Dídeanaithe 
& an Lucht 

Iarrtha 
Tearmainn

Coláiste Iar-
Ardteistiméireachta

An Óige

Litearthacht 
d'Aosaigh/ 

ESOL

SDOG

Ógtheagmháil

An tOideachas 
Pobail TFAO 

Treochomh
airle 

d’Aosaigh
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Cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna 2021 
 
 

Cláir Cúrsaí Iomlán Foghlaimeoirí 

Grúpaí Litearthachta d'Aosaigh 595 2,114 

Cúrsaí Oiliúna Printíseachta 67 808 

An Oiliúint Chumaiscthe 23 103 

An Nasc-Oiliúint agus an Bhunoiliúint 13 63 

Grúpaí BTEI 184 1,262 

An tOideachas Pobail 225 1,346 

Ionaid Oiliúna Pobail 25 238 

ESOL 352 1,631 

Oiliúint Iarnóna 196 740 

Uaireanta Comhoibrithe BO&O 4 82 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 36 407 

Athlonnú Dídeanaithe 15 64 

Scileanna don Saol Oibre 38 134 

Scileanna chun Gluaiseacht ar Aghaidh 119 593 

Soláthraithe Sainoiliúna 15 141 

An Oiliúint i Scileanna ar Leith 28 250 

Oiliúint i gCúrsaí Oiliúna 23 220 

SDOG Lárnach 127 842 

Ógtheagmháil  49 481 

Iomlán 2,134 11,519 
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5.3 Gnóthaí Oibre don Aos Óg 
 
Ní soláthraí díreach na hOibre Óige é WWETB.  Seirbhís tacaíochta atá i gceist leis an bhfoireann 
Gnóthaí Oibre don Aos Óg i WWETB le haghaidh comhlachtaí oibre ógra.  Is é an sprioc atá acu ná 
tionscadail agus seirbhísí neamhfhoirmiúla oideachais ar ardchaighdeán do dhaoine óga ar fud an dá 
chontae a chur chun cinn, agus tacú leis na tionscadail is na seirbhísí siúd. 
  
Tá triúr Oifigeach Óige lánaimseartha agus beirt bhall foirne tacaíochta riaracháin ag obair sa WWETB. 
Déantar an tseirbhís a bhainistiú go príomha ar fhormáid limistéarbhunaithe le hOifigigh Óige atá 
lonnaithe i gcathair Phort Láirge, Contae Phort Láirge agus Chontae Loch Garman.  
  
Déanann WWETB maoirseacht ar rialachas agus ar chomhlíonadh bhainistíocht an mhaoinithe a 
sholáthraíonn an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO) do 
tríocha cúig tionscadal faoi stiúir na foirne ar fud an dá chontae. Tá ról ríthábhachtach ag Oifigigh Óige 
WWETB i dtacú, i bhforbairt agus i monatóireacht na seirbhísí óige áitiúla.  Bíonn teagmháil dhíreach 
ag na hOifigigh Óige leis na heagraíochtaí óige ina gceantar féin chun tacaíocht agus treoir a thabhairt 
dóibh.   
  
Seoladh UBU Do Áit Do Spás i mí Iúil 2020.  Is é misean UBU Do Áit Do Spás ná tacaíochtaí lasmuigh 
den scoil a sholáthar do dhaoine óga atá ar an imeall, faoi mhíbhuntáiste nó leochaileach (idir 10 agus 
24 bliana d’aois) ina bpobail féin chun é a chur ar a gcumas deacrachtaí móra a shárú agus barr a n-
acmhainneacht a bhaint amach.  Ní mór na tacaíochtaí seo a bheith curtha ar fáil de réir luachanna, 
spriocanna, cuspóirí agus rialacha na scéime agus mar fhreagairt ar riachtanais daoine óga mar atá 
aitheanta ag WWETB. 
  
Leanfaidh WWETB ag tacú le hobair na ngrúpaí faoi stiúir dheonach trí phróiseas caighdeáin na Roinne 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO) agus tríd an maoiniú a 
sholáthar tríd an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCGS) i measc scéimeanna eile. 
  
I measc na bpríomhghníomhartha atá mar bhonn agus taca le Gnóthaí Oibre don Ógra tá: 
  
• Deontais a riaradh chun an obair don ógra a sholáthar lena n-áirítear UBU - Do Áit, Do Spás, an 

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, an Deontas don Trealamh Caipitil, an Tionscnamh 
Fostaíochta don Aos Óg. 

• An rialachas agus maoirseacht a sholáthar chun an maoiniú don obair don ógra a riar. 
• Cistí DCEDIY le haghaidh tionscadail a bhainistiú agus a riar go tráthúil agus go héifeachtúil. 
• Dul i mbun an phróisis um láithreáin úrnua in éineacht leis an DCEDIY chun seirbhís nua don óige 

a sholáthar laistigh de limistéar feidhme WWETB.  
• Scrúdú a dhéanamh ar bhealaí chun éifeachtúlachtaí a thabhairt isteach i bpróisis tuairiscithe 

chun an tairbhe is fearr a bhaint as acmhainní agus chun córais tuairiscithe ar líne a leagadh síos 
atá níos soláimhsithe do thionscadail faoi stiúir foirne agus do chlubanna faoi stiúir oibrithe 
deonacha araon. 

• Scrúdú leanúnach a dhéanamh ar dheiseanna chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais daoine óga 
atá aitheanta tríd an obair óige i gcásanna ina bhfuil seirbhísí teoranta ann.  

• Tacú leis na Caighdeáin Náisiúnta Cáilíochta do chlubanna agus do thionscadail óige ina bhfuil an 
obair óige curtha ar fáil. 

• Oibrithe óige agus saorálaithe oibre óige a threorú chuig acmhainní oibre óige agus ábhar cláir. 
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5.4 Tacaíocht agus Forbairt d’Eagraíochtaí 
 
Is í feidhm na Tacaíochta agus na Forbartha Eagraíochta ag WWETB córais agus struchtúir a chur i 
bhfeidhm chun tacú le seachadadh seirbhísí agus clár oideachais agus oiliúna WWETB. Déantar é seo 
trí thacú le cultúr feabhsúcháin leanúnaigh, ag úsáid samhail den obair foirne trasfheidhmiúil. Ón tráth 
a ndearnadh na feidhmeanna riaracháin a athchóiriú in 2017, tá a lán athruithe tagtha isteach ar na 
foirne.  
 
Déantar na seirbhísí agus na cláir seo a leanas a sholáthar tríd an bhfeidhm Tacaíochta agus Forbartha 
Eagraíochta: 
 

1. Acmhainní Daonna 
2. Airgeadas 
3. Seirbhísí Corparáideacha 
4. Music Generation 

 
1. Acmhainní Daonna 
Tabharfar tosaíocht d’athbhreithniú AD, a tionscnaíodh in 2020, agus críochnófar é i mí Iúil 2021. Is iad 
seo a leanas cuspóirí an athbhreithnithe: 

 
• An soláthar reatha AD a scrúdú agus a mheas i dtéarmaí struchtúir, próisis, nósanna imeachta, 

feidhmeanna agus éifeachtúlachta de réir riachtanais na heagraíochta. 
• Na tosca sin a chuireann le sholáthar feidhm ardfheidhmíochta AD, nó a chuireann bac air, a 

shainaithint. 
• Leasuithe ar chórais / nósanna imeachta / phróisis a mholadh agus a dhoiciméadú chun tacú le 

cur chun cinn na feidhme reatha AD. 
• Deiseanna chun comhtháthú próisis a mholadh agus a dhoiciméadú chun tacú le cur chun cinn na 

feidhme AD reatha. 
• Moltaí a dhéanamh maidir le riachtanais oiliúna agus forbartha sa todhchaí lena n-áirítear 

riachtanais seirbhíse a bhfuiltear ag súil leo sa todhchaí, athruithe réamh-mheasta ar chleachtas 
AD sa todhchaí, athruithe réamh-mheasta ar reachtaíocht, agus gairmithe ábhartha eile a 
áireamh, ach gan a bheith teoranta do na riachtanais sin amháin. 

 
Rinneadh roinnt athruithe foirne laistigh den fhoireann le linn 2020 agus beidh an béim leagtha ag an 
bhfoireann AD ar a chinntiú go bhfuil na scileanna riachtanacha ag na baill foirne nua arna earcú iad 
chun tacú le feidhm ardchaighdeáin AD a bheith curtha ar fáil. Tá sé mar thosaíocht eile don fhoireann 
AD a ullmhú chun seirbhísí párolla comhroinnte a chur i bhfeidhm in 2021 agus críochnófar roinnt 
tionscadal laistigh den bhliain chun an t-ullmhacht don aistriú chuig seirbhísí comhroinnte a chinntiú, 
rud a bheidh ag tarlú go luath i 2023.  
 
2. Airgeadas 
Leanfar ar aghaidh le cur i bhfeidhm an chórais Purchase2Pay iní 2021, agus an córas soláthair, 
buiséadaithe agus ordaithe P2P curtha i gcrích de réir a chéile sna scoileanna agus sna hionaid.  Tacóidh 
cur i bhfeidhm an chórais leis an dea-chleachtas i réimse an tsoláthair agus an cheannaigh.  
 
Tá an chéad chéim de chur i bhfeidhm chlár sócmhainní seasta do WWETB curtha i gcrích agus i 2021 
beidh tuilleadh rannpháirtíochta le scoileanna agus le hionaid chun an fhreagracht atá ag na 
bainisteoirí uile as sócmhainní a bhainistiú go cuí a scaipeadh ar fud roinnt ionaid éagsúla.  
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Maidir leis an Airgeadas, tá béim leanúnach leagtha ar ár bpróisis iniúchta agus tá WWETB dírithe air 
go ndéantar cinnte de go ndéanann sé na próisis iniúchta a shruthlíniú agus go n-oibríonn sé go dlúth 
leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus leis an Aonad Iniúchta Inmheánaigh ina leith seo.  
 
3. Seirbhísí Corparáideacha 
Tá sé fós mar phríomhthosaíocht na Seirbhísí Corparáideacha in 2020 an rialachas corparáideach 
iomchuí a chur i bhfeidhm ar fud WWETB. Tabharfaidh foireann na Seirbhísí Corparáideacha tosaíocht 
freisin d’fhorbairt Straitéise TFC, a chuimseoidh an straitéis um an Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta 
agus an Straitéis um Fhoghlaim Dhigiteach inár Scoileanna.  
 
Tá WWETB tiomanta dó go ndeimhneofar go gcomhlíonann sé an beartas soláthair don eagraíocht. 
Maidir leis seo, forbrófar roinnt creataí, de réir Phlean Soláthair Corparáideach WWETB, chun tacú le 
gnó WWETB. Leanfaidh Rannpháirtíocht le Bainisteoirí ag taispeáint ár dtiomantas i leith 
neamhchomhlíonadh a laghdú maidir le soláthar. 
 
Tá roinnt clár foirgníochta tosaíochta a mbeidh tús curtha leo in 2021 agus is tosaíocht é d’fhoireann 
na Seirbhísí Corparáideacha cinnte a dhéanamh de go bhfuil an struchtúr cuí i bhfeidhm chun tacú le 
tionscadail foirgníochta a bheith curtha i gcrích go rathúil. 
 
Is tosaíochtaí é do 2021 suíomh Inlín a fhorbairt do WWETB, chomh maith le suíomh gréasáin agus 
láithreáin ghréasáin scoileanna a bheidh gaolmhar leis. Tar éis treoirlínte brandála a fhorbairt don 
eagraíocht, forbrófar straitéis mhargaíochta in 2021.  
 
Cuirfidh WWETB tús le clár Fuinnimh agus Comhshaoil i 2021, tar éis do WWETB dul isteach i 
gcomhpháirtíocht le SEAI in 2020. Cuimseoidh an clár seo cláir rannpháirtíochta don fhoireann agus do 
mhic léinn agus oibreoidh sé le SEAI agus le grúpaí geallsealbhóirí seachtracha eile chun cuspóirí 
inláimhsithe a bhaint amach i 2021.  
 
4. Music Generation 
Chuaigh Covid-19 i bhfeidhm go mór ar na cláir Music Generation i Loch Garman agus i bPort Láirge 
agus táthar ag obair go dian chun cláir a athfhorbairt de réir na dteorainneacha reatha. Leanfar ag 
úsáid cláir ar líne mar mhalairt ar chuairteanna a thabhairt ar bhunscoileanna.  
 
Tá roinnt tionscnamh breactha amach, agus tabharfar tosaíocht dóibh in 2021. Beidh sé tábhachtach, 
go háirithe, go ndéanfar teagmháil lenár gcomhpháirtithe Comhairle Contae Loch Garman agus 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge lena chinntiú go mbeidh an tacaíocht riachtanach ag na 
cláir chun móiminteam a chruthú ar fud an dá chontae.  
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6. Ráiteas Seirbhísí 2021  
Faoi théarmaí an Chomhaontaithe Seachadta Feidhmíochta atá déanta idir an Roinn Oideachais agus WWETB, sainaithníodh na haidhmeanna agus na tosaíochtaí seo a 
leanas.  Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí sonracha chun na tosaíochtaí sin a bhaint amach, mar aon leis na táscairí feidhmíochta agus na spriocanna gaolmhara atá le 
soláthar: 

Sprioc  Tosaíocht Gníomh Táscaire feidhmíochta Sprioc 
Eispéireas an Mhic 
Léinn / an 
Fhoghlaimeora a 
bharrfheabhsú 

Eispéireas dearfach foghlama a thabhairt 
do gach foghlaimeoir, lena n-áirítear 
foghlaimeoirí ó ghrúpaí imeallaithe 

- Prionsabail Magenta don FGL chun leanúint ar 
aghaidh go cianda. Tabharfar cuireadh do 
rannpháirtithe ceachtanna a chur le Mol 
Digiteach Magenta. Comhoibriú leanúnach leis an 
bhFoireann um Fhoghlaim Dhigiteach. Cruinnithe 
Remote Magenta Team le Comhordaitheoir 
Oideachais do gach scoil. Oiliúint CRS ar an 
Theicneolaíocht Chúnta. 
 

 
- Baineadh amach dul chun cinn le tionscadail 

bhonneagair ar roinnt mórthionscadal scoile, lena 
n-áirítear iar-bhunscoil nua i mbaile Loch 
Garman, Coláiste Bhaile an Droichid, Gairmscoil 
Bhun Clóidí, Coláiste Naomh Déaglán Chill Mhic 
Thomáisín, Meánscoil San Nioclás agus le moladh 
chun Coláiste Naomh Pól i Loch Garman a leathnú 
amach le bheith ina scoil do 1000 dalta.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- An chomhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch 

Garman a chur ar aghaidh chun OETC Shíol 
Beagáin OETC a athlonnú go Loch Charraig an 
Phoill ag Sliabh Fhothart, Loch Garman.  

 

- 3-4 seisiún oiliúna Magenta in 
aghaidh na bliana acadúla. 

 
 
 
 
 
 
 
- Iar-bhunscoil Loch Garman - 

Faomhadh Céim 1 faighte ón 
Roinn Oideachais. Choláiste 
Bhaile an Droichid - Pleanáil céim 
2b ceadaithe agus tairiscintí um 
chonraitheora tógála ar siúl faoi 
láthair. Pleanáil Céim 2b 
Gairmscoil Bhun Clóidí ceadaithe 
agus tairiscintí conraitheora 
tógála ar siúl faoi láthair. Cead 
faighte ón Roinn Oideachas le 
haghaidh tionscadail Naomh 
Déaglán chun scoil nua a thógáil. 
Faomhadh tionscadail Naomh Pól 
le haghaidh scoil nua faighte ón 
Roinn Oideachais. Meánscoil San 
Nioclás - conraitheoirí ceaptha.   
 

- Meabhrán Tuisceana i bhfeidhm 
le Comhairle Contae Loch 
Garman don chéim eatramhach 
de thionscadal Loch Charraig an 
Phoill. Múnla leithdháilte costas 

Mol Digiteach 
Magenta á úsáid 
ag múinteoirí ar 
mhaithe le 
rochtain a fháil ar 
acmhainní, agus 
beidh an teagasc 
agus foghlaim 
fheabhsaithe mar 
thoradh air sin. 
Áiseanna iar-
bhunscoile le 
bheith 
críochnaithe de 
réir sprice agus 
laistigh de na 
creataí ama 
comhaontaithe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teach bád tógtha 
agus an cadhcáil 
agus an rothaíocht 
sléibhe curtha ar 
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- Cuirfear 700 gléas ar fáil d’fhoghlaimeoirí faoi 

mhíbhuntáiste. 
 
 
- Oifigeach Rochtana agus Míchumais le ceapadh 

chun tacú le foghlaimeoirí BO&O inár n-ionaid 
agus inár gcoláistí. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil 
leis an aonad Foghlama agus Forbartha 
Gairmiúla. 
 

- Saoráid nua a sholáthar don Ógtheagmháil i 
nGuaire, chomh maith le cistin oiliúna in 
gColáiste BO&O Bhun Clóidí. 

 

aontaithe. Teach báid ag feidhmiú 
agus roinnt gníomhaíochtaí 
curtha ar siúl san ionad nua. 
 

- Gléasanna curtha ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí atá faoi 
mhíbhuntáiste.  
 

- Oifigeach Rochtana & Míchumais 
ceaptha. Cuireadh oiliúint ar fáil 
do Bhainisteoirí agus 
Comhordaitheoirí BO&O maidir 
leis an bhfeasacht ar Rochtain 
agus Míchumas. 

- Saoráid nua seachadta agus cistin 
oiliúna ag feidhmiú i gColáiste 
BO&O Bhun Clóidí. 

siúl ag Loch 
Charraig an Phoill.  
 
 
Gléasanna curtha 
ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí 
atá faoi 
mhíbhuntáiste. 
Oifigeach 
Rochtana & 
Míchumais 
ceaptha. 
 
Ógtheagmháil i 
nGuaire agus cistin 
oiliúna nua i mBun 
Clóidí ag feidhmiú. 

Curaclam leathan a chur ar fáil - Tacaíocht leanúnach d’fhorbairt Gearrchúrsaí nua 
a bhaineann go sonrach le riachtanais scoileanna 
aonair curtha ar fáil.  

- Gearrchúrsaí a fhorbairt ag 
leibhéal na Scoile. 

Gearrchúrsaí nua 
ar fáil. 

Córais Dearbhaithe Cáilíochta a chur i 
bhfeidhm 

- Obair ullmhúcháin leanúnach don athbhreithniú 
tionscnaimh moillithe ar chórais dearbhaithe 
cáilíochta BO&O i WWETB. Doiciméid á n-aighniú 
i bhFómhar na bliana 2021 

- Athbhreithniú tionscnaimh ar 
chórais dearbhaithe cáilíochta 
BO&O críochnaithe. 

Athbhreithniú ar 
chórais 
dearbhaithe 
cáilíochta BO&O 
críochnaithe agus 
na ceachtanna a 
foghlaimíodh gafa. 

Tacú le daltaí/foghlaimeoirí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachais de réir an 
bheartais náisiúnta reatha 

- Cuirfear 700 gléas ar fáil d’fhoghlaimeoirí faoi 
mhíbhuntáiste. 

 
 
- Oifigeach Rochtana agus Míchumais le ceapadh 

chun tacú le foghlaimeoirí BO&O inár n-ionaid 
agus inár gcoláistí. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil 
leis an aonad Foghlama agus Forbartha 
Gairmiúla. 

 

- Gléasanna curtha ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí atá faoi 
mhíbhuntáiste. 

 
- Oifigeach Rochtana agus 

Míchumais ceaptha. Cuireadh 
oiliúint ar fáil do Bhainisteoirí 
agus Comhordaitheoirí BO&O 
maidir leis an bhfeasacht ar 
Rochtain agus Míchumas. 

Gléasanna curtha 
ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí 
atá faoi 
mhíbhuntáiste. 
Oifigeach 
Rochtana & 
Míchumais 
ceaptha. 
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Seirbhísí treorach agus comhairleoireachta 
a sholáthar 

- Pobail Cleachtais nua a bhunú do Chomhairleoirí 
Treorach. 

 
 
 
 
 
- Ceapfar treoirchomhairleoir breise chun obair i 

gcomhar le foghlaimeoirí Breisoideachais & 
Oiliúla chun cur leis an bhfeasacht atá ann ar 
dheiseanna Breisoideachais & 3ú leibhéal. 

- Tá na comhairleoirí treorach sna bunscoileanna 
ag leanúint leo tacaíocht a thabhairt 
d’fhoghlaimeoirí agus iad ag dul ar aghaidh go dtí 
an breisoideachas nó an t-ardoideachas.  

- Cuirtear treoir ar fáil freisin d’Ógtheagmháil, do 
na hoiliúnaithe, na printísigh agus do na 
foghlaimeoirí fásta athdheise.  

- Pobail Cleachtais Nua bunaithe 
do Chomhairleoirí Treorach. 

 
 

 
 
 

- Comhairleoir Treorach ceaptha. 
 
 
 

- Tacaíocht leanúnach do 
bhunscoileanna iar-bhunscoile, 
Ógtheagmháil, oiliúnaithe, 
printísigh agus foghlaimeoirí 
athdheise. 

Pobal Cleachtais 
na gComhairleoirí 
Treorach 
bunaithe, agus 
cruinniú tionólta.  
Comhairleoir 
Treorach ceaptha.  
Tacaíocht curtha 
ar fáil i 
meánscoileanna,  
Ógtheagmháil 
agus le haghaidh 
oiliúnaithe, 
printísigh agus 
foghlaimeoirí 
athdheise. 

Áiseanna foghlama/oiliúna ar 
ardchaighdeán a sholáthar 

- Baineadh amach dul chun cinn le tionscadail 
bhonneagair ar roinnt mórthionscadal scoile, lena 
n-áirítear iar-bhunscoil nua i mbaile Loch 
Garman, Coláiste Bhaile an Droichid, Gairmscoil 
Bhun Clóidí, Coláiste Naomh Déaglán Chill Mhic 
Thomáisín, Meánscoil San Nioclás agus le moladh 
chun Coláiste Naomh Pól i Loch Garman a leathnú 
amach le bheith ina scoil do 1000 dalta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Saoráid nua a sholáthar don Ógtheagmháil i 

nGuaire, chomh maith le cistin oiliúna in 
gColáiste BO&O Bhun Clóidí. 

 

- Iar-bhunscoil Loch Garman - 
Faomhadh Céim 1 faighte ón 
Roinn Oideachais. Choláiste Bhaile 
an Droichid - Pleanáil céim 2b 
ceadaithe agus tairiscintí um 
chonraitheora tógála ar siúl faoi 
láthair. Pleanáil Céim 2b 
Gairmscoil Bhun Clóidí ceadaithe 
agus tairiscintí conraitheora tógála 
ar siúl faoi láthair.  
Cead faighte ón Roinn Oideachas 
le haghaidh tionscadail Naomh 
Déaglán chun scoil nua a thógáil. 
Faomhadh tionscadail Naomh Pól 
le haghaidh scoil nua faighte ón 
Roinn Oideachais. 

- Áis nua i nGuaire don 
Ógtheagmháil agus cistin oiliúna 
nua i mBun Clóidí. 

Áiseanna iar-
bhunscoile le 
bheith 
críochnaithe de 
réir sprice agus 
laistigh de na 
creataí ama 
comhaontaithe. 
 
 
 
 
 
 
 
Áis Ógtheagmhála 
ar oscailt i nGuaire 
agus cistin oiliúna 
ag feidhmiú i 
mBun Clóidí.  
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An t-oideachas allamuigh chur chun cinn 
agus a fhorbairt 

- An chomhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch 
Garman a chur ar aghaidh chun OETC Shíol 
Beagáin OETC a athlonnú go Loch Charraig an 
Phoill ag Sliabh Fhothart, Loch Garman.  

- Meabhrán Tuisceana i bhfeidhm 
le Comhairle Contae Loch 
Garman don chéim eatramhach 
de thionscadal Loch Charraig an 
Phoill. Múnla leithdháilte costas 
aontaithe. Teach báid ag feidhmiú 
agus roinnt gníomhaíochtaí 
curtha ar siúl san ionad nua. 

Athlonnú 
páirteach OETC 
agus cláir bhreise 
ar siúl. 

Pleanáil chun déimeagrafaic a athrú - Iar-bhunscoil nua i Loch Garman chun freastal ar 
an éileamh atá ann. 

 
- Togra chun Naomh Pól, Phort Láirge a leathnú 

amach le freastal ar 1000 daltaí.  

- Iar-bhunscoil Loch Garman - 
Faomhadh Céim 1 faighte ón 
Roinn Oideachais. 

- Faomhadh tionscadail Naomh Pól 
le haghaidh scoil nua faighte ón 
Roinn Oideachais. 

Áiseanna iar-
bhunscoile le 
bheith 
críochnaithe de 
réir sprice agus 
laistigh de na 
creataí ama 
comhaontaithe 

Dul i dteagmháil le fostóirí go héifeachtach - Déanfaidh an tAonad Seirbhísí do Ghnó a 
sheirbhísí a leathnú amach go fostóirí breise tríd 
an gclár Scileanna chun Gluaiseacht ar Aghaidh. 

- Fostóirí breise fostaithe tríd an 
gclár Scileanna chun Gluaiseacht 
ar Aghaidh. 
 

Comhairleoir 
Oiliúna Sinsearach 
breise a fhostú 
chun freastal ar 
riachtanais 
fostóirí. 

Cláir oiliúna agus printíseachta a sholáthar 
agus a fhorbairt 

- Tairgfear cúrsa réamh-phrintíseachta in dhá 
Choláiste Iar-Ardteistiméireachta in 2021.  

 
- Táthar chun na choláistí PLC a chumasú le 

scileanna a thairiscint chun dul san iomaíocht 
agus cláir phrintíseachta 

- Cúrsaí réamhphrintíseachta 
curtha ar fáil in 2 PLC. 

 
- Cláir printíseachta curtha ar fáil i 

dtrí choláistí PLC. 

Cúrsaí 
réamhphrintíseach
ta ar siúl in 2 PLC. 
 

Deimhnigh go bhfuil na bearta cosanta 
leanaí riachtanacha go léir i bhfeidhm de 
réir na Nósanna Imeachta um Chosaint 
Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 

- Athbhreithniú agus iniúchadh bliantúil ar an 
ráiteas um chosaint leanaí agus na measúnuithe 
riosca gaolmhara déanta go críochnúil.  

- Cigireachtaí ar an gcosaint leanaí - cuidiú le 
monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas i 
scoileanna. 

- Oiliúint um Chosaint Leanaí do Bhoird 
Bainistíochta le bheith áirithe mar chuid den 
teagasc don Fhoireann Bhainistíochta in 2021. 
 

- Athbhreithniú agus iniúchadh 
bliantúil déanta ag na Boird 
Bainistíochta. 

- Cigireachtaí cosanta i scoileanna. 
 
 
- Tugadh faoin oiliúint um Chosaint 

Leanaí do Bhoird Bainistíochta 
 
 

Na caighdeáin atá i 
bhfeidhm a 
choinneáil.  
Cigireachtaí 
cosanta déanta 
An oiliúint do na 
Boird 
Bhainistíochta 
tugtha chun 
críche. 
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Na tosaíochtaí STEM/STEAM sna scoileanna - Leanfaidh WWETB de bheith ag obair i gcomhar 
le Comhairle Contae Loch Garman chun féile 
seachtaine eolaíochta WEXSCI a chur ar siúl. 
Forbrófar dialann eolaíochta Iar-Bhunscoile i 
2021 ina mbeidh tionscadail áirithe arna maoiniú 
iad mar chuid d’fhéile WEXSCI in 2020. Leanfar ar 
aghaidh leis an teagmháil leis an FabLab in Inis 
Córthaidh agus i Ros Mhic Thriúin, le 
bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna 
araon.  Tá WWETB ag obair leis an Ionad 
Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta chun modúil a 
fhorbairt do Ógtheagmháil agus iar-
bhunscoileanna ar conas sonraí a bhailiú agus a 
aithint i ngnáthóga cladaigh agus fálta sceacha 
araon.  

- Deontas Taighde Eolaíochta WWETB le bheith 
bunaithe i 2020/2021. Oscailte do gach scoil chun 
páirt a ghlacadh. Irisleabhar Eolaíochta WWETB le 
bheith foilsithe.                     

- Comhpháirtí WWETB le WCC R4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Modúil bhithéagsúlachta 

críochnaithe R2. Modúil a 
múintear i ranganna ábhartha i 
2021/22. 
 

- D’fhoilsigh scoileanna a bhí ag plé 
le scéimeanna agus torthaí 
Deontas Taighde a gcuid torthaí in 
Irisleabhar Eolaíochta WWETB. 

Rannchuidiú 
dearfach do 
WWETB trí fhéile 
seachtaine 
eolaíochta 
WEXSCI.  
 
 
 
 
Modúil nua sa 
bhithéagsúlacht le 
bheith curtha ar 
fáil. 
 
3 scoil ag glacadh 
páirte i 20/21. Le 
leathnú amach i 
21/22. 

Tacaíochtaí foghlama TFC ar ardchaighdeán 
a sholáthar i scoileanna / ionaid 

- Straitéis TFC don eagraíocht a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm. 

 
- Athbhreithniú agus nuashonrú ar an gcian-

straitéis mar chuid den Straitéis TFC do WWETB. 

- Straitéis TFC forbartha, mar aon 
le plean le haghaidh cur chun 
feidhme. 

- Rinneadh athbhreithniú agus 
nuashonrú ar Straitéis TEL mar 
chuid den Straitéis TFC 

Aontaíodh an 
Straitéis TFC agus 
forbraíodh plean 
feidhmithe. 
 

Tacaíocht Foirne Baill foirne a earcú agus a choinneáil - Obair i gcomhar leis an Roinn Oideachais ar chur i 
bhfeidhm an uasghrádú ar an modúl lárnach le 
haghaidh an r-Earcú.   

- Plean i bhfeidhm le haghaidh 
uasghrádú ar Core eRecruit. 

Plean i bhfeidhm 
le haghaidh 
nuashonrú Core 
eRecruit. 

Tacaigh leis an bhfoireann i dtaca leis an 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach 

- Beartas agus nósanna imeachta nua um 
Fhoghlaim agus Fhorbairt Ghairmiúil a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm do gach uile bhall foirne i 
WWETB. 

 

- Beartas agus nósanna imeachta 
curtha i bhfeidhm maidir leis an 
bhFoghlaim agus Forbairt 
Ghairmiúil i WWETB. 

Beartas agus 
nósanna imeachta 
PLD curtha i 
bhfeidhm agus tá 
baill foirne ag cur 
isteach ar an 
scéim PLD. 

Ceannaireacht ardchaighdeáin a thacú agus 
a fhorbairt san BOO 

- Forbairt leanúnach ar Fhóram Leas-Phríomhoidí 
WWETB. 

- Foireann MS don Fhóram Leas-
Phríomhoidí curtha i mbun. 

Foireann MS don 
Fhóram Leas-
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- Déan iniúchadh ar an bhféidearthacht FGL a 
sholáthar do na fostaithe sna scoileanna a bhfuil 
post acu ag an ngrád AP1. 

- Clár neartaithe foirne agus ceannaireachta don 
Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí. 

Phríomhoidí ag 
feidhmiú. 

An fheasacht ar shláinte agus sábháilteacht 
a chur chun cinn 

- Clár iniúchtaí Sláinte & Sábháilteachta i 
Scoileanna agus in ionaid BO&O agus in oifigí 
WWETB críochnaithe.  

- Oiliúint Freagróra Garchabhrach (FAR) curtha i 
gcrích do gach freagróir garchabhrach atá 
aitheanta i WWETB. 

 
- Cuireadh oiliúint Maor Dóiteáin ar gach Maor 

Dóiteáin. 
 
 

- Cláir riosca i bhfeidhm do sheomraí ranga agus 
seomra in ionaid BO&O agus oiliúint sa 
tsainaithint riosca curtha i gcrích. 

- Oiliúint ar nósanna imeachta oibríochta sábháilte 
curtha ar fáil do mhúinteoirí ábhair phraiticiúla. 

- Iniúchtaí críochnaithe agus 
tuairiscí scaipthe sna scoileanna, 
sna hionaid agus sna hoifigí. 

- Oiliúint FAR curtha i gcrích, agus 
bunachar sonraí de na 
hainmneacha á chothabháil ag an 
Oifig Sábháilteachta. 

- Oiliúint Maor Dóiteáin curtha i 
gcrích, agus bunachar sonraí de 
na hainmneacha á chothabháil ag 
an Oifig Sábháilteachta. 

- Cláir riosca i leith na seomraí 
ranga praiticiúla críochnaithe. 
 

- Oiliúint curtha ar fáil do 
mhúinteoirí ábhair phraiticiúla. 

An t-iniúchadh 
Sláinte agus 
Sábháilteachta ar 
na scoileanna 
agus ionaid uile 
tugtha chun 
críche.  
An oiliúint do 
gach Freagróir 
Garchabhrach 
agus Maor 
Dóiteáin 
críochnaithe. 
Cláir riosca i 
bhfeidhm i leith 
gach seomra 
praiticiúil. 

Timpeallacht oibre dearfach agus tacúil a 
sholáthar 

- Cumarsáid leis an bhfoireann maidir le 
tionscnaimh leanúnacha atá ar fáil tríd an gclár 
Cúnaimh d'Fhostaithe (Spectrum Life) 

- Leanúint ar aghaidh le seisiúin folláine a shocrú 
don fhoireann ar bhonn rialta. 

- Cumarsáid ríomhphoist curtha 
chuig gach ball foirne agus 
faisnéis san áireamh inti faoi na 
hacmhainní (lena n-áirítear 
acmhainní ar líne) atá ar fáil.  

Foireann a bhíonn 
ag plé le 
hacmhainní (lena 
n-áirítear ar líne) 
atá ar fáil tríd an 
gClár Cúnaimh 
d'Fhostaithe.  

Tacaigh le Folláine na foirne - Tá an Coiste Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa sa 
Cheannoifig, Ard Chaomháin, chun scrúdú a 
dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann chun 
cultúr na sláinte agus na folláine a leagadh síos go 
daingean san áit oibre le tionscnaimh éagsúla 
(m.sh. Gnáth-Éadaí ar an Aoine, ranganna oíche 
áineasa a reáchtáil trí WWETB, seisiúin reatha a 
eagrú ag am lóin, chomh maith le grúpaí siúil, 
grúpaí íoga agus na seaimpíní sna láithreáin 
éagsúla a shainaithint).  

- Gach uile scoil chun tionscnaimh 
a thrialú maidir le folláine na 
foirne leis an scoil agus aiseolas a 
lorg ón bhfoireann maidir le 
tionchar na dtionscnamh ar 
chultúr na scoile agus ar 
mheanma na foirne.  

 

Tionscnaimh 
thriallacha ar siúl 
ar fud WWETB in 
2020, arna 
gcomhordú ag 
grúpa oibre 
trasfheidhmiúil.  
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- Plean a fhorbairt don fhoireann sna scoileanna 
maidir leis an fholláine, lena n-áirítear deiseanna 
chun smaointe a chomhroinnt, chun tacú lena 
gcomhghleacaithe, agus maidir le sosanna 
gluaiseachta le linn na gcruinnithe. 

Rialachas Struchtúir agus córais eagrúcháin a 
fhorbairt chun freastal ar riachtanais 
athraitheacha na heagraíochta 

- An comhairliúchán críochnaithe, lena n-áirítear 
seisiúin ghrúpa fócais agus agallaimh duine ar 
dhuine chun aiseolas a bhailiú faoi na próisis AD.  

- An t-Athbhreithnithe AD críochnaithe, agus na 
moltaí curtha i bhfeidhm. 

 
 
 

- An t-Athbhreithnithe AD 
críochnaithe, agus na moltaí 
curtha i bhfeidhm.  

Na moltaí a 
éiríonn as 
Athbhreithniú AD 
curtha i bhfeidhm, 
ag tosú le mapáil 
próisis agus na 
struchtúir phárolla 
a chomhtháthú. 

An t-airgeadas agus an riosca a bhainistiú 
go héifeachtach 

- Na Cláir Riosca agus an bhunachar sonraí 
gaolmhar a bhainistiú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Beartas Bainistíochta Riosca faofa 
ag an mBord. 

- Plean Gnó um Bainistíocht Riosca 
i bhfeidhm. 

- Cláir Riosca cothrom le dáta agus 
curtha ar fáil go rialta don Choiste 
Iniúchta & Riosca.  

- Athbhreithnithe ráithiúla déanta. 
- Teimpléad forbartha agus curtha i 

bhfeidhm chun míreanna riosca a 
thuairisciú don Bhord.  

 

Cultúr den dea-
bhainistíocht 
riosca a dhaingniú 
laistigh de WWETB 
ag gach leibhéal 
bainistíochta. 
 

Acmhainní a úsáid go héifeachtúil - Creataí a fhorbairt chun an éifeachtúlacht a 
chinntiú maidir le hearraí agus seirbhísí a 
sholáthar. 

- Creataí a fhorbairt, i gcásanna 
nach bhfuil creataí ann faoi láthair 
(gníomhaireachtaí earcaíochta AD, 
m.sh.). 

An leibhéal 
neamhchomhlíont
a maidir le 
soláthar i WWETB 
a laghdú. 

Cumarsáid éifeachtach a dhéanamh - Suíomh inlín a fhorbairt do WWETB, mar aon le 
suíomh gréasáin WWETB. 

- Suíomh inlín ar fáil don fhoireann i 
Ráithe. 1 2021. 

- Suíomh gréasáin WWETB 
forbartha agus curtha i bhfeidhm 
sa Ráithe. 3 2021. 

Feidhmiú 
láithreáin inlín 
agus á úsáid ag 
céatadán mór 
foirne i WWETB. 
Ábhar atá 
cuimsitheach agus 
cothrom le dáta 
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ar fáil ar shuíomh 
gréasáin WWETB. 

Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse a 
fhorbairt le páirtithe leasmhara seachtracha 

- Meabhrán Tuisceana a fhorbairt le Educate 
Together don iar-bhunscoil nua i Loch Garman.  
 

- Meabhrán Tuisceana a fhorbairt le Comhairle 
Contae Loch Garman maidir leis an gcéim 
eatramhach d’aistriú OETC go Loch Charraig an 
Phoill agus forbairt áiseanna ag an suíomh nua. 

- Meabhrán Tuisceana le haghaidh 
bunscoil nua i Loch Garman 
forbartha le Educate Together. 

- Meabhrán Tuisceana forbartha 
idir Comhairle Contae Loch 
Garman agus WWETB don chéim 
eatramhach den athlonnú go Loch 
Charraig an Phoill.  

Meabhrán 
Tuisceana sínithe 
le Educate 
Together. 
Meabhrán 
Tuisceana sínithe 
le Comhairle 
Contae Loch 
Garman i leith na 
comhpháirtíochta 
ag Loch Charraig 
an Phoill. 

Cosaint sonraí éifeachtach a chinntiú - Oiliúint athnuachana ar GDPR do scoileanna agus 
d’ionaid.  

- Cuireadh oiliúint i gcrích do 
scoileanna agus d’ionaid maidir le 
GDPR. 

Tuigeann gach 
scoil agus ionad a 
n-oibleagáidí 
maidir le GDPR. 

Dul i dteagmháil go héifeachtach le 
páirtithe leasmhara agus comhpháirtíochtaí 
a fhorbairt 

- Comhpháirtíochtaí Áitiúla um Oideachas Ceoil a 
bhunú do Phort Láirge agus Loch Garman mar 
chuid den chlár Music Generation. 

- Meabhrán Tuisceana sínithe idir an 
Chomhghuaillíocht Foirgníochta 
Ardfheidhmíochta agus Coimisiún Eacnamaíochta 
na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE). 
 

- LMEP éifeachtach i bhfeidhm i 
bPort Láirge agus i Loch Garman. 
 

- Meabhrán Tuisceana sínithe idir 
HPBA agus UNECE. 

LMEPanna i 
bhfeidhm agus ag 
feidhmiú go 
héifeachtach. 
Meabhrán 
Tuisceana sínithe 
idir HPBA agus 
UNECE. 

Glac leis an dea-chleachtas maidir leis an 
soláthar 

- Plean Soláthair Corparáideach a chur i bhfeidhm. 
- Oiliúint/Faisnéis/Tuiscint/Rannpháirtíocht ar aon 

dul leis an gcóras P2P nua.  
- Beartas agus freagrachtaí bainisteoirí a athreisiú 

maidir leis an gcleachtas soláthair cuí.  
 

- Plean forbartha agus curtha i 
bhfeidhm chun seisiúin faisnéise 
a chur ar fáil don fhoireann uile 
atá ag plé leis an soláthar in 
WWETB. 

- Córas P2P curtha i bhfeidhm.  
 

Eolas ar 
riachtanais 
soláthair a 
thuigeann na 
bainisteoirí go léir.  
-Leasanna 
neamhchomhlíont
a chomh híseal is 
gur féidir. 

A chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais 
reachtúla agus rialála 

- Seimineáir agus oiliúint sa Rialachais a sholáthar 
do na grúpaí seo a leanas: Bord WWETB, coistí Alt 
45, coistí Alt 44, Boird Bainistíochta, Bainisteoirí 
Sinsearacha i WWETB. 

- Oiliúint rialachais curtha i gcrích, 
cóid iompair sínithe, agus 
dearbhuithe eitice críochnaithe 
agus curtha isteach. 

An oiliúint 
rialachais 
críochnaithe. 
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- Béim a leagadh den athuair ar an gceanglas 
maidir leis an tinreamh ar gach cruinniú boird de 
réir an Chóid Chleachtais chun BOOanna a Rialú. 

 
 
- An comhlíonadh le spriocdhátaí tuairiscithe arna 

leagan síos ag an Roinn Oideachais. 

- Cumarsáid rialta le baill an Bhoird 
chun iad a chur ar an eolas maidir 
lena a gcuid oibleagáidí i dtaca 
leis an tinreamh ar chruinnithe 
Boird. 

- Cloíodh leis na spriocdhátaí 
tuairiscithe. 

Freastal maith ag 
baill uile an Bhoird 
ar chruinnithe an 
Bhoird. 
Na spriocdhátaí 
tuairiscithe go léir 
don Roinn 
Oideachais a 
chomhlíonadh. 

A chinntiú go gcomhlíontar go hiomlán leis 
na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí 
do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 
2017 

- Sraith choitianta d’fhoirmeacha tuairisce, 
bunaithe ar mhúnla an RO, do Phobalscoil Chill na 
Manach, lena n-áirítear Tuarascáil Maoirseachta 
um Chosaint Leanaí don Bhord.  

- Sraith foirmeacha tuairisce ar fáil 
do Pobalscoil Náisiúnta Chill na 
Manach. 

Tuarascálacha in 
úsáid ag Pobalscoil 
Náisiúnta Chill na 
Manach. 
 

Cláir Chosanta Cuidiú leis an RO, de réir mar is gá, chun 
freastal ar na riachtanais a eascraíonn as 
Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann agus 
soláthar d’iarratasóirí cosanta idirnáisiúnta. 
 

- Feabhsófar an tacaíocht bunscoile do leanaí san 
Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála 
(EROC) trí mhúinteoir ón ionad a cheapadh sna 
bunscoileanna áitiúla chun tacú leis an teagasc do 
leanaí ón Ionad EROC. 

- Múinteoir saincheaptha sna 
bunscoileanna áitiúla. 

Múinteoir 
saincheaptha sna 
bunscoileanna 
áitiúla. 
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Chomh maith leis na haidhmeanna agus na tosaíochtaí arna gcomhaontaíodh ar an mbonn náisiúnta thuas, cuirfear tús leis na tosaíochtaí straitéiseacha seo a leanas do 
WWETB le linn 2020 chun a chinntiú go gcuirfear an Ráiteas Straitéise foriomlán chun cinn. 

Aidhm Straitéiseach 1 
Chun cláir oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a chur ar fáil dár ndaltaí agus foghlaimeoirí. Bainfear sin amach trí inrochtaineacht a 
chinntiú agus trí dheiseanna a sholáthar dár bpobal chun leas a bhaint as barr feabhais san oideachas agus san oiliúint. 
 

Tosaíocht Straitéiseach 1.1: Cláir oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a sholáthar 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
1.1.1 Modhanna múinte, foghlama agus 

teagaisc nua-aimseartha forchéimnithe a 
leabú, lena n-áirítear modheolaíochtaí 
agus teicneolaíochtaí foghlama cumaisc 
agus cleachtais mhúnlaitheacha teagaisc. 

- Deiseanna leanúnacha um Fhoghlaim agus Forbairt Ghairmiúil (FFG) a 
thairiscint don fhoireann agus béim curtha ar chúrsaí a thacaíonn tuilleadh le 
foghlaim chumaisc sa T&L. 

- Beartas agus nósanna imeachta nua um Fhoghlaim agus Fhorbairt Ghairmiúil a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do gach uile bhall foirne i WWETB. 

- An chéad chúrsa Píolótach Traenáil an Traenálaí NZEB le críochnú faoi 
Bhealtaine 2021.  Cúrsa á athfhorbairt chun líon na laethanta a gcaithfear 
ceirdeanna a scaoileadh ón láthair a laghdú ó 3 lá go 1 lá, ag baint úsáide as an 
bhfoghlaim chumaisc.  Pleanáil chun clár réaltachta fíorúla a fhorbairt chun 
cabhrú le hoiliúint iarfheistiú NZEB a sholáthar. Tá WWETB ag obair leis an 
Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta chun modúil a fhorbairt do 
Ógtheagmháil agus iar-bhunscoileanna ar conas sonraí a bhailiú agus a aithint i 
ngnáthóga cladaigh agus fálta sceacha araon.  

- Tar éis cúrsa oiliúna ar tháthú poileitiléin a fhorbairt agus a phíolótú, cuirfear i 
bhfeidhm é i 2021 ag baint úsáide as an gclár Scileanna chun Gluaiseacht ar 
Aghaidh. 

- Leanadh ar aghaidh leis an FGL do mhúinteoirí tríd an gclár Prionsabail 
Magenta a sholáthar, go cianda. Oiliúint bhreise saincheaptha do 'duine 
ceannais Magenta' i ngach scoil. Mol Digiteach Magenta d’acmhainní 
forbartha.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Beartas agus nósanna imeachta curtha i 
bhfeidhm maidir leis an bhFoghlaim agus 
Forbairt Ghairmiúil don fhoireann go léir. 

- Cúrsa críochnaithe R2.   
- Oiliúint chumaisc críochnaithe R2.  
- VR críochnaithe R4.  
- Modúil críochnaithe R2. 
- Cúrsaí oiliúna le tosú R1.  
- Oiliúint FGL i bPrionsabail Magenta do 

mhúinteoirí arna seachadadh go cianda. 
- Mol Digiteach Magenta acmhainní 

forbartha. 
- Tionscadal taighde arna mhaoiniú ag an 

gComhairle Mhúinteoireachta; cuireann sé 
athbhreithniú ar an gclár ar fáil ó 2016. 
Bunaithe ar an taighde seo, cuirfear oiliúint 
shaincheaptha ar fáil. Mol Digiteach 
Magenta le bheith mar chuid de Inlíon 
WWETB*      

- Comhordaitheoir Éiteas WWETB a cheapadh 
agus tacú leis; plean a fhorbairt chun an 
creat ‘Pátrúnachta’ a rolladh amach ar fud 
scoileanna WWETB (le BOO Éireann).        
 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman - Plean Seirbhíse 2021                                                            Leathanach 31 de 61 
 

- Cuir leis an bhfeasacht atá ann ar Ráiteas Spiorad Saintréithe scoileanna an 
BOO ar fud scoileanna uile WWETB.  
 

- Forbraíodh agus feabhsaíodh scileanna digiteacha múinteoirí agus daltáí le linn 
tréimhsí cianteagaisc agus foghlama sa cleachtadh ginearálta um an seomra 
ranga, timpeallacht ina soláthraíonn siad deiseanna chun an fhoghlaim a 
fheabhsú. 

 

- Moil dhigiteacha agus clár seaimpíní 
digiteacha i scoileanna a bheith breis-
dhaingnithe.  

- Deimhniú oifigiúil ar níos mó foirne tríd an 
gclár Microsoft Educators.                                                                                                 

1.1.2 Tacú leis an dea-chleachtas sa mhúineadh 
agus san fhoghlaim inár gcoláistí agus inár 
n-ionaid ar fad tríd an bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach (FGL). 

- Leanfaidh an tAonad um Fhoghlaim agus Fhorbairt Ghairmiúil (PLD) ar aghaidh 
ag tairiscint réimse leathan deiseanna PLD don fhoireann teagaisc, agus 
teagascóra BO&O. Beartas agus nósanna imeachta nua le haghaidh an PLD a 
fhorbairt agus a chur ar fáil don fhoireann ar fad. 

- Prionsabail Magenta don FGL chun leanúint ar aghaidh go cianda. Tabharfar 
cuireadh do na rannpháirtithe ceachtanna a chur le Mol Digiteach Magenta. 
Comhoibriú leanúnach leis an bhFoireann um Fhoghlaim Dhigiteach. 
Cruinnithe Remote Magenta Team le Comhordaitheoir Oideachais do gach 
scoil.  Oiliúint CRS ar an Theicneolaíocht Chúnta.  

- Beartas agus nósanna imeachta nua le 
haghaidh an PLD a fhorbairt agus a chur ar 
fáil don fhoireann ar fad. 

- 3/4 Seisiúin oiliúna Magenta in aghaidh na 
bliana acadúla. 3/4 cruinniú in aghaidh na 
bliana acadúla do gach Pobal Cleachtais. 
Comhroinnt acmhainní tras-choláiste 
forbartha le linn na seisiún seo 

1.1.3 Struchtúr do líonraí atá sainiúil don ábhar 
a fhorbairt i BOOPLLG ina bhféadann 
múinteoirí comhoibriú i bhforbairt na n-
acmhainní foghlama agus múinte, i léamh 
na dtuairisceoirí cúrsa/ábhair agus 
smaointe, réitigh agus acmhainní a 
chomhroinnt. 

- Leanann Pobail Cleachtais (Pobal Ceoil agus Comhordaitheoirí Riachtanais 
Oideachais Speisialta) ag comhoibriú le chéile go cianda. Pobail Cleachtais nua 
a bhunú do Chomhairleoirí Treorach agus do mhúinteoirí Eacnamaíocht Bhaile. 
Polasaí Cuimsithe Uile-Scoile a fhorbairt ag Pobal Cleachtais SENCO le húsáid 
ar fud na scoileanna go léir. 

 
 

- Pobail Cleachtais Nua bunaithe do 
Chomhairleoirí Treorach agus do 
mhúinteoirí Eacnamaíochta Bhaile.  
Pobal Cleachtais SENCO a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm. 

1.1.5 Dul i ngleic le hathbhreithniú leanúnach ar 
chláir na Sraithe Sóisearaí arna 
dtionscnamh ag an gComhairle Náisiúnta 
Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar 
mhaithe le réimsí forbartha a mholadh i 
gcoláistí agus in ionad Ógtheagmhála. 

- Tá ionadaí de chuid NCCA ar fhoireann bainistíochta clár WWETB do 
Thionscadal Nuálaíoch SOLAS NZEB. 

- Cuirfear deiseanna ar fáil do na múinteoirí sin chun an méid atá foghlamtha 
acu ón taithí sin a roinnt lena gcomhghleacaithe i scoileanna WWETB eile.  

- Ionadaí NCCA ar fhoireann bainistíochta 
chlár WWETB. 

- Comhoibriú i measc múinteoirí chun 
eispéiris a roinnt 
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1.1.6 Iarracht a dhéanamh líon na ndaoine a 
roghnaíonn ábhair ETIM (STEM) a mhéadú 
ar aon dul leis an tosaíocht atá sa Phlean 
Gníomhaíochta don Oideachas de chuid 
na Roinne Oideachais agus Scileanna. 

- Leanfaidh WWETB de bheith ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Loch 
Garman chun féile seachtaine eolaíochta WEXSCI a chur ar siúl. Forbrófar 
dialann eolaíochta Iar-Bhunscoile i 2021 ina mbeidh tionscadail áirithe arna 
maoiniú iad mar chuid d’fhéile WEXSCI in 2020. Leanfar ar aghaidh leis an 
teagmháil leis an FabLab in Inis Córthaidh agus i Ros Mhic Thriúin, le 
bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna araon.   

- Tá WWETB ag obair leis an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta chun 
modúil a fhorbairt do Ógtheagmháil agus iar-bhunscoileanna ar conas sonraí a 
bhailiú agus a aithint i ngnáthóga cladaigh agus fálta sceacha araon.  

- Deontas Taighde Eolaíochta WWETB le bheith bunaithe i 2020/2021. Oscailte 
do gach scoil chun páirt a ghlacadh. Irisleabhar Eolaíochta WWETB le bheith 
foilsithe.                     

- Comhpháirtí WWETB le WCC R4. 
 
 
 

 
- Modúil bhithéagsúlachta críochnaithe R2. 

Modúil a múintear i ranganna ábhartha i 
2021/22. 

- D’fhoilsigh scoileanna a bhí ag plé le 
scéimeanna agus torthaí Deontas Taighde a 
gcuid torthaí in Irisleabhar Eolaíochta 
WWETB.  

1.1.7 Saoráidí ardchaighdeáin nua-aimseartha 
atá oiriúnach don fheidhm a chur ar fáil do 
dhaltaí, d’fhoghlaimeoirí agus don 
fhoireann, agus acmhainní agus deiseanna 
tacaíochta dul chun cinn a uasmhéadú ar 
an gcaoi sin.   

- Réiteach closamhairc comhdhála le bheith curtha i mbun i gceannoifig 
WWETB.  
 

- Baineadh amach dul chun cinn le tionscadail bhonneagair ar roinnt 
mórthionscadal scoile, lena n-áirítear iar-bhunscoil nua i mbaile Loch Garman, 
Coláiste Bhaile an Droichid, Gairmscoil Bhun Clóidí, Coláiste Naomh Déaglán 
Chill Mhic Thomáisín, Meánscoil San Nioclás Coláiste Dhún Garbhán, Coláiste 
Abbáin, Scoil Náisiúnta Pobail Cill na Manach agus le moladh chun Coláiste 
Naomh Pól i Loch Garman a leathnú amach le bheith ina scoil do 1000 dalta. 
Saoráid nua a sholáthar don Ógtheagmháil i nGuaire, chomh maith le cistin 
oiliúna in gColáiste BO&O Bhun Clóidí, agus cóiríocht bhreise do Choláiste 
BO&O na Todhchaí i mbaile Loch Garman. An chomhpháirtíocht le Comhairle 
Contae Loch Garman a chur ar aghaidh chun tús a chur leis an tionscadal chun 
OETC Shíol Beagáin OETC a athlonnú go Loch Charraig an Phoill ag Sliabh 
Fhothart, Loch Garman. 

- Áiseanna closamhairc comhdhála le bheith 
ar fáil sa Cheannoifig, Ard Chaomháin. 

- Scoil PP Loch Garman - Faomhadh le Céim 1 
faighte ón Roinn Oideachais (DE). Choláiste 
Bhaile an Droichid - Pleanáil céim 2b 
ceadaithe agus Tairiscintí um Chonraitheora 
Tógála ar siúl faoi láthair. Pleanáil Céim 2b 
VC Bhun Clóidí Tairiscint Conraitheora 
Tógála ar siúl faoi láthair. Faomhadh 
Tionscadal Naomh Déaglán do scoil nua 
faighte ón RO, cead le Tionscadal Naomh 
Pól chun scoil nua a thógáil faighte ón RO. 
Meánscoil - Conraitheoirí ceaptha. 

- Coláiste Dhún Garbhán, Coláiste Abbáin, 
Pobalscoil Náisiúnta Chill na Manach. 

- Faomhadh chun tús a chur le hionaid oiliúna 
i gcathair Phort Láirge agus i mbaile Loch 
Garman. 

1.1.8 Cinntiú go bhfuil bonneagar TFC ar an 
gcaighdeán is airde i bhfeidhm, lena n-
áirítear leathanbhanda ardluais, líonraí 
gan sreang, stóráil néalbhunaithe, agus 
prótacail agus beartais maidir le húsáid 
idirlín. 

- Straitéis TFC don eagraíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Freagra a 
thabhairt ar thorthaí iniúchta IAU agus a chinntiú go gcuirtear réitigh i 
bhfeidhm.   

- Straitéis TFC forbartha, mar aon le plean le 
haghaidh cur chun feidhme. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.2: Rochtain do gach foghlaimeoir a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt chuige sin  

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
1.2.1 Díriú ar rochtain agus straitéisí a 

fhorbairt a laghdaíonn bacainní ar 
rannpháirtíocht san oideachas agus san 
oiliúint agus comhionannas deiseanna 
a chinntiú do gach foghlaimeoir. 

- Tairgfear cúrsa réamh-phrintíseachta in dhá Choláiste PLC in 2021.  
- Leathnófar amach raon tionchair Oideachas Pobail tríd an gCiste Maolaithe in 

aghaidh Míbhuntáiste Oideachais go 17 tionscnamh pobail breise.  
- Beidh múinteoirí bunscoile láncháilithe mar fhoireann ar an gclár 12 seachtaine 

EROC do leanaí. 
- Comhoibriú leanúnach idir SENCO CoP agus an Fhoireann um Fhoghlaim 

Dhigiteach chun fanacht suas chun dáta ar uirlisí inrochtaineachta laistigh den 
sraith uirlisí MS Office. Foireann SENCO chun faisnéis fúthu a scaipeadh ina gcuid 
scoileanna. 
 

- Scrúdaigh na roghanna atá ag daltaí idir 10-14 bliana d’aois nach bhfuil fós ag dul 
ar scoil. 

 
 
 
- Gléasanna a cheannach do dhaltaí atá faoi mhíbhuntáiste. 

- Cúrsaí réamhphrintíseachta curtha ar fáil 
in 2 PLC. 

- 17 tionscnamh pobail breise curtha i 
bhfeidhm. 

- Foireann láncháilithe i gclár 12 
seachtaine EROC. 

- Scaipeadh faisnéis agus nuashonruithe ar 
na huirlisí inrochtaineachta atá ar fáil do 
scoileanna, lena n-áirítear an Nuachtlitir 
Dhigiteach Foghlamtha.  

- Déan taighde ar an méid a fhágann leanaí 
san aoisghrúpa 10-14 bliana an scoil i 
mbaile Loch Garman agus déan togra a 
fhorbairt le haghaidh scéim phíolótach 
um sholáthar malartach. 

- Ceannaíodh 750 gléas do dhaltaí faoi 
mhíbhuntáiste. 

1.2.2 Líon na gcúrsaí oiliúna ábhartha agus 
na bprintíseach atá á oiliúint ag 
BOOPLLG a mhéadú trí chaidreamh 
feabhsaithe le gnólachtaí, tionscail agus 
comhlachtaí reachtúla áitiúla. 

- Déanfaidh an tAonad Seirbhísí do Ghnó a sheirbhísí a leathnú amach go fostóirí 
breise tríd an gclár Scileanna chun Gluaiseacht ar Aghaidh. 

- Coinneofar an líon daltaí ar sheirbhísí printíseachta a bhí ann i gcéim 2 in ionaid 
WWETB le linn thréimhse na géarchéime COVID. Líon méadaithe printíseachta trí 
shaoráidí sealadacha nua srl., Ar feitheamh cead ag SOLAS i rith 2021 d’áiseanna 
fadtéarmacha úrscothacha. 

- Oiliúint a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i léiriúchán scannán i gcomhar le 
Comhairle Contae Loch Garman agus roinnt stiúideonna scannáin pleanáilte.  

- Fostóirí breise fostaithe tríd an gclár 
Scileanna chun Gluaiseacht ar Aghaidh. 

- Líon ar coinníodh iad i seirbhísí 
printíseachta i 2021. 

- 5 cheardlann printíseachta breise le 
bheith curtha ar fáil lena bhfreastalófar 
ar thimpeall 200 printíseach in aghaidh 
na bliana. 

- Oiliúint i léiriúchán scannáin le forbairt 
agus le bheith curtha ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí. 

1.2.3 Soláthar na seirbhísí oideachais agus 
oiliúna do theifigh a fheabhsú. 

- Feabhsófar an tacaíocht bunscoile do leanaí san Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh 
Éigeandála (EROC) trí mhúinteoir ón ionad a cheapadh sna bunscoileanna áitiúla 
chun tacú leis an teagasc do leanaí ón Ionad EROC. 

- Múinteoir nasctha le bunscoil áitiúil. 

1.2.4 Oibriú le treoirchomhairleoirí coláistí 
agus daoine fásta chun feasacht ar 
dheiseanna in oideachas tríú leibhéil 
agus i mbreisoideachas agus oiliúint a 
leathnú. 

- Ceapfar treoirchomhairleoir breise chun obair i gcomhar le foghlaimeoirí 
Breisoideachais & Oiliúla chun cur leis an bhfeasacht atá ann ar dheiseanna 
Breisoideachais & 3ú leibhéal. 

- Tá na comhairleoirí treorach sna bunscoileanna ag leanúint leo tacaíocht a 
thabhairt d’fhoghlaimeoirí agus iad ag dul ar aghaidh go dtí an breisoideachas nó 

- Comhairleoir Treorach ceaptha. 
- Tacaíocht leanúnach do bhunscoileanna 

iar-bhunscoile, Ógtheagmháil, 
oiliúnaithe, printísigh agus foghlaimeoirí 
athdheise. 
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an t-ardoideachas. Cuirtear treoir ar fáil freisin d’Ógtheagmháil, do na 
hoiliúnaithe, na printísigh agus do na foghlaimeoirí fásta athdheise.  

- Tá comhaontuithe dul chun cinn i bhfeidhm idir ár n-ionaid FET agus WIT agus ITC 
araon. 

- Obair i gcomhar le WIT agus ITC chun tacú le deiseanna d’fhoghlaimeoirí sa TUSEI 
nua. 

- Comhaontuithe maidir leis an dul chun 
cinn i bhfeidhm agus ag feidhmiú go 
héifeachtach. 

- Cur le Grúpa Comhairleach um 
Rannpháirtíocht Réigiúnach TUSEI i rith 
2021 roimh do TUSEI a bheith seolta i 
2022. 

1.2.6 Ar aon dul leis an Straitéis Dhigiteach 
do Scoileanna 2015-2020 agus Straitéis 
Foghlama le Cuidiú Teicneolaíochta 
(FCT) 2016-2019, múineadh agus 
foghlaim le cuidiú teicneolaíochta a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar fud 
na heagraíochta, agus iarracht a 
dhéanamh réimsí a aimsiú ina 
bhféadann múineadh agus foghlaim le 
cuidiú teicneolaíochta bacainní ar 
rannpháirtíocht a laghdú. 

- Tabharfar feiste do gach ball foirne BO&O. Cúrsaí oiliúna feabhsaithe in úsáid 
feistí atá le tairiscint ag an bhfoireann um an bhFhoghlaim le Cuidiú 
Teicneolaíochta (TEL) agus cúrsaí breise ar líne le soláthar ag an aonad Foghlama 
agus Forbartha Gairmiúla. Cuirfear 700 gléas ar fáil d’fhoghlaimeoirí faoi 
mhíbhuntáiste. 

- Tá WWETB chun Straitéis TFC a eagrú agus a fhorbairt don eagraíocht, lena 
gcuimseofar an straitéis TEL agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, chomh 
maith le timpeallachtaí oibre atá feabhsaithe ó thaobh teicneolaíochta don 
fhoireann riaracháin. 

- Gléasanna curtha ar fáil do gach uile bhall 
foirne BO&O.  
Cúrsaí Ar Líne críochnaithe. 
Scaipeadh 700 gléas ar fhoghlaimeoirí 
faoi mhíbhuntáiste. 

- Straitéis TFC WWETB forbartha agus 
plean forfheidhmithe comhaontaithe. 

1.2.7 Cur chuige aisiríoch a thabhairt isteach 
maidir le coimhlint agus cúrsaí 
achrannacha a bhainistiú i gcoláistí 
agus in ionaid. 

- Cur chuige um an gCleachtas Athshlánaithe (RP) curtha i bhfeidhm i roinnt 
scoileanna WWETB. Tá tuilleadh roghanna FGL le soláthar, lena n-áirítear cúrsa 
nua ar líne trí Chomhpháirtíocht Cleachtais Aisiríoch Loch Garman.  

- Seaimpíní an Chleachtas Athshlánaithe a aithint ar fud WWETB agus Pobal 
Cleachtais a bhunú do Chleachtóirí Athslánaithe. 

- Prionsabail an Chleachtais Athshlánaithe le bheith leathnaithe níos mó, ní amháin 
go dtí scoileanna, ach go dtí na hionaid agus na hoifigí chomh maith - athrú 
cultúrtha.   

- FGL i scoileanna aonair.  
 
 

- Bunchúrsa san RP don fhoireann 
riaracháin agus bainistíochta.  

- Pobal Cleachtais chun riachtanais oiliúna 
reatha a imscrúdú. 

1.2.8 Comhionannas deiseanna, taithí agus 
torthaí a chinntiú d’fhoghlaimeoirí le 
riachtanais bhreise foghlama, 
riachtanais speisialta oideachasúla nó 
míchumais, ionas go bhféadann siad 
leas a bhaint as an réimse iomlán 
deiseanna oideachais agus oiliúna a 
chuireann BOOPLLG ar fáil. 

- Oifigeach Rochtana & Míchumais le ceapadh chun tacú le foghlaimeoirí BO&O 
inár n-ionaid agus inár gcoláistí. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil don fhoireann leis 
an aonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla.  

- Tairgeadh tacaíocht leanúnach do Chomhordaitheoirí RSO agus iad ag leanúint ar 
aghaidh ag cur na dTreoirlínte d’Illscoileanna Iar-Bhunscoile i bhfeidhm - Ag Tacú 
le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais i Scoileanna Príomhshrutha. 
Tacaíocht dóibh siúd a bhfuil cigireachtaí RSO acu agus a dhéanann athbhreithniú 
ar mholtaí den sórt sin. 

- Obair i gcomhar le SENOanna agus le scoileanna chun tacú le rochtain 
mhéadaithe ar áiseanna RSO i gColáiste Uí Chinnéide, i gColáiste na Craobhaí 
agus i gColáiste Abbáin.  

- Oifigeach Rochtana & Míchumais 
ceaptha. Cuireadh oiliúint ar fáil do 
Bhainisteoirí agus Comhordaitheoirí 
BO&O maidir leis an bhfeasacht ar 
Rochtain agus Míchumas. 

- Tacaíocht maidir le moltaí a rinneadh i 
dtuarascálacha RSO a chur i bhfeidhm. 

- Ranganna Speisialta nua oscailte i 
nGairmcholáiste Bhun Clóidí, i gColáiste 
na Craobhaí, agus i gColáiste Uí 
Chinnéide.  Dul i dteagmháil le SENO 
agus an RO maidir leis an bpleanáil i leith 
seirbhísí i gColáiste Abbáin. 
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1.2.9 An fhoireann a spreagadh chun cur 
chuige réamhghníomhach a ghlacadh 
lena chinntiú go sásaítear cearta an 
duine agus riachtanais chomhionannais 
na bhfoghlaimeoirí. 

- An t-ainm a bhí ar an mBeartas um Riachtanais Oideachais Speisialta a athrú go 
Beartas Lánpháirtíochta Uile-Scoile, agus an beartas sin daingnithe ag gach uile 
scoil. 

- Prionsabail na seirbhíse do chustaiméirí a dhaingniú san eagraíocht, mar atá 
leagtha amach sa phlean gníomhaíochta seirbhíse do chustaiméirí. A chinntiú go 
bhfuil Cairt na gCustaiméirí le feiceáil i ngach Scoil, Ionad agus Oifig, agus ar ár 
suíomh gréasáin agus inlíon freisin. 

- Beartas Lánphaírtíochta Uile-Scoile Tras-
choláiste daingnithe i ngach aon scoil. 

- Cairt do Chustaiméirí le feiceáil i ngach 
ionad, scoil agus oifig. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.3: Soláthar ar cháilíocht dhearbhaithe le hardleibhéil ghnóthachtála agus chreidiúnaithe ag foghlaimeoirí 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
1.3.1 Leanúint le tacú le coláistí agus le 

hionaid ina n-iarrachtaí chun cleachtas 
an-éifeachtach a fhorbairt agus úsáid á 
baint as Tuarascálacha ar Chigireacht 
agus Tuarascálacha 
Féinmheastóireachta Scoile, i gcomhar 
le ‘Ag Breathnú ar an Scoil Againne 
2016’. 

- Tabharfaidh na hionaid Ógtheagmhála tuairisc don Bhord ar thoradh na 
dtuarascálacha cigireachta agus na ngníomhartha gaolmhara. 

- Chuir scoileanna nuashonruithe ar fáil don Bhord maidir le haon tuarascálacha 
cigireachta a bhí ann. Athbhreithniú déanta ar gach uile tuarascáil 
athbhreithnithe agus tacaíocht spriocdhírithe thairgthe. 

 
 
- Tacaíocht chun teagasc agus foghlaim a bhainistiú trí phaindéim Covid-19 - grúpaí 

Bainisteoirí agus Príomhoidí / Leas-Phríomhoidí Covid-19 a chruthú chun tacú le 
freagairt don ghéarchéim agus chun an fhoireann a choinneáil suas chun dáta ar 
gach ábhar a bhaineann le Covid-19. 

- Tacú le scoileanna cloí le modhanna malartacha measúnaithe arna gcomhaontú 
ag an RO agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Aiseolas ó Phríomhoidí ar cuireadh 
faoi bhráid BOO Éireann, chun plé a dhéanamh faoi leis an RO. 

- Ionaid tacaíochta chun modhanna measúnaithe malartacha a chomhlíonadh. 

- Tugann Ógtheagmháil tuairisc don Bhord 
Bainistíochta i dtaca leis na tuarascálacha 
cigireachta. 

- Sásra oifigiúil curtha i mbun scoileanna le 
haghaidh tuairisciú don Bhord Bainistíochta 
agus ina dhiaidh sin don BOO ar an dul 
chun cinn maidir le cur i bhfeidhm moltaí 
cigireachta. 

- Féinmheastóireacht Scoile agus Ag 
Breathnú ar ár Scoileanna a áireamh mar 
oiliúint ar leith don Bhord Bainistíochta. 

- Cruinniú rialta le Bainisteoirí Covid, leis na 
Príomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí.  

1.3.2 Pleanáil ábhair, Féinmheastóireacht 
Scoile (FMS), agus pleanáil feabhsaithe 
scoile i gcoláistí agus in ionaid a leabú. 
Comhlíonadh an Chóid Iompair 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí a chinntiú i 
dtaobh dea-chleachtas a phleanáil agus 
a chur i bhfeidhm inár gcoláistí agus 
inár n-ionaid. 

- Athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar do phleanáil ábhair, SSE agus pleanáil 
feabhsúcháin scoile i scoileanna.  Tacú le príomhoidí chun plean straitéiseach a 
fhorbairt i scoileanna. 

- Cé gur stad SSE píosa beag le linn 2020-21, dírigh an aird ar na SIPanna atá ann 
den athuair. 

 

- Athbhreithniú déanta agus dréachtphlean 
straitéiseach forbartha do gach scoil. 

- Athbhreithniú ar SIPanna reatha i ngach 
scoil. 

1.3.3 Pleanáil i gcomhair forbairt na gcúrsaí 
iar-ardteistiméireachta trí fhreagairt 
SOLAS ar thuarascáil ESRI a chur i 
bhfeidhm (Staidéar ar Sholáthar agus 
Torthaí Clár Iar-Ardteistiméireachta do 
Rannpháirtithe i gCláir Iar-
Ardteistiméireachta agus 
Ardteistiméireachta) agus an bealach is 
éifeachtaí do dhaltaí iar-
ardteistiméireachta chun na torthaí 
oideachais agus oiliúna is fearr agus is 
féidir a fháil a phlé, lena n-áirítear dul 
ar aghaidh go dtí oideachas tríú 
leibhéal nó fostaíocht. 

- Cumasófar do choláistí PLC scileanna a thairiscint chun dul san iomaíocht agus 
cláir phrintíseachta. Cuirfear cláir PLC ar fáil i nGuaire, Co Loch Garman. 

- Comhaontuithe maidir leis an dul chun cinn déanta le WIT agus ITC. 
- Rannpháirtíocht leanúnach le príomhoidí ábhartha chun tacú le forbairt cúrsaí 

PLC. 

- Scileanna chun cláir Iomaíochta agus 
Printíseachta á dtairiscint trí choláistí PLC. 

- Fós ar siúl 
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1.3.4 Aonad Dearbhaithe Cáilíochta 
BOOPLLG a fhorbairt chun tacú le 
forbairt cúrsaí, nuálaíocht, anailísíocht 
sonraí agus dearbhú cáilíochta ar fud 
BOOPLLG. I gcomhar le Dearbhú 
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(QQI): Tuarascáil Féinmheastóireachta 
Feidhmiúcháin (ESER) agus Plean 
Feabhsaithe Cáilíochta (QIP) a ullmhú a 
thacóidh le Bord Rialachais um 
Dearbhú Cáilíochta do BOOPLLG a 
fhorbairt. Oibriú le comhlachtaí 
creidiúnaithe eile ar nós City & Guilds, 
Cidesco, Red Seal, srl. chun deiseanna 
nuálacha foghlama a fhorbairt. 

- Obair ullmhúcháin leanúnach don athbhreithniú tionscnaimh moillithe ar chórais 
dearbhaithe cáilíochta BO&O i WWETB. Doiciméid le bheith aighnithe i bhfómhar 
na bliana 2021. 

- Cuir baill an Bhoird ar an eolas faoina ról sa phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta. 

- Athbhreithniú tionscnaimh ar chórais 
dearbhaithe cáilíochta BO&O críochnaithe. 

- An próiseas a chur i láthair Bhord WWETB i 
R1 2021. 

Tosaíocht Straitéiseach 1.4: Naisc a chur chun cinn agus a bhunú idir oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil 

Gníomh Straitéiseach Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
1.4.1 Plean Oibre don Ógra a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm trí phróifíl chuimsitheach 
riachtanais don ógra a chur le chéile agus 
trí struchtúr a fhorbairt maidir le soláthar 
comhtháite na seirbhísí oibre don ógra a 
sheachadadh. 

- Déanfaidh an tOifigeach Óige athbhreithniú ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí 
atá curtha ar fáil ag an bhfoireann chun tacaíocht níos fearr a thabhairt dá n-
úsáideoirí. 

- Athbhreithniú ar sheirbhísí agus 
tacaíochtaí curtha i gcrích.  

1.4.2 Tacú le soláthar seirbhísí eile sna réimsí is 
mó gá, ina bhfuil seirbhísí teoranta ann 
faoin láthair. 

- Forbrófar pleananna oideachais agus oiliúna áitiúla do Ghuaire agus do Ros 
Mhic Thriúin. 

- Clár trialach NEETS (Nach bhfuil san Fhostaíocht, san Oideachas nó san 
Oiliúint) a fhorbairt i gContae Phort Láirge.  

- Forbraíodh pleananna Oideachais agus 
Oiliúna do Ghuaire agus do Ros Mhic 
Thriúin. 

- Forbraíodh clár trialach agus cuireadh 
togra faoi bhráid SOLAS R1. 

1.4.3 Samhail dhea-chleachtais a fhorbairt a 
nascann an t-oideachas foirmiúil agus an 
t-oideachas neamhfhoirmiúil (Tionscadail 
Críochnaithe Scolaíochta san áireamh) le 
cur chuige iomlánaíoch a chinntiú maidir 
le soláthar do dhaoine óga, lena n-áirítear 
iad siúd atá i mbaol an scoil a fhágáil go 
luath. 

- Clár Cúraim Ag Dul go Maith an CLG  
 

- Folláine agus Treoir - Déan iniúchadh ar an bhféidearthacht gníomhaireachtaí 
seachtracha a úsáid chun tacaíocht a chur ar fáil do na daltaí (agus dá 
dteaghlaigh) i gcás nach leor an treoirchomhairleoireacht sa scoil chun déileáil 
leis an riachtanas atá ann. 

- Grúpa Comhordaithe UBU le bheith bunaithe. 
- Athbhreithniú ar thionscadail le bheith críochnaithe. 
- Tionscadal úrnua le bunú. 

- Rinne na daltaí agus baill foirne é a mheas 
agus cuireadh níos mó scoileanna leis an 
gclár. 

  
 
 
 - Grúpa Comhordaithe do UBU i bhfeidhm. 
 - Athbhreithniú tionscadail críochnaithe. 
 - Ionad Nua curtha i mbun. 
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1.4.4 Leanúint le naisc a fhorbairt idir ár gcoláistí 
agus ionaid agus Ionad Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh Shíol Beagáin, agus an t-
ionad nua atá beartaithe ag Sliabh 
Fhothart, Carraig an Phoill, Loch Garman. 

- Críochnaigh an Clár Leibhéal 5 atá á sheachadadh faoi láthair ag Mol Bhun 
Clóidí. 
 

- Tacú le OETC Shíol Beagáin a aistriú go Loch Charraig an Phoill ar bhonn 
céimnithe, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch Garman. 

-  Clár Leibhéal 5 a sheachadadh i Mol Bhun 
Clóidí. 

- Céim eatramhach ar siúl chun bogadh go 
Loch Charraig an Phoill. 

1.4.5 Oibriú go gníomhach lena chinntiú go 
mbíonn tionchar bunathraitheach ag 
Music Generation Loch Garman agus 
Music Generation Phort Láirge ar shaol 
leanaí sa phobal agus go leabaítear cláir 
thaibhithe ceoil i gcoláistí agus ionaid 
BOOPLLG. 

- Clár gníomhaíochta Loch Garman de chuid Music Generation a chur ar fáil don 
bhliain 2021, agus áirithe ann:  
 Tionscadal Opera do Leanaí a fhorbairt i gcomhar le Wexford Opera 

Festival 
 Ceoil cruthaitheach agus rannpháirteach a dhéanamh do dhaoine faoi 5 

bliana d’aois 
 Creat cáilíochta i bhfeidhm le haghaidh chláir cheoil 
 Soláthar ar líne ranganna ceoil beo do bhunscoileanna 
 Clár Ceoil CAHMS (Seirbhís Meabhairshláinte do Leanaí agus Déagóirí) 
 Amhráin thraidisiúnta do pháistí bunscoile (leabhar amhrán Blackwater) 

- Clár gníomhaíochta Music Generation Phort Láirge a chur ar fáil, agus áirithe 
ann: 
 Cláir go huile is go hiomlán ar líne, lena n-áirítear moil cheoil, daltaí uirlise 

ceoil i gcláir bunscoile, meánscoile agus Ógtheagmhála araon, gach cineál 
d’ensemble, gaoth-uirlisí, uirlisí práis, ensemble giotáir traidisiúnta agus 
clasaiceach araon. 

 Cláir nua le ranganna oíche ukulele ar líne agus imeacht nua, Ensemble 
Cláirseach Dé Sathairn. 

- Dul i dteagmháil go bliantúil le Comhairle Contae Loch Garman agus le 
Stiúrthóirí Seirbhíse Chomhairlí Cathrach agus Contae Phort Láirge chun 
comhpháirtíocht dhaingean a chinntiú d’inbhuanaitheacht na gclár.  

- Oibriú leis an Oifig Forbartha Náisiúnta um Music Generation chun creat 
cáilíochta a chur i bhfeidhm ar fud Chlár Music Generation. 

- Cláir Music Generation curtha ar fáil ar fud 
Loch Garman agus Phort Láirge de réir na 
gclár gníomhaíochta atá comhaontaithe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cruinnithe bliantúla eagraithe idir Comhairlí 

Contae, WWETB agus Oifig Forbartha 
Náisiúnta MG. 

- Creat cáilíochta i bhfeidhm do chláir 
roghnaithe de chuid Music Generation ar 
fud an dá chontae. 
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Aidhm Straitéiseach 2 
 
Seirbhísí na hEagraíochta a Fhorbairt: Bainfear é sin amach trína chinntiú go gcuirimid na tacaíochtaí is airde cáilíochta 
ceannaireachta, feidhmiúcháin agus riaracháin ar fáil d’fhórsa oibre spreagtha agus oilte, rud a chuirfidh taithí múinteoireachta 
agus foghlama ardchaighdeáin ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus do dhaltaí. 

Tosaíocht Straitéiseach 2.1: Leasú agus forbairt leanúnach ar struchtúr agus dearadh eagrúcháin 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
2.1.1 I ndiaidh an athstruchtúraithe ar fheidhm 

na seirbhísí tacaíochta feidhmiúcháin ar 
fud na gceithre eagraíocht chónasctha, 
oibriú chun an struchtúr reatha a 
chomhdhlúthú leis an bhfoireann i róil 
bhuana formheasta, ar feitheamh an 
dearaidh athbhreithnithe eagraíochta 
formheasta ag an ROS. 

- Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr na foirne laistigh de OSD de réir na 
riachtanais reatha atá ann ó thaobh acmhainní agus scileanna de. Obair i 
gcomhar leis an RO chun roinnt tionscadal tosaíochta a chur i gcrích. 
Feidhmeanna a athstruchtúrú dá réir sin, chun tacú leis an mbainistíocht 
tionscadal. Go háirithe: 
 Tionscadal éileamh ar líne múinteoirí páirtaimseartha (PTT) a chur ar fáil 

ar bhonn céimneach in Ionaid agus Scoileanna BO&O - obair i gcomhar leis 
an RO chun déanamh amach cad iad na hacmhainní atá á n-iarraidh chun 
an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil. 
 Core e-Recruit - obair i gcomhar leis an RO chun Core e-Recruit a chur i 

mbun feidhmiú roimh don aistriú seirbhísí comhroinnte. 
 Bain úsáid as an acmhainn chun tacú le forbairt agus cur i bhfeidhm 

tionscadal (DCS, r-Earcaíocht). 
- Téigh i mbun earcaíochta chun folúntais atá ann le déanaí in AD agus san 

Airgeadas a líonadh agus eagraigh an oiliúint / ionduchtú gaolmhar leis don 
fhoireann nua. 

- Críochnaigh an t-athbhreithniú ar fheidhm agus phróisis AD agus obair i 
gcomhar leis an bhfoireann AD chun athruithe próisis a chur i bhfeidhm de 
réir mar is gá, chomh maith le haghaidh a thabhairt d’aon bhearnaí 
scileanna / riachtanais oiliúna atá ann. 

- An t-athbhreithniú ar struchtúr na foirne 
curtha i gcrích, agus aon leasuithe a 
rinneadh ann bunaithe ar acmhainní agus 
tosaíochtaí oibre atá ann cheana féin. 
 

- D'éirigh le tionscadal éileamh ar líne PTT a 
chur i mbun feidhme sna hIonaid agus 
Scoileanna BO&O. 

 
- Oibrigh i gcomhar leis an RO chun 

leanúint ar aghaidh leis an uasghrádú r-
Earcaíochta a luaithe is gur féidir. 

- Gach uile folúntas in OSD agus i bpoist 
riaracháin líonta, agus painéil i bhfeidhm 
sna cásanna ábhartha. 

- Athbhreithniú AD críochnaithe agus 
tuarascáil molta faighte. Bearnaí scileanna 
/ riachtanais oiliúna aitheanta, chomh 
maith le treochlár le haghaidh 
feabhsúchán amach anseo. 

2.1.2 Oibriú leis an ROS agus BOOÉ chun 
struchtúr dearaidh eagrúcháin 
chorparáideach atá oiriúnach don fheidhm 
agus a bhfuil foireann shásúil ag obair ann 
chun riachtanais reatha agus todhchaí na 
ndaltaí/bhfoghlaimeoirí agus seirbhísí 
eagraíochta a shásamh. Poist riachtanacha 
ghairmiúla a líonadh chun comhlíonadh na 
bhfeidhmeanna nua agus reachtúla a 
chinntiú. 

- Tacaí riaracháin le bheith curtha ar fáil le haghaidh dhá ionad breise de chuid 
Ógtheagmhála. 

- Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr na foirne laistigh de OSD de réir na 
riachtanais reatha atá ann ó thaobh acmhainní agus scileanna de. Obair i 
gcomhar leis an RO chun roinnt tionscadal tosaíochta a chur i gcrích. 
Feidhmeanna a athstruchtúrú dá réir sin, chun tacú leis an mbainistíocht 
tionscadal. Go háirithe: 
 Tionscadal éileamh ar líne múinteoirí páirtaimseartha (PTT) a chur ar fáil 

ar bhonn céimneach in Ionaid agus Scoileanna BO&O - obair i gcomhar leis 

- Tacaíochtaí riaracháin páirtaimseartha i 
bhfeidhm le haghaidh dhá ionad de chuid 
Ógtheagmhála. 
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an RO chun déanamh amach cad iad na hacmhainní atá á n-iarraidh chun 
an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil. 
 Core e-Recruit - obair i gcomhar leis an RO chun Core e-Recruit a chur i 

mbun feidhmiú roimh don aistriú seirbhísí comhroinnte. 
 Bain úsáid as an acmhainn chun tacú le forbairt agus cur i bhfeidhm 

tionscadal (DCS, r-Earcaíocht). 
- Téigh i mbun earcaíochta chun folúntais atá ann le déanaí in AD agus san 

Airgeadas a líonadh agus eagraigh an oiliúint / ionduchtú gaolmhar leis don 
fhoireann nua. 

- Críochnaigh an t-athbhreithniú ar fheidhm agus phróisis AD agus obair i 
gcomhar leis an bhfoireann AD chun athruithe próisis a chur i bhfeidhm de 
réir mar is gá, chomh maith le haghaidh a thabhairt d’aon bhearnaí 
scileanna/riachtanais oiliúna atá ann. 

2.1.3 Comhtháthú d’fheidhm fhormheasta TFC a 
chinntiú chun teicneolaíochtaí 
ceannródaíocha a úsáid chun gnóthachtáil 
na bhfoghlaimeoirí a uasmhéadú, agus 
chun nua-aoisiú leanúnach a chur chun 
cinn ar fud na heagraíochta. 

- Straitéis TFC don eagraíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
Freagra a thabhairt ar thorthaí iniúchta IAU agus a chinntiú go gcuirtear 
réitigh i bhfeidhm. 
Oibriú i gcomhar le BOO Éireann chun freagairt earnála ar thorthaí iniúchta 
IAU a chinntiú. 

- Straitéis TEL le hathbhreithniú agus le nuashonrú agus plean gníomhaíochta 
le forbairt. 

- Forbraíodh Straitéis TFC (lena n-áirítear 
TEL) in éineacht leis an bplean feidhmithe. 

 

2.1.4  ‘Anailís ar Riachtanais Scileanna’ a 
dhéanamh le haghaidh feidhmeanna in 
eagraíocht oideachais agus oiliúna atá nua-
aimseartha agus oiriúnach don fheidhm, 
agus plean le haghaidh forbairt ghairmiúil 
leanúnach (FGL) agus forbairt acmhainne a 
fhorbairt. 

- Athbhreithniú Acmhainní Daonna le déanamh agus ní mór na bearnaí 
oiliúna/scileanna a aithint. 
Beartas agus nósanna imeachta um an bhFoghlaim agus Fhorbairt Ghairmiúil 
a fhorbairt agus a chur ar fáil don fhoireann ar fad. 

- Athbhreithniú AD críochnaithe agus 
tuarascáil molta faighte.  

- Deiseanna Foghlama agus Forbartha 
Gairmiúla ar fáil don fhoireann go léir. 

2.1.5 Struchtúr comhordaithe le haghaidh 
Breisoideachais agus Oiliúna (FET), agus 
Plean Oibriúcháin lena mbaineann, a 
fhorbairt, a thacóidh le comhtháthú 
feidhmeanna FET BOOPLLG, bunaithe ar 
chur chuige ‘foirne’ i leith seachadadh clár 
agus feabhsú leanúnach. 

- Athbhreithniú ar an struchtúr atá ann cheana de réir na moltaí atá i Straitéis 
BO&O 2020-2024. 

- Athbhreithniú déanta ar an struchtúr atá 
ann cheana. 

2.1.6 Córais ‘athbhreithnithe agus 
meastóireachta’ a fhorbairt chun tacú le 
nuálaíocht agus feabhsú leanúnach inár 
seirbhísí do chustaiméirí. 

- Athbhreithniú AD - San athbhreithniú, déanfar meastóireacht ar an 
bpróiseas AD agus cuirfear treochlár ar fáil chun athruithe a chur i gcrích. 

- Faisnéis a bhaineann le cairt Custaiméirí WWETB a scaipeadh le bheith ar fáil 
i ngach scoil, ionad agus oifig. 

- Athbhreithniú AD críochnaithe agus 
treochlár i bhfeidhm chun athrú a chur i 
bhfeidhm. 

- Cairt do Chustaiméirí ar fáil i ngach scoil, 
ionad agus oifig. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.2: Gach samhail chistithe agus íocaíochta a bhainistiú agus a úsáid go héifeachtach 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
2.2.1 Córais nua bogearraí cuntasaíochta a 

fhorbairt agus bainisteoirí agus an 
fhoireann a oiliúint go cuí, chun 
tuairisciú agus bainistiú airgeadais agus 
buiséadú do choláistí a fheabhsú. Tús 
áite a thabhairt d’fhorfheidhmiú luath 
na gcóras íocaíochta ar líne agus na n-
uathphróisis ar nós párolla 
páirtaimseartha agus íocaíochtaí 
taistil/cothaithe. 

- Rolladh Céim P2P Céim II lena n-áirítear modúil soláthair agus ordaithe atá 
sceidealaithe le rolladh amach i R1 / R2 2021 tar éis moille de bharr COVID in 
2020.                 

- Tabharfar cláir sócmhainní ar líne mar chuid de rolladh amach Céim III P2P i 
R3 / R4 2021.                                                     

- Aistriú chuig Seirbhísí Comhroinnte Íocaíochta Foghlaimeoirí d’oibrithe 
Ógtheagmhála / SDOG i R1/R2 2021.                               

- Tacú le céim II de phróiseas foirme Éilimh Páirtaimseartha Ar Líne Múinteoirí 
R1 / R2 2021. 

- Líon na scoileanna/na n-ionad atá tar éis 
aistriú go córas nua 

2.2.2 Samhail chistithe a fhorbairt do FET atá 
ag teacht le riachtanais chistithe SOLAS 
agus a thugann go leor acmhainní do 
chláir. Ar an gcaoi sin, sásaítear 
riachtanais foghlaimeoirí agus cuirtear 
tuairisciú buiséadaithe agus bainistithe 
feabhsaithe ar fáil do FET. 

- Déan an próiseas buiséadaithe le haghaidh chláir agus ionaid BO&O a leasú 
tuilleadh. Modúil nua ordaithe a thabhairt isteach mar chuid de P2P in ionaid 
BO&O. 

- Athbhreithniú a dhéanamh ar mhaoiniú SOLAS do chostais láraithe in ionaid 
chomhroinnte chun na samhlacha athraitheacha de sholáthar BO&O a léiriú.   

- Fráma tagartha cuimsitheach buiséadaithe a fhorbairt a nuashonrófar arís 
agus arís eile ar fud an timthrialla maoinithe chun faisnéis airgeadais atá 
cothrom le dáta agus cuimsitheach a sholáthar.    

 
 
 

- Múnla cothrom le dáta cruthaithe agus 
nuashonraithe uair sa ráithe. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.3: Forbairt leanúnach beartais agus ardchaighdeáin rialachais agus comhlíonta 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
2.3.1 Leanúint le tús áite a thabhairt 

d’fhorfheidhmiú an rialachais láidir ar fud 
na heagraíochta chun comhlíonadh imlitir 
18/15 de chuid na ROS a bhaint amach 
(Cód Cleachtais um Rialachas na BOOnna) 
agus chun riachtanais iniúchta agus 
tuairiscithe a shásamh (C&AG, iniúchadh 
inmheánach srl.). 

- Oiliúint athnuachana GDPR a rolladh amach i ngach scoil agus Ionad. 
 

- An Clár Iniúchóireachta le forbairt agus le cothabháil. 
- Oibriú i gcomhar le BOO Éireann chun beartais a fhorbairt do WWETB. 
- Athbhreithniú bliantúil ar an gcomhlíonadh i dtaca leis an gCód Cleachtais 

chun BOOanna a Rialú. 
- Athbhreithniú ar nós imeachta rialuithe inmheánacha agus síniú na 

bainistíochta air. 

- D’fhreastail gach ball foirne ar oiliúint 
athnuachana ar líne faoi dheireadh na 
bliana. 

- Clár Iniúchta i bhfeidhm. 
- 10 mbeart nuashonraithe i bhfeidhm. 
- Athbhreithniú bliantúil ar an gcomhlíonadh 

i dtaca leis an gCód Cleachtais críochnaithe 
agus taifeadta. 

- Próiseas nua i bhfeidhm chun nósanna 
imeachta rialuithe inmheánacha a 
athbhreithniú do scoileanna/ionaid/oifigí/ 
cláir.  

2.3.2 Oibreoidh an feidhmeannas le 
Cathaoirleach BOOPLLG lena chinntiú go 
mbíonn a ndóthain oiliúna, eolais agus 
doiciméadaithe ag comhaltaí boird 
BOOPLLG agus ag na coistí ar fad atá aige 
chun cinntí feidhme forchoimeádta 
eolacha a dhéanamh. 

- Oiliúint d'aon chomhaltaí nua den Bhord agus do Choistí de réir na hoiliúna 
rialachais a rinneadh don Bhord in 2020. 

- Pacáistí ionduchtaithe le scaipeadh ar bhaill nua an Bhoird agus ar bhaill nua 
an Choiste. 

- Cuir i láthair a sceidealú ar ghníomhaíochtaí WWETB chun baill an Bhoird agus 
baill an Choiste araon a chur ar an eolas faoin obair a dhéantar sna cláir atá á 
thairiscint ag WWETB chomh maith leis an éagsúlacht atá i gceist leo.  

- Cuir béim arís ar an gceanglas maidir le freastal ar chruinnithe uile an Bhoird 
de réir an Chóid Chleachtais Chun BOOanna a Rialú 

- Bord chun féinmheasúnuithe a dhéanamh, ag baint úsáide as an gceistneoir 
atá sa Chód Cleachtais, chun réimsí a aithint ina bhfuil gá le feabhsúcháin. 

- Ceapfaidh an Bord oifigigh ar choistí Iniúchta & Riosca agus Airgeadais tar éis 
dó dul i mbun comhairle le Cathaoirligh na gcoistí.  Baill sheachtracha coistí 
chun na scileanna agus an taithí iniúchta agus airgeadais riachtanach a chur 
leis an ról. 

- Tabharfar tuarascálacha i scríbhinn do na baill ar an obair a dhéanann Coistí 
Airgeadais agus Iniúchta & Riosca de réir mar a cheanglaítear faoin gCód 
Cleachtais Chun BOOanna a Rialú. 

- Ba cheart do Chathaoirligh an Choiste Iniúchta & Riosca agus an Choiste 
Airgeadais araon a chinntiú go gcuirtear cleachtadh féinmheasúnaithe i gcrích 
gach bliain mar a cheanglaítear faoin gCód Cleachtais Chun BOOanna a Rialú. 

- Cuireadh oiliúint do bhaill nua an Bhoird 
agus scaipeadh pacáistí ionduchtaithe. 
 
 

- Cur i láthair sceidealta do chruinnithe Boird 
chun raon gníomhaíochtaí agus clár a 
thairgeann WWETB a léiriú. 

- Freastal maith ag na baill uile ar 
chruinnithe an Bhoird.  

- Ceistneoir féinmheasúnaithe comhlánaithe 
uair sa bhliain. 

- Comhaltaí nua ceaptha de réir mar is gá, 
agus na scileanna riachtanacha acu chun 
tacú le hobair an choiste. 

- Tuarascálacha curtha ar fáil don Bhord ag 
Coistí Iniúchta & Riosca agus Airgeadais tar 
éis gach cruinnithe. 

- Ceistneoirí féinmheasúnaithe 
comhlánaithe go bliantúil. 

2.3.3 Plean soláthair, bunachar sonraí conarthaí 
bainteach don eagraíocht agus córas 
struchtúrtha bainistíochta conartha a 
bhunú agus a chur i bhfeidhm chun luach 

- Oiliúint soláthair a rolladh amach de réir seachadadh P2P agus na riachtanais 
chomhlíonta / phróisis a eascraíonn as cur i bhfeidhm an chórais nua seo. 
Nuashonruithe oiliúna Soláthair ar leithligh ar fáil don fhoireann go léir. 

- Oiliúint Duine le Duine, lena gclúdaítear an 
Soláthar. Oiliúint Soláthair Athnuachana 
curtha ar fáil.  
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ar airgead agus comhlíonadh le treoirlínte 
soláthair náisiúnta a chinntiú. 

- Forbraíodh Plean Soláthair Corparáideach (CPP) agus críochnaíodh an próiseas 
Pleanála Soláthair Ilbhliantúil Bliantúil (MAPP). 
 

- Plean Soláthair Corparáideach forbartha, 
agus MAPP bliantúil curtha i gcrích 

2.3.4 Bunachar sonraí beartais agus próiseas 
maidir le beartais a athbhreithniú, a 
nuashonrú agus a fhaomhadh ar bhonn 
córasach uainíochta a bhunú, le béim ar 
chéimeanna an chomhairliúcháin agus an 
chur i bhfeidhm. 

- Bunachar sonraí a fhorbairt le haghaidh na bainistíochta beartais. 
- Oibriú i gcomhar le BOO Éireann chun an saineolas ar fud na hearnála a 

uasmhéadú.  
- Cathaoirleach an Choiste Rialachais agus Comhlíonta chun bunachar sonraí a 

fhorbairt do bhainistíocht beartais. 

- Bunachar sonraí curtha le chéile agus chun 
beartais a athbhreithniú agus a bhainistiú. 

- Saineolas earnála chun tacú le forbairt an 
chreata beartais áitiúil. 

2.3.5 Prionsabail na Scéime Teanga a chur i 
bhfeidhm ar fud na heagraíochta. 

- Scéim Teanga nua a fhorbairt do 2021. 
- Grúpa Oibre a bhunú chun clár oibre a fhorbairt agus acmhainn a shainaithint 

chun cur i bhfeidhm Scéim Teanga a bhainistiú. 

- An Scéim ceadaithe agus curtha isteach. 
- Plean forfheidhmithe i bhfeidhm agus 

acmhainn aitheanta chun tacú le Scéim 
Teanga a chur i bhfeidhm. 

Tosaíocht Straitéiseach 2.4: Struchtúir éifeachtacha bainistíochta riosca a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
2.4.1 Cultúr bainistíochta riosca a leabú san 

eagraíocht agus Foireann Bainistíochta 
Riosca a bhunú atá freagrach as Plean Gnó 
Bainistíochta Riosca agus tionscnaimh 
oiliúna bainistíochta riosca a fhorbairt, 
agus as Cláir Riosca corparáideacha, na 
gcoláistí agus FET a bhainistiú agus 
tuairisciú dóibh. 

- Bainistíocht na gClár Riosca agus an bhunachar sonraí gaolmhar. 
 
 
 
- A chinntiú go bhfuil próiseas leanúnach ann atá saincheaptha chun rioscaí 

suntasacha a bhaineann le torthaí aonáin a bhaint amach agus aghaidh a 
thabhairt orthu. An coiste iniúchta agus riosca chun tacú leis an mbord i dtaca 
leis an ról seo. 

- Cinntigh go bhfaigheann an Bord dearbhú leordhóthanach go bhfuil rialuithe 
sonraithe ag feidhmiú mar a bhí beartaithe. 

- Déantar athbhreithniú rialta agus cothrom 
le dáta ar na Cláir Riosca.  

- Rialuithe bainistíochta i bhfeidhm agus 
déantar athbhreithniú rialta orthu. 

- Próiseas deartha maidir leis an 
mbainistíocht riosca don eagraíocht. 

 
- Próiseas i bhfeidhm chun rialuithe 

inmheánacha laistigh de WWETB a 
bhainistiú agus a thuairisciú. 

2.4.2 Comhaontaithe agus/nó Meamram 
Leibhéal Seirbhíse a fhorbairt i dtaobh 
Tuisceana bunaithe ar riachtanais 
náisiúnta agus riachtanais áitiúla le 
gníomhaireachtaí eachtracha lena 
bhfuilimid gafa leo ó thaobh airgid de agus 
ó thaobh straitéise de.     

- Comhaontuithe forchéimnithe a nuashonrú le CIT, ITC, WIT agus LIT. 
- Meabhrán Tuisceana le forbairt don chomhpháirtíocht straitéiseach le 

Comhairle Contae Loch Garman maidir le forbairt na saoráide Ionad 
Oideachais agus Oiliúna Allamuigh i gCarraig an Phoill. (céim eatramhach) 

- Ullmhaigh an Meabhrán Tuisceana don chéim dheiridh, a luaithe a bheidh an 
tsaoráid críochnaithe. 

- Meabhrán Tuisceana agus Airteagail Chomhaontaithe i bhfeidhm le Educate 
Together maidir le scoil nua i mbaile Loch Garman. 

 
- Comhghuaillíocht Foirgníochta Ardfheidhmíochta (HBPA). Meabhrán 

Tuisceana le bheith comhaontaithe idir WWETB, Comhairle Contae Loch 

- Nuashonraíodh an comhaontú dul chun 
cinn le CIT, ITC, WIT agus LIT. 

- Meabhrán Tuisceana forbartha i gcomhar le 
WCC le haghaidh chéim eatramhach 
Charraig an Phoill. 
 
 

- Meabhrán Tuisceana forbartha/sínithe agus 
Airteagail Chomhaontaithe curtha i gcrích 
le Educate Together. 

- An Meabhrán Tuisceana a shíniú go 
críochnúil. 
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Garman, Rialtas na hÉireann agus UNECE chun Ionad Feabhais NZEB a bhunú 
in Inis Córthaidh. 

2.4.3 Plean Sláinte agus Sábháilteachta 
éifeachtach a chur i bhfeidhm don 
eagraíocht, agus páirt a ghlacadh lenár 
gcomhghleacaithe agus lenár n-ionaid, 
agus lenár lucht árachais, chun íoslaghdú a 
dhéanamh ar riosca d’úsáideoirí, do 
chonraitheoirí agus do chustaiméirí ár n-
eagraíocht.   Tosaíocht a thabhairt do 
bhainisteoirí sna haicmí meabhraíochta 
agus saineolais sláinte agus sábháilteachta. 

- Clár iniúchtaí Sláinte & Sábháilteachta i Scoileanna agus in ionaid BO&O agus 
in oifigí WWETB críochnaithe.  

- Oiliúint Freagróra Garchabhrach (FAR) curtha i gcrích do gach freagróir 
garchabhrach atá aitheanta i WWETB. 

- Cuireadh oiliúint Maor Dóiteáin ar gach Maor Dóiteáin. 
 
 
 
 

- Cláir riosca i bhfeidhm do sheomraí ranga agus seomra in ionaid BO&O agus 
oiliúint sa tsainaithint riosca curtha i gcrích. 

- Oiliúint ar nósanna imeachta oibríochta sábháilte curtha ar fáil do mhúinteoirí 
ábhair phraiticiúla. 

- Iniúchtaí críochnaithe agus tuairiscí 
scaipthe sna scoileanna, sna hionaid agus 
sna hoifigí. 

- Oiliúint FAR curtha i gcrích, agus bunachar 
sonraí de na hainmneacha á chothabháil ag 
an Oifig Sábháilteachta. 

- Oiliúint Maor Dóiteáin curtha i gcrích, agus 
bunachar sonraí de na hainmneacha á 
chothabháil ag an Oifig Sábháilteachta. 

- Cláir riosca i leith na seomraí ranga 
praiticiúla críochnaithe. 

- Oiliúint curtha ar fáil do mhúinteoirí ábhair 
phraiticiúla.  
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Tosaíocht Straitéiseach 2.5: Bonneagar agus foirgnimh: Pleanáil le haghaidh riachtanais reatha agus riachtanais na todhchaí 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
2.5.1 Foirgnimh scoile nua de chaighdeán ard 

agus/nó síntí móra a sholáthar do 
Choláiste Sheilscire, do Choláiste 
Breisoideachais Phort Láirge, do Choláiste 
Bhaile an Droichid, do Ghairmscoil Bhun 
Clóidí, do Choláiste Pobail Naomh Póil, do 
Choláiste Pobail Naomh Declan, do 
Mheánscoil San Nioclás agus do Choláiste 
Chathail Naofa chun riachtanais 
oideachais nua-aimseartha a shásamh. 

- Tuilleadh Forbartha ar an bhfoireann Foirgneamh. Earcú acmhainne 
bainistíochta tionscadail agus úsáid acmhainní chun tionscadail a sheachadadh 
agus chun cabhrú le saineolas speisialaithe a sholáthar don fhoireann 
Foirgneamh. Tionscadail curtha i gcrích de réir mar atá mínithe i Sprioc 1. 
 

- Earcaíodh acmhainn Bainistíochta 
Tionscadail.                                                                 

- Bearnaí scileanna agus tosaíochtaí 
riachtanas oiliúna Aitheanta. 

- Meánscoil San Nioclás - conraitheoirí 
ceaptha.   

2.5.2 Pleananna sonracha le bheith forbartha 
chun beart reatha agus molta a shonrú le 
haghaidh réimse Clár Breisoideachais agus 
Oiliúna, le forbairt ionad Ógtheagmhála 
do Ghuaire agus áiseanna nua 
ilphictiúrlainne i mBaile Loch Garman, i 
gCathair Phort Láirge agus in Inis 
Córthaidh san áireamh. 

- Ionad Ógtheagmhála nua a chur i mbun i nGuaire; Áiseanna feabhsaithe a chur 
ar fáil i mBun Clóidí agus in Ógtheagmháil SUBLA, Port Láirge. 
 
 

- Faomhadh slán daingean a fháil le haghaidh athfhorbairt na nIonad Oiliúna i 
bPort Láirge agus i Loch Garman. 

- Ionad Ógtheagmhála i nGuaire. 
- Áiseanna uasghrádaithe le haghaidh BO&O 

i mBun Clóidí. 
- Áiseanna uasghrádaithe ag Subla, 

Ógtheagmháil, Port Láirge. 
- Faomhadh do thionscadail Straitéiseacha a 

fuarthas ó SOLAS agus RO.  

2.5.3 Cláir straitéiseacha chothabhála a 
fhorbairt do gach coláiste agus do gach 
ionad.   

- Rinneadh an clár Cothabhála Díon a scópáil agus cuireadh tús leis i roinnt 
scoileanna. 

- Cleachtadh scóipe cláir críochnaithe agus 
clár cothabhála dín ar siúl i roinnt 
scoileanna.  

2.5.4 Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh 
nua a fhorbairt i Sliabh Fhothart, i gCarraig 
an Phoill, i Loch Garman i dteannta le 
Comhairle Contae Loch Garman. 

- Dul chun cinn ar an tionscadal chun oibríocht OETC a athlonnú go Loch 
Charraig an Phoill. Foirgníocht chun an Tí Báid a thógáil le bheith críochtnaithe 
agus Carraig an Phoill mar ionad príomhúil chun an rothaíocht sléibhe agus an 
cadhcáil a chur ar fáil. Fuarthas cead pleanála Cuid 8. Próiseas tairisceana 
chun Príomhchonraitheoir a cheapadh chun an príomhfhoirgneamh a thógáil 
ar siúl. 

- Meabhrán Tuisceana le Comhairle Contae Loch Garman déanta.  

- Teach Bád Tógtha.  
- Athlonnaíodh cláir.                
- Cuireadh tús leis an Tairiscint. 
- Meabhrán Tuisceana don chéim 

eatramhach i bhfeidhm le Comhairle 
Contae Loch Garman. 

- Múnla leithdháilte costas aontaithe le 
Comhairle Contae Loch Garman. 

2.5.5 Oibriú le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana 
na hÉireann (ÚFIÉ) chun feidhmíocht 
fuinnimh BOOPLLG a fheabhsú mar 
thacaíocht do straitéis éifeachtúlacht 

- Cúnamh a chur ar fáil do BOOanna eile de réir mar a fhorbraíonn siad ionaid 
oiliúna NZEB bunaithe ar an obair a dhéantar in Inis Córthaidh. Tá teagascóirí 
ag BOOanna eile ag freastal ar chlár Oiliúint don Oiliúnóir WWETB. Leanann 
SEAI de bheith ina mbaill den Fhoireann Bainistíochta Cláir.  

- Cúrsa críochnaithe R2 
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fuinnimh na hearnála poiblí.    Tosaíocht a 
thabhairt d’aistriú chuig timpeallacht gan 
páipéar.   

- Tacú le rannpháirtíocht scoileanna i gClár Forbartha Inbhuanaithe Tóg 1 de 
chuid BOO Éireann. 

- Faigh tacaíocht chun an clár a threorú.  
- An beartas Fuinnimh arna ghlacadh ag WWETB a chur chun cinn i measc na 

foirne agus na ndaltaí. 
 

- Téigh i dteagmháil le SEAI chun tionscadail trialacha a sheachadadh a mbeidh 
coigilteas fuinnimh le baint amach leo. 
Ar aontí le priontáil bhainistithe a rolladh amach, cuir tús le feachtas chun 
priontáil a laghdú. 

- Úsáid an acmhainn chun tacú le forbairt 
agus cur i bhfeidhm an chláir.  

- Beartas Fuinnimh a chur ar fáil do gach 
scoil, ionad agus oifig. 

- 2 threoirthionscadal le cur i gcrích in 2020. 
Laghdaíodh an phriontáil ar fud na n-ionad, 
na scoileanna agus na n-oifigí go léir. 
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Aidhm Straitéiseach 3 
Ár ndaoine ag obair le chéile: Timpeallacht dhearfach oibre a chruthú ina gcuireann foireann dhea-cháilithe a n-uaschumas 
chun leas na ndaltaí agus na bhfoghlaimeoirí le haird chuí ar luachanna BOOPLLG. Tá sé seo bunaithe ar chultúr 
comhionannais, measa agus dínite sa láthair oibre, forbairt ghairmiúil leanúnach, meon ‘is féidir linn’ agus a bheith oscailte 
do agus a meas a thaispeáint ar thuismitheoirí/caomhnóirí agus páirtithe seachtracha comhoibríocha.   
 

Tosaíocht Straitéiseach 3.1: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
3.1.1 Polasaí FGL a fhorbairt don eagraíocht a 

thugann tacaíocht d’fhorbairt ghairmiúil 
na foirne ginearálta, a thugann tosaíocht 
d’aicmí leis an riachtanas is mó ann agus a 
áiríonn teimpléad do phleananna oiliúna 
aonair. 

- Beartas agus nósanna imeachta um Fhoghlaim agus Fhorbairt Ghairmiúil don 
eagraíocht forbartha agus curtha i bhfeidhm. 

- Deiseanna Foghlama agus Forbartha 
Gairmiúla ar fáil d’fhoireann uile WWETB. 

3.1.2 Tosaíocht a thabhairt do dheiseanna 
forbartha gairmiúla na foirne a bhfuil róil 
cheannasaíochta agus/nó poist chúraim 
laistigh den eagraíocht acu.   Tacaíocht a 
thabhairt agus forbairt a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht go n-oibreoidh an 
fhoireann le líonraí náisiúnta BOOÉ le 
haghaidh forbairt ghairmiúil. 

- Forbairt leanúnach ar Fhóram Leas-Phríomhoidí WWETB. 
- Déan iniúchadh ar an bhféidearthacht FGL a sholáthar d’iar-shealbhóirí AP1 i 

scoileanna. 
- Samhail oiriúnach a fhorbairt do chaimiléirí tionscnamh laistigh de scoileanna. 
- Forbairt leanúnach ar phobail chleachtais. 

 
 
 
- Róil na bhfoirne ardbhainistíochta a fhorbairt laistigh de na scoileanna. 
- Déan iniúchadh ar fhorbairt cur chuige comhtháite maidir le struchtúir 

bhainistíochta lár i ngach scoil. 

- Microsoft Teams curtha ar fáil don Fhóram 
Leas-Phríomhoidí  

- Suirbhé a dhéanamh ar phoist fhreagrachta 
ghrád AP1 agus riachtanais FGL chun plean 
FGL a fhorbairt. 

- Tionscnaimh a shainaithint a dteastaíonn 
tacaíocht WWETB uathu do cheannairí 
aitheanta. 

- Na pobail chleachtais atá ann cheana féin a 
fhorbairt tuilleadh agus plean straitéiseach 
a fhorbairt chun pobail bhreise a bhunú.  

- 2 scoil trialacha a bhunú le rolladh amach i 
Ráithe 4 2021. 

3.1.3 Oibriú ar fhorfheidhmiú Bainistíocht 
Comhlíonta agus an Córas Forbartha chun 
cumas a thabhairt do dheiseanna le 
haghaidh aiseolas struchtúrtha. 

- Oibriú leis an bhFóram AD/IR laistigh de BOO Éireann chun Córas Bainistíochta 
agus Forbartha Feidhmíochta nua a fhorbairt don fhoireann i WWETB.  

- Tuarascáil earnála ar na féidearthachtaí 
maidir le PMDS don earnáil BOO. 

3.1.4 Úsáid tacaíochtaí maoinithe an ROS a chur 
chun cinn do mhúinteoirí agus do 
bhainistíocht na scoile m.sh. Clár 
Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí 
(CNIM), agus seirbhísí atá soláthraithe ag 
an gComhairle Mhúinteoireachta, ag 

- Comhordaitheoir Oideachais le páirt a ghlacadh i Féilte 2021. Déanfar cur i 
láthair ar thaighde a dhéantar atá á mhaoiniú ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta. 

- Rannpháirtíocht i Féilte 2021. 
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Ionaid Oideachais agus ag an Lárionad 
Ceannasaíochta Scoile.   

3.1.5 Clár oiliúna agus breisoiliúna comhtháite 
BOO-uile a fhorbairt don fhoireann uile, a 
mbeidh oiliúint sholúbtha san áireamh 
ann a chuireann cosáin dhul chun cinn ar 
fáil do rannpháirtithe ag leibhéil chuí, lena 
n-áirítear teastas QQI agus cáilíochtaí 
proifisiúnta.      Úsáid gréasáin/fóraim a 
fhorbairt chun eolas a chomhroinnt, 
réiteach a fháil ar fhadhbanna agus 
acmhainní a chomhroinnt. 

- Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann oiliúint idir phiaraí a 
dhéanamh i dtaca leis an idirdhealú sna scoileanna. 

- Creat oiliúna agus forbartha soláthraithe le forbairt. 
 
 
- Tá an Príomhfheidhmeannach chun deimhniú go gceaptar ball foirne mar 

bhainisteoir oiliúna; go ndéantar anailís ar riachtanais oiliúna i mbainistíocht 
airgeadais ar bhonn bliantúil; agus go ndéantar clár oiliúna ar bhainistíocht 
airgeadais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.    

- Inlíon nua le húsáid mar ardán chun faisnéis a sholáthar ar Oiliúint agus 
Forbairt.                                                                                                                   

 
- Creat i bhfeidhm chun cúrsaí oiliúna agus 

forbartha a sholáthar don fhoireann i 
WWETB.  

- Bainisteoir Acmhainní Daonna ceaptha mar 
Bhainisteoir Oiliúna. 

- Déantar anailís ar riachtanais oiliúna sa 
bhainistíocht airgeadais ar bhonn bliantúil. 

- Clár oiliúna ar bhainistíocht airgeadais 
forbartha agus curtha i bhfeidhm. 

3.1.7 Cumas a fhorbairt i measc ár bhfoireann 
chun scileanna tábhachtacha an 21ú haois 
a bheith san áireamh, le fiontraíocht, le 
foghlaim ar feadh an tsaoil, le scileanna 
digiteacha agus le comhoibriú ina measc. 

 

- Forbairt leanúnach ar úsáid MS Teams le haghaidh cruinnithe agus soláthar 
teagaisc d’fhoghlaimeoirí BO&O. 

- Oiliúint Deimhnithe um Rialú Uimhriúil Ríomhaireachta (CNC) le tairiscint 
d’fhoireann FabLab.  

- Leanfaidh an fhoireann ag úsáid MS Teams mar ardán cruinnithe. 
- Áiseanna comhdhála TF le bheith ar fáil i bPríomhoifig Ard Chaomháin, i 

gCathair Phort Láirge agus in Oifigí Dhún Garbhán.  
- Cumas breise a fhorbairt maidir le MS Teams a úsáid le haghaidh cruinnithe 

mar rogha eile agus chun Ábhar Ar Líne a sholáthar freisin. Acmhainneacht 
bhreise Office 365 a fhorbairt don fhoireann agus an oiliúint a ghabhann leis 
sin curtha ar fáil dóibh. 

- Oiliúint curtha ar fáil. 
 

- Teagasc maidir le CNC tugtha d’Fhoireann 
FabLab. 

 
 

- Áiseanna comhdhála ar fáil i ngach oifig 
riaracháin. 

- Oiliúint leanúnach a sholáthar chun tacú le 
cianfhoghlaim agus oibriú le linn phaindéim 
COVID agus ina diaidh. 

3.1.8 Meabhraíocht i dtaobh ár gcuid 
croíluachanna maidir le hobair laethúil ár 
bhfoirne a chur chun cinn agus mórtas 
láidir a shaothrú san eagraíocht i measc ár 
bhfoireann agus i measc pobail foghlama 
níos leithne.   

- Croíluachanna a neartú agus a dhaingniú san ábhar uile earcaíochta foirne. - Ábhar earcaíochta a nuashonrú chun ár 
gcroíluachanna a léiriú. 
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 Tosaíocht Straitéiseach 3.2: Éascú a dhéanamh ar earcaíocht agus ar choinneáil foirne de chaighdeán ard 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
3.2.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis 

earcaíochta uile agus córais agus próisis 
chuí a fhorbairt chun deimhin a dhéanamh 
de go bhfuil siad ag freastal ar riachtanais 
BOOPLLG (m.sh. earcaíocht ar-líne, 
fógraíocht poist in am). 

- Aistrigh chun níos mó earcaíochta a dhéanamh ar líne agus déan an beartas 
earcaíochta a nuashonrú de réir mar is cuí.  Aistrigh go dtí an páipéarachas ar 
líne, tuarascáil an bhoird roghnúcháin agus an scéim mharcála san áireamh. 

- Rinneadh Athbhreithniú AD chun próisis a athbhreithniú chun cinnte a 
dhéanamh de go bhfuiltear ag uasmhéadú an úsáid a bhaintear as e-Recruit ar 
Core sa phróiseas earcaíochta agus go bhfuil an oiread is gur féidir déanta go 
huathoibríocht sa phróiseas ionduchtaithe foirne.          

- Croíluachanna WWETB a dhaingniú i ngach doiciméad earcaíochta.   
- Baill phainéil agallaimh sheachtraigh ar gach post sinsearach (ceann amháin ar 

a laghad in aghaidh an phainéil).                            

- Beartas Earcaíochta Nuashonraithe. 
 
 
 
 
 
 
- Beidh baill sheachtracha amháin ar a 

laghad ag gach post sinsearach (b'fhearr ón 
taobh amuigh den earnáil BOO) 

3.2.2 Painéal múinteoirí ionadacha ‘fíor am’ 
bunaithe sa cheantar a fhorbairt agus a 
chothabháil.     

- Painéil ionadaíochta a bhunú do mhúinteoirí ionaid trí chóras éileamh 
páirtaimseartha ar líne múinteoirí (DCS). 

- Painéil ionadaíochta a bunaíodh do 
scoileanna do Mheán Fómhair 2021 

3.2.3 Oibriú leis an ROS agus le páirtithe 
leasmhara inmheánacha chun straitéis 
pleanála chomhleantach a fhorbairt chun 
leanúnachas na seirbhíse a dheimhniú 
trasna na heagraíochta. 

- Cruinnithe imeachta leis na baill foirne a sceidealú. - Cruinnithe imeachta leis an bhfoireann a 
fhágann an eagraíocht. 

3.2.4 Straitéisí le haghaidh múinteoirí a fhoinsiú 
agus a earcú i margadh oibre le hiomaíocht 
mhéadaithe ann a chomhaontú agus 
comhoibriú le Coláistí Oiliúna Múinteoirí 
san áireamh. Deimhin a dhéanamh de go 
bhfuil cumas agus solúbthacht ag an 
bhfoireann earcaithe chun tascanna a 
bhaint amach sa láthair oibre nua-
aimseartha (m.sh. scileanna TF, tras-
scileanna) agus go mbeidh meas ag an 
bhfoireann earcaithe ar luachanna 
BOOPLLG atá aibhsithe sa Ráiteas 
Straitéise seo.    

- Fógair folúntais teagaisc chomh luath agus is féidir. 
- WWETB a chur chun cinn mar fhostóir do mhúinteoirí nua-cháilithe. 
- Suirbhé déanta maidir le bheith ina Phríomhoide sa BOO. 

- Cruinnithe earcaíochta AD agus Scoileanna 
críochnaithe faoi dheireadh mhí Feabhra. 

- Iarraidh foirmeacha a líonadh le haghaidh 
folúntais teagaisc a cuireadh isteach ó 
scoileanna faoi lár mhí an Mhárta. 

- Agallaimh sceidealta ó lár mhí Aibreáin. 
- Forbraíodh prótacail d’agallaimh 

earcaíochta múinteoirí tosaigh lena n-
áirítear banc ceisteanna a léiríonn na 
hinniúlachtaí atá riachtanach agus 
croíluachanna scoileanna WWETB. 

- Suirbhé déanta ar Phríomhoidí WWETB 
maidir le bheith i do phríomhoide in 
WWETB. 
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Tosaíocht Straitéiseach 3.3: Cultúr sláinte agus leasa a chur chun cinn i measc na foirne 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
3.3.1 Tionscnaimh a fhorbairt chun cultúr 

sláinte agus leasa sa láthair oibre a chur i 
bhfeidhm. Moladh agus tacaíocht 
ghníomhach a thabhairt don fhoireann 
uile maidir leis seo. Oibriú chun a 
chinntiú go gcabhraíonn an timpeallacht 
fhisiceach le leas sa láthair oibre. 

- Tionscnaimh atá ar fáil trí Spectrum Life a chur i bhfeidhm. Faisnéis a 
scaipeadh ar gach uile bhall foirne. Plean cumarsáide maidir le tacaíochtaí 
atá ar fáil don fhoireann - teagmhálaithe tacaíochta, an Clár Cúnaimh 
d'Fhostaithe Speictrim. Seimineáir a eagrú d’fhoireann a bhaineann le 
folláine. 
 
 

- Sraith treoirlínte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le béasaíocht 
ríomhphoist chun folláine na foirne a éascú (seoltar ríomhphoist déanacha 
srl.) 

- Faisnéis curtha chuig gach ball foirne go 
rialta maidir leis na Teagmhálaithe 
Tacaíochta agus an Clár Cúnaimh 
d'Fhostaithe Speictrim.  

- Déan teagmháil leis an bhFoireann 
Tacaíochta (baill ionduchtaithe). 

- Seimineáir sceidealta do ghrúpaí foirne faoi 
théama folláine na foirne.  

- Scaipeadh treoirlínte ar gach ball foirne. 

3.3.2 Deiseanna a chur chun cinn don 
fhoireann uile úsáid a bhaint as seirbhísí 
comhairleoireachta mar is cuí chun 
cabhrú leo déileáil le fadhbanna deacra 
sa láthair oibre. 

- Infhaighteacht an Chláir Cúnaimh d'Fhostaithe a chur chun cinn trí 
nuachtlitreacha agus ríomhphoist rialta chuig gach ball foirne. 

- Cumarsáid leis an bhfoireann go léir maidir 
leis an gClár Cúnaimh d'Fhostaithe 

3.3.3 Léiriú intinne BOOPLLG a fhorfheidhmiú 
chun tiomantas a léiriú maidir le 
comhionannas agus cearta an duine ina 
gcuid oibre a chur i bhfeidhm. 

- Ainmnigh ionadaí WWETB chun oibriú le BOO Éireann ar chomhionannas 
agus chearta an duine a leabú ar fud na BOOanna. 

- Ball foirne ainmnithe chun páirt a ghlacadh 
i bhFóram ETBI ar chomhionannas agus ar 
chearta an duine. 

3.3.4 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil cláir 
phleanála bhliantúla na tréimhse scoir ar 
fáil don fhoireann agus go bhfuil 
aitheantas tugtha don fhoireann ina 
dtréimhse i dtaobh seirbhíse san 
eagraíocht. 

- Seisiúin um phleanáil don lucht scoir eagraithe don fhoireann. - Seisiúin um phleanáil don lucht scoir 
bliantúla sceidealta agus don fhoireann 
agus tugtha chun críche. 

3.3.5 Tionscnaimh agus gníomhaíochtaí a 
ghlacadh chun forbairt foirne a chur chun 
cinn i dteannta le meabhraíocht tras-
eagraíochta ag gach leibhéal trasna na 
heagraíochta (m.sh. Ceolchoirm Daltaí 
agus Foirne ‘In Harmony’, Comórtas 
Lúthchleasaíochta BOOPLLG).    

- Má cheadaíonn Covid, beidh Craobh Raoin is Faiche WWETB ar siúl i Ráithe 3 
2021. 

- Craobh Raoin is Faiche críochnaithe i Ráithe 
3 2021. 
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AIDHM STRAITÉISEACH 4  
Comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe buana a chothú agus a fhorbairt trí bheith ionadaithe ar chomhlachtaí reachtúla ábhartha, 
gníomhaireachtaí, leasa gnó, ceardchumainn, ar ghrúpaí pobail agus san earnáil dheonach, agus oibriú ag an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil chuige sin. 

 
 
 
  

Tosaíocht Straitéiseach 4.1: Líonrú straitéiseach leanúnach agus feabhsaithe 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
4.1.1 Prótacail a fhorbairt chun gabháil le ranna 

agus le gníomhaireachtaí rialtais, le 
húdaráis áitiúla, le heagraíochtaí fostóra 
agus fostaí ionadacha, le ceardchumainn 
agus le páirtithe leasmhara eile. 

- Athbhreithniú ar liosta ionadaithe WWETB ar chomhlachtaí seachtracha. 
- Tá ionadaíocht ag Scoileanna / Coláistí ar Choiste Oideachais Chontae Loch 

Garman, tionscnamh oideachais faoi stiúir Fhorbairt Áitiúil Loch Garman. 
- Tá ionadaíocht ag WWETB ar Choiste Stiúrtha Chomhpháirtíocht Cleachtais 

Athshlánaithe Loch Garman. 
- Tá ionadaíocht ag WWETB ar Ghrúpa Oibre Oideachais Loch Garman agus 

Phort Láirge. Na Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC).  
Sásra a fhorbairt chun tuairisciú a thabhairt do WWETB ó na grúpaí seo go léir. 

 

- Athbhreithniú déanta agus aon bhearnaí 
líonta ar bhoird / choistí seachtracha. 

 
- Sásra a fhorbairt chun tuairisciú ar 

shaincheisteanna a thagann chun cinn agus 
ar dhíospóireachtaí a bhíonn ar siúl.  

4.1.2 Foireann agus/nó baill a ainmniú mar is 
cuí chun ionadaíocht a dhéanamh ar 
eagraíochtaí seachtracha agus deimhin a 
dhéanamh de go bhfuil gnáthamh 
tuairiscithe cuí ar bun. 

- Sásra tuairiscithe a fhorbairt chun ligean d’ionadaithe WWETB aiseolas a 
thabhairt do ghrúpaí bainistíochta iomchuí sa BOO. 

- Grúpa Comhairleach um Rannpháirtíocht Réigiúnach TUSEI. 

- Teimpléad tuarascála arna fhorbairt agus 
arna scaipeadh ar gach bainisteoir a 
dhéanann ionadaíocht ar WWETB ar 
ghrúpaí seachtracha. 

4.1.3 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil gach 
comhaontas go dtéann an fhoireann 
isteach ann ar son BOOPLLG le 
gníomhaireachtaí seachtracha 
comhaontaithe roimh ré leis an 
Ardbhainistíocht. 

- Gach comhaontú agus comhpháirtíocht le bheith formheasta ag an bhFoireann 
Ard-Bhainistíochta. 

- Gach uile chomhaontú agus 
comhpháirtíocht ceadaithe ag an Fhoireann 
Ard-Bhainistíochta. 

4.1.4 Doiciméadú údaraithe uile a dheimhniú 
agus a thaifeadadh a bhaineann le 
hidirghníomhaíochtaí le gníomhaireachtaí 
eachtracha i leabharlann lárnach 
acmhainní.   

- Leanúint ar aghaidh ag forbairt stór cuimsitheach doiciméad lárnach a 
tionscnaíodh in 2020 le haghaidh doiciméadaithe údaraithe e.g. Meabhráin 
Tuisceana, SLAanna 

- A chinntiú go ndéantar gach Meabhrán 
Tuisceana agus CLS reatha (2020 & 2021) a 
thaifeadadh. 

- Cuir tús leis an bpróiseas siardhátú lena 
chinntiú go gcuirtear gach doiciméad 
gníomhach roimh 2020 san áireamh. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.2: Comhoibriú éifeachtach le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí reachtúla 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
4.2.1 Comhoibriú leis an Roinn Oideachais 

agus Scileanna, le SOLAS, leis an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige, leis an Roinn 
Coimirce Sóisialaí, le TUSLA, leis an 
Roinn Dlí, Cirt agus Comhionannais, le 
NEPS, le NCSE, chun deimhin a 
dhéanamh de go n-oibrímid i gcomhréir 
leis an bpolasaí náisiúnta chun 
acmhainní a uasmhéadú le haghaidh 
misean BOOPLLG.   

- Comhoibriú le DFHERIS - Cuir leis an gcaidreamh le DFHERIS 

4.2.2 Comhoibriú i dteannta le Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge agus 
le Comhairle Contae Loch Garman, chun 
deimhin a dhéanamh d’ailíniú áitiúil 
agus réigiúnach agus de chomhoibriú 
faoi thosaíochtaí áitiúla faoi 
shainchúram BOOPLLG. 

- Leanúint ar aghaidh ag obair le WCC chun an chomhghuaillíocht Foirgníochta 
Ardfheidhmíochta a fhorbairt.  

- CE a cheapadh don HPBA. 
- Dul i dteagmháil le Comhairle Contae Loch Garman agus le Comhairle Cathrach 

agus Contae Phort Láirge ar chláir Music Generation - cuir tús le cruinnithe 
bliantúla le Stiúrthóirí Seirbhíse. 

- Comhoibriú le Comhairle Contae Loch Garman maidir leis an fhoirgníocht chun 
saoráid Loch Charraig an Phoill a thógáil mar OETC nua. 

- Leanfar leis go mbeidh ionadaíocht aige ar LCDCanna Phort Láirge agus Loch 
Garman araon 

 
 
 

- Tionóladh cruinnithe bliantúla Music 
Generation. 

 
 

- Comhoibriú um an tógáil agus an phleanáil 
do OETC Loch Charraig an Phoill. 

4.2.3 Comhoibriú le fóraim réigiúnacha chuí 
chun cabhrú le forbairt leanúnach na 
hearnála oideachais agus oiliúna (m.sh. 
Coistí Forbartha an Phobail Áitiúil, 
Fóram Scileanna Réigiúnacha an 
Oirdheiscirt, Plean Gníomhaíochta an 
Oirdheiscirt um Poist). 

- Leanúint ar aghaidh ag glacadh páirte ar fhóraim réigiúnacha ar leibhéal an 
choiste stiúrtha agus an fhochoiste e.g. LCDCanna i bPort Láirge agus Loch 
Garman, Fóram Scileanna Réigiúnacha SE, agus Forbairt Thoir Theas na hÉireann.  

- Idirchaidreamh dlúth a bheith againn leis an tionscal trí bhallraíocht a dhéanamh 
ar na Cumainn Tráchtála agus IBEC. 

- Oibriú go dlúth le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach. 

- Rannpháirtíocht ar fhóram réigiúnach 
 
 

- Ballraíocht a athnuachan le IBEC agus leis 
na Cumainn Tráchtála 

- Comhaontuithe dul chun cinn i bhfeidhm. 

4.2.4 Glacadh le agus uasghrádú a dhéanamh 
ar institiúidí tríú leibhéal, go háirithe 
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
agus Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach i gcúrsaí a bhaineann le 
comh-shuimeanna, le deiseanna dul 
chun cinn daltaí, le hacmhainní a roinnt 
agus le réitigh ar easpa múinteoirí in 
aicmí ábhar áirithe a thaiscéaladh ina 
measc.   

-  Comhaontuithe forchéimnithe a nuashonrú le CIT, ITC, WIT agus LIT. 
 

- Comhaontuithe dul chun cinn i bhfeidhm 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.3: Comhoibriú éifeachtach le leasanna pobail agus gnó 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
4.3.1 Deiseanna a lorg ar bhonn gníomhach 

le haghaidh rannpháirtíocht pobail 
chun BOOPLLG a chur chun cinn mar 
phatrún ar Phobalscoileanna Náisiúnta 
trasna an réigiúin. 

- Cur i láthair ar Scoileanna Náisiúnta Pobail do Bhord nua WWETB (Seamus 
Conboy, BOO Éireann) 

- Cur i láthair déanta do Bhord WWETB 
maidir le samhail CNS. 

4.3.2 Caidrimh a fhorbairt agus a fheabhsú le 
bunscoileanna áitiúla. 

- Cuirfidh múinteoirí EROC tacaíocht bhreise ar fáil do leanaí atá ag bogadh ón lár 
go bunscoileanna áitiúla. 

- Cuireadh cláir Music Generation ar siúl i mbunscoileanna áitiúla. 
- Comhoibriú idir WWETB agus ET maidir le bunscoil nua a thógáil agus bunscoil 

Educate Together ar an gcampas comhroinnte i gCluain Ard, baile Loch Garman. Is 
é WWETB ceannaire an tionscadail. 

- Soláthar le cúnamh ó cheapadh na foirne dearaidh do Scoil Mhuire, Dún na 
Mainistreach, Dún Garbhán. 

- Bainistíocht ar mhórthionscadal síneadh do Choláiste Naomh Chainnigh, Ros Mhic 
Thriúin. 

 
 

- Cuireadh cláir Music Generation ar siúl go 
rathúil i mbunscoileanna ar fud Phort Láirge 
agus Loch Garman. 
 
Foireann deartha ceaptha do Scoil Mhuire. 

4.3.3 Fóram Tuismitheoirí BOOPLLG agus 
Comhairle Tuismitheoirí a bhunú i 
ngach coláiste BOOPLLG. 
Tuismitheoirí/caomhnóirí a spreagadh 
chun páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí coláiste cuí agus dul i 
bpáirtíocht i bpobal an choláiste.   

- Athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéil na rannpháirtíochta i gCumainn 
Tuismitheoirí agus i ngníomhaíochtaí tuismitheoirí i ngach scoil. 

- Suirbhé a dhéanamh ar scoileanna ar 
rannpháirtíocht tuismitheoirí i 
ngníomhaíochtaí scoile lena n-áirítear 
cumann na dtuismitheoirí. 

- Forbraíodh plean freagartha bunaithe ar 
thorthaí an tsuirbhé agus ar thaighde nó ar 
thaithí ábhartha eile. 

- Tugtar cuireadh do Chumann na 
dTuismitheoirí i ngach scoil a spéis i 
bhfóram tuismitheoirí WWETB a léiriú. 

4.3.4 Deiseanna do choláistí tacaíocht a 
thabhairt dá gcuid bpobal áitiúil a 
thaiscéaladh trí fhoirgnimh agus 
áiseanna coláistí a úsáid lasmuigh de 
ghnáthuaireanta oscailte (m.sh. do 
chlubanna obair baile, grúpaí 
tuismitheoirí srl.). 

- Comhoibriú leis an RO, CL maidir le húsáid scoile lasmuigh d’uaireanta oibre. - Cuir ar chumas grúpaí áitiúla foirgnimh 
scoile a úsáid le húsáid tar éis scoile nuair is 
féidir. 

4.3.5 Comhoibriú le suimeanna gnó agus le 
suimeanna tionscal le CGFÉ, le 
Comhlachais Tráchtála, le FAÉ, le 
Rotary Alliance, le SICAP, le LEADER, le 

- Leathnú leanúnach ar an aonad Seirbhísí do Ghnó le tairiscintí ar líne d’fhiontar 
áitiúil chun idirghníomhaíocht duine le duine a chomhlánú le linn ghéarchéim 
Covid. 

- Comhairleoir Oiliúna Sinsearach breise le 
ceapadh san aonad Seirbhísí do Ghnó, le 
bheith lonnaithe i Loch Garman. 
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Seirbhísí don Ógra agus le 
heagraíochtaí spóirt ina measc chun 
deimhin a dhéanamh de thábhacht ár 
gcláir oideachais agus oiliúna agus 
deiseanna a sholáthar do dhaltaí agus 
d’fhoghlaimeoirí.   

- Tionscadal taighde arna mhaoiniú ag an gComhairle Mhúinteoireachta; cuireann 
sé athbhreithniú ar an gclár ar fáil ó 2016. Bunaithe ar an taighde seo, cuirfear 
oiliúint shaincheaptha ar fáil. Mol Digiteach Magenta le bheith mar chuid de Inlíon 
WWETB.  

- Ballraíocht a athnuachan le IBEC agus leis na Cumainn Tráchtála chun comhoibriú 
leanúnach a éascú. 

 

- Oiliúint curtha i gcrích. Mol Digiteach 
Magenta in úsáid ar an Inlíon. 

- Athnuachan ar bhallraíocht le IBEC agus leis 
na Cumainn Tráchtála. 

4.3.6 Dul isteach i gcomhpháirtíochtaí le 
leasanna gnó agus le tionscail chun cláir 
bhreisoiliúna chuí a aithint agus a 
sholáthar do bhaill reatha an fhórsa 
oibre. 

 

- Meabhrán Tuisceana sínithe ag an gComhghuaillíocht Foirgníochta 
Ardfheidhmíochta agus Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip 
(UNECE) 

- Meabhrán Tuisceana sínithe. 
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Aidhm Straitéiseach 5 
Cumarsáid éifeachtach inmheánach agus sheachtrach a fhorbairt. Bainfear é sin amach trí straitéis shoiléir a chur ar fáil, le 
tacaíocht ó Fhoireann Chumarsáide tiomanta, ó acmhainní cuí agus ó fheasacht ar bhranda BOOPLLG a fhorbairt. 

 Tosaíocht Straitéiseach 5.1: Eolas dírithe, cruinn, soiléir agus comhsheasmhach a sholáthar in am 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
5.1.1 Forfheidhmiú a dhéanamh ar struchtúr 

cumarsáide le grúpa stiúrtha agus 
comhordaitheoir cumarsáide san áireamh 
a thabharfaidh tacaíocht don straitéis 
cumarsáide. 

- Leanúint ar aghaidh ag dul ar aghaidh le forbairt pleananna oibre bliantúla don 
Chumarsáid trí obair na Foirne Cumarsáide agus chruinnithe an Ghrúpa 
Stiúrtha Cumarsáide. 

- Plean oibre i bhfeidhm agus cruinnithe rialta 
déanta don Ghrúpa Stiúrtha agus don 
Fhoireann Cumarsáide. 

5.1.2 Acmhainní cuí a sholáthar chun tacú leis an 
straitéis cumarsáide, le tacaíocht oiliúna 
agus tacaíocht airgeadais san áireamh. 

- Creat oiliúna agus forbartha le forbairt, lena n-áirítear: 
 Oiliúint sna meáin shóisialta agus sna meáin (dóibh siúd a bhainistíonn 

cuntais meán sóisialta) 
 Oiliúint i gcruthú ábhair (ailt, ábhar). 

- Creat oiliúna agus forbartha i bhfeidhm. 
- Críochnaíodh oiliúint do bhainisteoirí BO&O, 

san Scoileanna agus san OSD. 

5.1.3 Plean Cumarsáide Bliantúil a fhorbairt atá 
nasctha leis na cuspóirí straitéiseacha. 

- Plean Cumarsáide Bliantúil le forbairt, le dul chuig an nGrúpa Stiúrtha 
Cumarsáide lena cheadú. 

- Oibriú i gcomhar le BOO Éireann i dtaca le hacmhainní agus grafaic faisnéise. 

- Plean Cumarsáide 2021 formheasta ag an 
nGrúpa Stiúrtha. 

- Acmhainní agus grafaic faisnéise ar fáil ar ár 
suíomh gréasáin ionas gur féidir leis an 
bhfoireann iad a úsáid. 

5.1.4 Meicníochtaí a fhorbairt chun cuireadh 
agus freagra a thabhairt ar aiseolas ó 
fhoghlaimeoirí, ón bhfoireann agus ó 
pháirtithe leasmhara seachtracha. 

- Rinneadh Athbhreithniú AD agus lorgaíodh aiseolas ar fheidhmeanna agus ar 
phróisis AD. Lorgaítear aiseolas ó ionadaithe ó gach grúpa foirne agus lorgófar 
iad trí na sásraí seo a leanas: 
 Cruinnithe duine le duine 
 Seisiúin grúpa fócais 
 Suirbhé ar an bhfoireann go léir 

- Aiseolas a fuarthas ón bhfoireann ar 
fheidhmeanna agus ar phróisis AD. 

5.1.5 Caighdeánú a dhéanamh ar shuíomh idirlín 
BOOPLLG agus ar shuíomhanna idirlín 
coláistí/ionaid, agus bainistíocht a 
dhéanamh ar ábhar na suíomhanna idirlín 
agus ábhar na meán sóisialta chun deimhin 
a dhéanamh de go bhfuil sé suas chun dáta 
agus ar chaighdeán ard. 

- Scoileanna ag forbairt suíomhanna gréasáin nua de réir mar is gá. 
Príomhshuíomh gréasáin WWETB le hathfhorbairt. 

- Suíomh gréasáin WWETB le forbairt agus le bheith curtha i bhfeidhm.  

- Suíomh gréasáin forbartha. 

5.1.6 Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí cuí agus 
nuálacha, meáin shóisialta san áireamh, le 
haghaidh cumarsáid éifeachtach thapa. 

- Inlíon a fhorbairt agus a chur ar fáil don fhoireann go léir.  
- Straitéis mhargaíochta le forbairt. 
- Dul i dteagmháil le feachtas SOLAS ‘Seo BO&O’, lena n-áirítear 

teistiméireachtaí foghlaimeoirí a thiomsú do chláir mhargaíochta.  
- Scaipeadh treoirlínte brandála chuig an bhfoireann ábhartha agus plean 

feidhmithe i bhfeidhm. 

- Inlíon críochnaithe agus in úsáid ag an 
bhfoireann i WWETB.  

- Úsáid a bhaint as acmhainní feachtais ‘Seo 
BO&O’ chun cláir BO&O a chur chun cinn. 

- Treoirlínte brandála a scaipeadh. 
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- Suíomh gréasáin nua le forbairt do WWETB. - Suíomh gréasáin nua WWETB curtha beo ar 
líne. 

Tosaíocht Straitéiseach 5.2: Meicníochtaí cumarsáide inmheánacha níos éifeachtaí a fhorbairt 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
5.2.1 Suíomh inlín a fhorbairt ar son eolas foirne 

agus faisnéis a roinnt. 
- An t-inlíon le bheith forbartha. 
- Plean forfheidhmithe don inlíon le forbairt.  

- Inlíon beo don fhoireann go léir, cáipéisí 
cothrom le dáta agus iomlán. 

- Déantar monatóireacht ar úsáid ar bhonn 
seachtainiúil don chéad 3 mhí, agus gach mí 
ina dhiaidh sin. 

5.2.2 Féilire Cumarsáide Inmheánach a 
fhorbairt. 

- Féilire ina raibh imeachtaí BO&O, Scoile agus OSD - Próiseas struchtúrtha i bhfeidhm chun 
féilire cumarsáide inmheánach a nuashonrú 
ar an inlíon.  

- Féilire cothrom le dáta le himeachtaí a 
bhaineann le Scoileanna, BO&O agus OSD. 

- Déanann an fhoireann Cumarsáide 
monatóireacht rialta air. 

5.2.3 Treoirlínte don fhoireann a fhorbairt chun 
deimhin a dhéanamh de chumarsáid 
inmheánach shoiléir chomhsheasmhach, 
leis an gcleachtas is fearr ina measc, 
maidir le húsáid réimse slite difriúla 
(nuachtlitreacha, meáin dhigiteacha, 
inlíon, cumarsáid aghaidh ar aghaidh, 
ríomhphost, srl.) chun teachtaireachtaí 
agus eolas a sheachadadh.   

- Scaipeadh treoirlínte brandála ar fud WWETB agus tá siad ar fáil ar Inlíon 
WWETB. 

- Scaipeadh treoirlínte um na meáin shóisialta chuig na Scoileanna / Ionaid agus 
Oifigí. Athbhreithniú ar liosta na foirne a bhainistíonn cuntais na meán 
sóisialta do WWETB agus a nuashonrú nuair is gá.  

- Oiliúint a sceidealú ar ábhar a scríobh do na meáin shóisialta agus leathanaigh 
na meán sóisialta a bhainistiú. 

- Cuireadh an oiliúint ar conas ábhar a 
scríobh do na meáin shóisialta agus ar 
conas leathanaigh ar na meáin shóisialta a 
bhainistiú i gcrích. 

- Treoirlínte brandála ar fáil ar Inlíon, i 
nuachtlitir agus cumarsáid spriocdhírithe trí 
ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. 

5.2.5 Glacadh le braistint pobail láidir i measc 
na foirne a oibríonn laistigh de BOOPLLG. 

- Imeacht scoir bliantúil a sceidealú le haghaidh na baill foirne sin a théann ar 
scor in 2020 agus 2021. 
Imeacht Foirne ar líne, don fhoireann riaracháin. 

- Imeacht scoir bliantúil a sceidealú le 
haghaidh na baill foirne sin a théann ar scor 
in 2020 agus 2021. 

- Imeacht foirne curtha ar siúl, ar líne, don 
fhoireann riaracháin. 

5.2.6 Glacadh le tuairim pobail i measc 
foghlaimeoirí, go háirithe ár 
bhfoghlaimeoirí fásta atá gafa le grúpaí 
ranga beaga. 

- Leanúint den mhaoiniú um Oideachas Pobail do ghrúpaí pobail agus deonacha. 
- Tacaíocht do sholáthar an Chiste Maolaithe in aghaidh Míbhuntáiste 

Oideachais le grúpaí pobail agus deonacha. 
- Tacaíocht le hahghaidh sheachadadh Teastas i Staidéar Pobail. 
- Gníomhaíochtaí grúpa a chur chun cinn. 
- Leanúint ar aghaidh leis na Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla. 

- Tacaíocht do níos mó ná 130 grúpa pobail 
agus deonacha. 

- Tacaíocht tugtha le 39 grúpa MAEDF. 
- Modúil curtha ar fáil i gContae/Cathair 

Phort Láirge agus i Loch Garman. 
- Ireland Reads, Féile na Foghlama Aosaigh 

Aontas, Taispeántais Ealaíon Pobail, le linn 
Féile Opera Loch Garman m.sh.. 
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- 16 Chomhlacht Urraithe LTI ar fud Phort 
Láirge agus Loch Garman. 

5.2.7 Meicníochtaí a fhorbairt chun daltaí, 
foghlaimeoirí agus 
tuismitheoirí/caomhnóirí a choimeád suas 
chun dáta le héachta agus le forbairtí 
laistigh de BOOPLLG. 

- Úsáid na meán sóisialta WWETB, lena n-áirítear Facebook agus Twitter chun 
na daltaí, na foghlaimeoirí agus na tuismitheoirí/caomhnóirí a choinneáil suas 
chun dáta le nuacht/faisnéis ó WWETB. 

- Trácht méadaithe ar shuíomhanna meán 
sóisialta WWETB. 

Tosaíocht Straitéiseach 5.3: Meicníochtaí cumarsáide seachtracha níos éifeachtaí a fhorbairt 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomhartha do 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
5.3.2 Sraith d’ócáidí eolais a eagrú le haghaidh 

páirtithe leasmhara seachtracha 
tábhachtacha, leis na meáin, na fostóirí 
agus foghlaimeoirí ina measc. 

- Tá gach cúrsa BO&O liostaithe ar FETCH.ie. - a bheith leabaithe ar ár n-ardán.  - Cúrsaí Fetch.ie ar fáil ar shuíomh gréasáin 
WWETB. 

5.3.3 Láithreacht ag foireann thábhachtach ag 
taispeántais phoiblí sa réigiún le 
léiriúcháin ardchaighdeáin agus earraí 
promóisin ann. 

- Tinreamh fhoireann BO&O ar thaispeántais agus ar chruinnithe fostóirí chun 
tosú arís nuair a bheidh géarchéim Covid laghdaithe agus taisteal chuig 
imeachtaí den sórt sin a cheadaítear. 

- D’fhreastail taispeántais phoiblí agus 
taispeántais chur chun cinn WWETB ar fáil 
ag na cruinnithe seo. 

5.3.4 Eolas a chur chun cinn faoi 
ghníomhaíochtaí BOOPLLG ar scoil agus 
ag ócáidí ionad phoiblí ar nós teastas 
scoile, seoltaí agus ócáidí deireadh 
bliana. 

- Beidh comhoibriú leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) 
ar siúl inár scoileanna i mbliana de réir phrótacal LGMA BOO Éireann.  

- Cruinniú socraithe le Stiúrthóir na Scoileanna i mí Eanáir chun bealaí a fháil chun 
seirbhísí WWETB a chur chun cinn inár leabharlanna.  

- Straitéis Margaíochta le forbairt lena n-áireofar níos mó pleananna chun 
margaíocht a dhéanamh ar gach seirbhís agus chun iad a chur chun cinn ar líne, 
chomh maith leis an margaíocht agus an fhógraíocht thraidisiúnta.  

- Rannpháirtíocht le LGMA maidir le seirbhísí 
WWETB a chur chun cinn trí leabharlanna 
áitiúla. 
 

- Straitéis mhargaíochta a fhorbairt. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5.4: Uasghrádú a dhéanamh ar bhrandáil agus ar mhargú BOOPLLG 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomh 2021 Príomhtháscaire Feidhmíochta 
5.4.1 Straitéisí brandála agus margaíochta a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don 
eagraíocht, le forbairt sraith ábhar 
promóisin chun seirbhísí BOOPLLG a chur 
chun cinn san áireamh.   

- Straitéis Mhargaíochta le forbairt.  
- Creat earraí margaíochta a fhorbairt. 

 
- Cuir suirbhé ar scoileanna lena chinntiú go bhfuil na meirgí nua á n-úsáid i 

ngach scoil.  
 
- Comharthaíocht ar thaobh amuigh gach scoil nuashonraithe de réir na 

dtreoirlínte brandála. 
 

- Creat i bhfeidhm chun comharthaí a cheannach. 

- Straitéis mhargaíochta forbartha.  
- Creat i bhfeidhm chun earraí margaíochta 

a cheannach. 
- Athbhreithniú ar úsáid meirgí nua - 

teagmháil le haon scoil nach bhfuil ag 
úsáid na meirgí cearta. 

- Comharthaíocht ar thaobh amuigh gach 
scoil nuashonraithe de réir na dtreoirlínte 
brandála nua. 

- Creat i bhfeidhm chun comharthaíocht a 
fháil. 

5.4.2 Aitheantas branda láidir a sheachadadh 
don eagraíocht, agus é tacaithe ag sraith 
treoirlínte branda. 

- Treoirlínte curtha ar ár n-inlíon chun rochtain a fháil ar an bhfoireann go léir.  
- NZEB le bheith pléite ar an gclár de chuid RTE ECO-Eye i Márta 2021.  
- Forlíontaí tarraingt amach nuachtán i bpáipéir áitiúla ar fud Loch Garman agus 

Phort Láirge. 
- Feachtas sna meáin shóisialta a sheachadadh. 
- Fógraí cláir fógraí in áiteanna straitéiseacha don fheachtas Seo BO&O SOLAS.                                                                                                         
- Grafaic faisnéise/sleamhnáin a ullmhú le húsáid, lena n-áirítear úsáid grafaic 

faisnéise cruthaithe ag BOO Éireann. 
- Comharthaí seachtracha scoile le huasghrádú ar fud na scoileanna go léir. 

- Treoirlínte brandála ar inlíon. 
 

- Ailt faoin BO&O agus faoi na Scoileanna i 
bhforlíonta inscoite i nuachtáin áitiúla. 

5.4.3 Foireann eagraíochta-uile a bhunú le 
cúram orthu do ghníomhaíochtaí meáin, 
agus é tacaithe ag oiliúint chuí agus 
forfheidhmiú na dtreoirlínte. 

- Liosta bainisteoirí d’oiliúint sna meáin aitheanta agus oiliúint scileanna meán 
curtha ar fáil.  

- Oiliúint i scileanna meán do bhainisteoirí 
críochnaithe. 
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7. Fáltais Réamh-mheasta agus Caiteachas, 2021 
 
  
 
 

  
Réamh-

mheasta 
Réamh-

mheasta 

 Nóta 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain 

dar Críoch 

     31/12/2021    31/12/2020 
Fáltais    
Deontais Scoileanna & Ceannoifige  46,775,120 42,543,057 
Deontais Bhreisoideachais agus Oiliúna  66,261,000 66,541,621 
Deontas Seirbhísí Óige  3,617,143 3,455,726 
Gníomhaireachtaí & Tionscadail 
Féinmhaoinithe  2,759,110 4,005,266 
Caipiteal  4,772,702 3,900,410 

  124,185,075 120,446,080 

    
Íocaíochtaí    
Scoileanna & an Príomhoifig 1 46,775,120 42,543,057 
Breisoideachas agus Oiliúint  2 66,261,000 66,541,621 
Seirbhísí Óige 3 3,617,143 3,455,726 
Gníomhaireachtaí & Tionscadail 
Féinmhaoinithe 4 2,759,110 4,005,266 
Caipiteal 5 4,772,702 3,900,410 

  124,185,075 120,446,080 

    
Barrachas/(Easnamh) Airgid Tirim don 
Tréimhse  0 0 
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Nóta 1 - Íocaíochtaí Scoileanna & Ceannoifige 

 
Réamh-

mheasta 
Réamh-

mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain 

dar Críoch 

    31/12/2021    31/12/2020 
Pá   
Teagasc 37,319,457 33,449,278 
Riarachán 3,552,058 3,859,989 
Cothabháil 822,055 853,464 
Fo-iomlán 41,693,570 38,162,731 

   
Neamh-Phá   
Teagasc 573,427 571,713 
Riarachán 1,486,133 1,481,690 
Cothabháil 910,450 907,728 
Fo-iomlán 2,970,010 2,961,131 

   
Cláir Ghaolmhara   
Ciste Tacaíochta um Sheirbhísí Scoile 464,800 469,772 
Íocaíochtaí um an gCuimsiú Sóisialta 181,000 174,000 
Deontas Leabhar 170,229 166,068 
Maoiniú Aonad Beartais TFC 354,505 230,000 
An Idirbhliain 47,310 56,335 
An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 34,277 30,351 
Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 28,380 26,400 
Deontas do Dhaltaí den Lucht Siúil 22,418 26,934 
Maoiniú Oideachais Gaeltachta 103,319 97,508 
An Fhisic & an Cheimic 3,289 2,808 
T&S Oideachas Múinteoirí 1,500 3,000 
Teagmhálaí Baile agus Scoile 8,000 8,000 
Eile, agus Deontais Tacaíochta um COVID 
2020/2021 san áireamh 669,974 106,359 
Fo-iomlán 2,089,000 1,397,535 

   
Scoil Náisiúnta Pobail 22,540 21,660 

   
Iomlán 46,775,120 42,543,057 
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Nóta 2 - Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna   
 Réamh-mheasta Réamh-mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain dar 

Críoch 

    31/12/2021    31/12/2020 
    
SDOG  7,127,000 7,833,569 
Ógtheagmháil  5,765,000 5,596,186 
PLC 6,815,000 6,845,653 
An Litearthacht d'Aosaigh  2,271,000 1,925,425 
ESOL  783,000 567,316 
An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas  1,751,000 1,715,763 
An tOideachas Pobail  771,000 674,634 
Scileanna don Saol Oibre 103,000 149,354 
Cláir Iarratasóirí Cosanta Idirnáisiúnta do 
Dhídeanaithe agus Idirnáisiúnta 280,000 301,587 
Soláthar do Cheantair Ardthosaíochta 783,000 707,000 
Tionscadail Nuálaíochta 401,000 768,310 
Uaireanta Comhoibrithe le Comhlachtaí Seachtracha 186,000 54,098 
Scileanna chun Gluaiseacht ar Aghaidh 1,538,000 2,161,513 
An Nasc-Oiliúint agus an Bhunoiliúint 290,000 714,000 
Ionaid Oiliúna Pobail  2,295,000 2,471,281 
Oiliúint Scileanna  1,731,000 2,429,768 
Cúrsa Oiliúna  3,583,000 3,581,895 
Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla  2,627,000 2,761,000 
Soláthraithe Sainoiliúna  1,936,000 1,904,000 
Printíseacht  13,346,000 11,870,002 
An Fhoghlaim Choumaisc Ar Líne (FABLAB) 152,000 60,000 
Cúrsaí Oiliúna Iarnóna  450,000 800,000 
Treochomhairle d’Aosaigh  395,000 405,080 
Maoiniú Tacaíochta um an Soláthar 632,000 550,285 
TEL 349,000 126,740 
Costais um an Dearbhú Cáilíochta agus an 
Fíordheimhniú BO&O  576,000 502,198 
Costais Tacaíochta Breisoideachais 875,000 898,018 
An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach  200,000 255,001 
Deisiúcháin, Cothabháil & Sláinte & Sábháilteacht 
BO&O 1,228,000 779,717 
Costais Oibriúcháin  7,022,000 7,132,229 

   
Iomlán 66,261,000 66,541,621 
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Nóta 3 - Íocaíochtaí Seirbhísí Óige   
   

 
Réamh-

mheasta 
Réamh-

mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain 

dar Críoch 

    31/12/2021    31/12/2020 
Íocaíochtaí Seirbhísí Óige   
Riarachán um Feidhmeanna na hOibre Óige 322,574 282,960 
LYCGS (An Scéim Deontais do Chlubanna Óige 
Áitiúla) 118,182 110,450 
TYFS (Scéim Maoinithe Spriocdhírithe don Aos Óg) 3,063,512 2,952,194 
YIC (Ionad Faisnéise don Aos Óg) 112,875 110,122 
Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg 0 0 
Caipiteal Óige 0 0 
Deontas le haghaidh Trealamh do Chlubanna Óige 
Áitiúla 0 0 
Óige Eile 0 0 
   
Seirbhísí Óige - Iomlán 3,617,143 3,455,726 
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Nóta 4 - Gníomhaireachtaí & Íocaíochtaí Cláir Féin-Mhaoinithe 

 Réamh-mheasta 
Réamh-

mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain dar 

Críoch 

    31/12/2021    31/12/2020 
Cláir Ghníomhaireachta   
An Clár um Béilí Scoile 501,132 526,134 
Music Generation - Port Láirge 201,500 340,000 
Music Generation - Loch Garman 187,614 340,000 
Cláir Léargas 0 125,000 
Clár Críochnaithe Scolaíochta 149,279 150,375 
Leabharlanna JCSP 63,875 60,874 
Rochtain Tríú Leibhéal (Mic Léinn faoi Mhíchumas) 0 60,982 
Tionscnaimh JCSP - DDLETB 12,007 24,906 
Comhlachtaí Scrúdaithe 59,296 117,793 
Cúiteamh NCCA 85,102 85,102 
Daoine eile (Tionscnaimh Sonracha Scoile srl ...) 20,000 20,000 
Gníomhaireacht Iomlán 1,279,804 1,851,166 

   

 Réamh-mheasta 
Réamh-

mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain dar 

Críoch 

    31/12/2021    31/12/2020 
Cláir Féin-Mhaoinithe   
Ciste Seirbhísí do Dhaltaí (lena n-áirítear Leabhar ar 
Cíos) 591,673 697,965 
OEC Shíol Beagáin 232,930 389,770 
Turais Scoile 32,608 215,979 
Mic Léinn PLC - Ábhair Ranga 103,338 183,113 
Tobhach Rialtais/Neamhphá PLC 82,000 87,000 
Cuntais Scoile (Cuntas BOO) 0 20,000 
Aontas na Mac Léinn/Spóirt & Cultúrtha 5,509 49,482 
Cúrsa Talmhaíochta Chill Mhucraise 97,940 85,317 
An Idirbhliain  56,136 107,954 
Táillí Bréigscrúdaithe 64,719 59,038 
Club Obair Bhaile 24,963 44,426 
Mic Léinn PLC - Táillí Scrúdaithe 21,507 22,371 
An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre 34,807 39,074 
Ceaintín na Scoile 11,905 26,226 
Cuntais Tuismitheoirí 9,151 4,145 
Gruagaireacht WCFE 15,471 21,895 
Teiripe Scéimhe WCFE 59,650 65,346 
Eile (Árachas, Scoil - Ilghnéitheache, Cuspóirí Carthanúla srl 
...) 35,000 35,000 
Iomlán Féinmhaoinithe 1,479,305 2,154,100 

   
Gníomhaireacht & Féin-Mhaoinithe - Iomlán 2,759,110 4,005,266 
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Nóta 5 - Íocaíochtaí Caipitiúla   

 Réamh-mheasta 
Réamh-

mheasta 

 
    An Bhliain dar 

Críoch 
    An Bhliain 

dar Críoch 

 31/12/2021 31/12/2020 
Tionscadail Maoinithe ag an RO   
Mórthionscadal Choláiste Bhaile an Droichid* 348,000 348,000 
EWG POD Ghairmscoil Bhun Clóidí 23,190 23,190 
Urlár i Seomra Miotalóireachta Ghairmscoil Bhun 
Clóidí 6,673 34,010 
Mórthionscadal Ghairmscoil Bhun Clóidí* 344,000 344,000 
Coláiste an Átha - Teas SWS 4,739 4,739 
Cóiríocht Bhreise Coláiste Dhún Garbhán** 178,000 178,000 
Díon EWG Choláiste Dhún Garbhán 51,478 51,478 
Timpeallacht Allamuigh SWS Coláiste Dungarvan 92,318 92,318 
Deighiltín Ceaintín EWG Choláiste Uí Chinn Éide 10,525 19,934 
Córais Sábháilteachta Beatha SWS Coláiste Uí 
Coláiste Uí Chinnéide 186,273 186,273 
Córais Sábháilteachta Beatha SWS Chill na Manach 2,734 26,686 
Cóiríocht Bhreise Meánscoile** 154,000 154,000 
Coirí Meánscoile EWG 9,001 5,246 
Díon Meánscoile  3,335 0 
Córais Sábháilteachta Beatha SWS Coláiste 
Sheilsceire 308,284 308,284 
Cóiríocht Bhreise Naomh Déaglán** 158,000 158,000 
Caipiteal Spóirt Naomh Declan 125,595 125,595 
Fascia & Soffit, Naomh Déaglán 6,427 25,084 
Aonad ASD Naomh Pól 140,634 992,575 
Ráillí EWG Naomh Pól 1,241 8,000 
EWG Dóiteáin Naomh Pól 78,734 296,338 
Timpeallacht Sheachtrach Naomh Pól SWS 118,659 118,659 
Téamh i Halla Corpoideachais Naomh Pól 2,931 0 
Aláram Dóiteáin i Halla Corpoideachais Naomh Pól 400,000 0 
Díon ar Sheomra Cumarsáide Ghairmcholáiste Bhun 
Clóidí 100,000 0 
An Fhuaimeolaíocht i nGairmcholáiste Bhun Clóidí 200,000 0 
Coirí Naomh Pól 2,931 0 
Campas Oideachais Comhroinnte i gCluain Ard 400,000 0 
Clochar Chainnigh Ros Mhic Thriúin 100,000 0 
Scoil Speisialta Naomh Caitríona 200,000 0 
Fo-iomlán - Tionscadail Maoinithe ag an RO 3,757,702 3,500,410 

   
Tionscadail arna Maoiniú ag SOLAS   
Leithdháileadh Solúbtha Trealaimh 400,000 400,000 
Tionscadail Speisialta 615,000 0 
Fo-iomlán - Tionscadail arna Maoiniú ag SOLAS 1,015,000 400,000 

   
Caipiteal Iomlán 4,772,702 3,900,410 
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