
Ráiteas Straitéise 
2021–2023



1

Clár

An tAire Simon Harris: Brollach leis an Ráiteas Straitéise 2

Réamhrá ón Aire Stáit Niall Collins 3

Réamhrá ón Ard-Rúnaí Jim Breslin 4

Ár Misean, Spriocanna Straitéiseacha agus Luachanna 5

Ár gComhthéacs Straitéiseach 8

#tallann 9

#nuálaíocht 10

#ionchuimsiú 11

#idirnáisiúnta 12

#rialachas 13

#cumas 14

Aguisín I - Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne 15

Aguisín II – Plean Gníomhaíochta Straitéiseach 16



2

Brollach leis an Ráiteas Straitéise 
An tAire Simon Harris

Fáiltím roimh fhoilsiú an Ráitis Straitéise seo, 

ina leagtar amach fís agus treo na Roinne 

Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 

Nuálaíochta agus Eolaíochta den chéad uair. 

Tá lúcháir orm a bheith i gceannas ar an Roinn 

nuabhunaithe seo. Tá a fhios agam gur féidir lenár 

gcuid oibre tionchar claochlaitheach a imirt ar 

shaol daoine aonair, ar bheocht ár bpobail agus ar 

shláinte ár ngeilleagair.

Tá clár oibre uaillmhianach againn chun príomhghealltanais an Chláir a chomhlíonadh. Leagtar 
amach sa Ráiteas Straitéise seo an chaoi a bhfuil sé mar aidhm againn ár gcuspóirí a bhaint amach sna 
blianta amach romhainn, áit a mbeidh ról lárnach ag an Roinn seo in athshlánú na tíre ó ghéarchéim 
COVID-19 agus muid ag ullmhú do shaol an domhain amach anseo. Féadann ár gceannaireacht 
agus ár dtacaíocht a chinntiú go bhfuil na scileanna atá riachtanach ag daoine chun dul in oiriúint 
le maireachtáil agus oibriú go hinbhuanaithe i ndomhan atá ag éirí níos domhanda, níos digití agus 
níos uathoibrithe. 

Aithníonn an Rialtas gur féidir leis an earnáil ardoideachais agus breisoideachais a bheith ina 
hinneall le haghaidh fás eacnamaíoch agus a bheith mar uirlis chun an éagsúlacht a chur chun cinn 
agus comhtháthú sóisialta a fheabhsú. Tá sé ríthábhachtach go gcruthóimid deiseanna agus go 
dtacaímid le daoine dul i mbun oideachais agus oiliúna ag gach céim dá saol – le haghaidh foghlama, 
uasoiliúna, athoiliúna agus fáis. Leagtar amach sa Straitéis an bealach d’Éirinn a bheith ina 
geilleagar eolasbhunaithe ceannródaíoch, le haitheantas idirnáisiúnta i réimsí an ardoideachais, an 
taighde agus na nuálaíochta. Beidh infheistíocht i dtaighde mar thiománaí criticiúil na nuálaíochta 
ag soláthar an bhunúis d’fhás eacnamaíoch agus folláine shochaíoch na hÉireann sa todhchaí. 

Táim ag tnúth leis an gclár oibre uaillmhianach seo a sheachadadh, in éineacht leis an Aire Stáit, Niall 
Collins, le comhghleacaithe anseo sa Roinn agus ar fud an Rialtais, agus lenár ngníomhaireachtaí, 
institiúidí agus páirtithe leasmhara ar bhonn níos leithne.

Beidh na daoine a ndéanaimid freastal orthu lárnach i ngach a ndéanaimid. Táim muiníneach go 
gcuirfimid an Straitéis seo i gcrích le chéile chun an chuid is fearr a bhaint amach dár sochaí, dár dtír 
agus dár dtodhchaí.

Simon Harris
An tAire
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Réamhrá ón  
Aire Stáit Niall Collins

Mar Aire Stáit Breisoideachais agus Scileanna, 

fáiltím roimh an gcéad Ráiteas Straitéise don Roinn 

Ardoideachais agus Breisoideachais, Taighde, 

Nuálaíochta agus Eolaíochta. Soláthraítear leis 

sprioc thábhachtach mar aitheantas ar thiomantas 

an Rialtais d’fhorbairt leanúnach ardoideachais 

agus breisoideachais agus scileanna.

Bhí tionchar tromchúiseach ag COVID-19 ar stádas fostaíochta go leor daoine sa tír, agus leagtar 
amach sa Straitéis seo cosán i dtreo breisoideachais agus oiliúna chun cabhrú le daoine uasoiliúint 
a dhéanamh agus chun iad féin a bheith in áit níos fearr don gheilleagar tar éis COVID-19. 

Aithnítear i Straitéis na Roinne an gá atá ann na deiseanna le haghaidh breisoideachais agus oiliúna 
a scaipeadh ar fud na tíre, agus tiomnaíonn sí don Roinn oibriú go dlúth leis na Fóraim Scileanna 
Réigiúnacha, agus le hearnáil na n-ollscoileanna teicneolaíochta atá ag forbairt, ag soláthar 
deiseanna ar bhonn réigiúnach. 

Le déanaí rinne muid ceiliúradh ar an 1000ú printíseach baineann a bhí againn. Beidh leathnú 
na ndeiseanna printíseachta ina phríomhchuid den chaoi a ndíríonn an Roinn ar dheiseanna 
breisoideachais agus oiliúna a oscailt do chách, ag soláthar réimse éagsúil agus solúbtha conairí 
chun tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil. 

Táim ag tnúth le bheith ag obair lenár bpáirtithe leasmhara iomadúla chun córas ardoideachais 
agus breisoideachais a sholáthar atá dírithe ar phoist, ach a shainaithníonn riachtanais aonair gach 
foghlaimeora freisin. Tacóidh sé sin leis an ngeilleagar agus é ag teacht chuici féin ón ngéarchéim 
reatha agus cuideoidh sé linn pobail bheoga chuimsitheacha a thógáil agus a fhorbairt ar fud na 
hÉireann.

Niall Collins
An tAire Stáit  
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Réamhrá ón  
Ard-Rúnaí Jim Breslin 

Cuirtear an Ráiteas Straitéise seo faoi bhráid an 

Aire Ardoideachais agus Breisoideachais, Taighde, 

Nuálaíochta agus Eolaíochta faoi Alt 5(1) den Acht 

um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí, 1997. Is é seo an 

chéad Ráiteas Straitéise ón Roinn Ardoideachais 

agus Breisoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 

Eolaíochta, agus leagtar amach ann an fhís don 

Roinn nua, agus níos tábhachtaí fós, leagtar amach 

ann an plean chun an fhís sin a chur i gcrích.

Beidh ardoideachas agus breisoideachas, taighde agus nuálaíocht ríthábhachtach d’athshlánú na tíre ó 
ghéarchéim COVID-19. Is deis iontach é Roinn nua a chruthú, le clár oibre uaillmhianach, chun an obair 
ríthábhachtach seo a threorú. Tá dúshláin bhreise ann maidir le heagraíocht nua a bhunú i bhfianaise 
paindéim dhomhanda ach tá dul chun cinn maith déanta sa Roinn chun a chinntiú go bhfuil Roinn 
chomhtháite againn, leis na scileanna agus an cumas ceannaireachta chun ligean dúinn seachadadh a 
dhéanamh ar fhís an Rialtais don earnáil ardoideachais agus bhreisoideachais.

Bhí an Straitéis bunaithe ar phróiseas comhairliúcháin le réimse leathan de pháirtithe leasmhara, agus 
fuarthas beagnach 130 freagra. Bhí na freagraí sin thar a bheith úsáideach chun bailchríoch a chur 
ar an Ráiteas Straitéise ardleibhéil seo agus leanfar ag tagairt do na sonraí sna freagraí seo le linn an 
phróisis chun an Straitéis a chur chun feidhme. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac 
páirt agus a chabhraigh leis an bpróiseas chun treo na hearnála ardoideachais agus breisoideachais 
agus taighde sa todhchaí a chinneadh. Gabhaim buíochas ó chroí go háirithe le foireann na Roinne as a 
dtiomantas agus a ndíograis an deis seo a thapú chun aghaidh a thabhairt ar chlár oibre nua le chéile. 

Jim Breslin  
Ard-Rúnaí  



Ár Misean

Córais ardoideachais agus 
breisoideachais agus taighde na 
hÉireann a fhorbairt chun tacú 
le daoine a lánacmhainneacht a 
bhaint amach agus chun luach, 
rathúnas, teacht aniar agus sochaí 
chomhtháite, inbhuanaithe agus 
bheoga a chruthú. 
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Ár Spriocanna Straitéiseacha

#tallann – Tallann agus scil a fhorbairt

Comhoibriú le hinstitiúidí oideachais, le fostóirí agus le daoine eile chun na buanna agus na 

scileanna a theastaíonn a shainaithint, agus chun oideachas agus oiliúint a sholáthar, ag cur le 

hacmhainneacht agus ag cabhrú le daoine páirt a ghlacadh inár ngeilleagar agus inár sochaí 

agus cur leo. 

#nuálaíocht – Taighde, eolas agus nuálaíocht a chur chun cinn 

Cur chuige uile-Rialtais a threorú chun an straitéis, an creat institiúideach, agus an 

infheistíocht a theastaíonn chun taighde agus nuálaíocht bhunúsach agus fheidhmeach a 

chur chun cinn, bunaithe ar chomhoibriú idir fiontar, institiúidí oideachais, agus an tsochaí i 

gcoitinne, in Éirinn agus níos faide i gcéin. 

#ionchuimsiú – Tacú le foghlaim do chách

Tacaíochtaí agus deiseanna foghlama a sholáthar do chách, ag aithint riachtanais na 

bhfoghlaimeoirí leochaileacha agus na ndaoine is imeallaithe, agus ag cabhrú le daoine teacht 

ar ardoideachas agus breisoideachas agus oiliúint  agus dul chun cinn a dhéanamh tríd, d’fhonn 

rathúnas a mhéadú ar fud na bpobal agus comhtháthú sóisialta a thógáil.

#idirnáisiúnta – Bheith rathúil ar stáitse an domhain

Éire a shuíomh ar bhonn domhanda mar gheilleagar eolasbhunaithe ceannródaíoch le fócas 

ar scileanna agus ar nuálaíocht agus mar cheannaire san ardoideachas agus sa taighde, ag 

comhoibriú níos doimhne ar bhonn uile-oileáin agus Thoir-Thiar, laistigh den AE agus níos faide 

i gcéin, ag mealladh tallainne ó gach cearn den domhan go córas oideachais idirnáisiúnta na 

hÉireann agus ag tabhairt deis d’Éirinn dul san iomaíocht ar stáitse an domhain.

#rialachas – Dea-Rialachas ar Chaighdeán a Fheabhsú

Nuachóiriú na hearnála a chur chun cinn, samhail mhaoinithe inbhuanaithe a chur chun feidhme 

agus rialachas a fheabhsú, d’fhonn cáilíocht agus sármhaitheas feidhmíochta a chur chun cinn.

#cumas – Roinn atá oiriúnach don fheidhm

A áirithiú go bhfuil na hacmhainní criticiúla agus saineolas na Roinne a theastaíonn chun 

seachadadh ár Misin agus ár Spriocanna a chumasú i bhfeidhm, ag tacú lenár bhfoireann chun 

cumas aonair agus comhchoiteann a fheabhsú tuilleadh agus chun tacú le sármhaitheas i 

bhfeidhmíocht.
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Ár Spriocanna Straitéiseacha

#tallann – Tallann agus scil a fhorbairt
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Tacaíochtaí agus deiseanna foghlama a sholáthar do chách, ag aithint riachtanais na 

bhfoghlaimeoirí leochaileacha agus na ndaoine is imeallaithe, agus ag cabhrú le daoine teacht 
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ar scileanna agus ar nuálaíocht agus mar cheannaire san ardoideachas agus sa taighde, ag 

comhoibriú níos doimhne ar bhonn uile-oileáin agus Thoir-Thiar, laistigh den AE agus níos faide 

i gcéin, ag mealladh tallainne ó gach cearn den domhan go córas oideachais idirnáisiúnta na 

hÉireann agus ag tabhairt deis d’Éirinn dul san iomaíocht ar stáitse an domhain.

#rialachas – Dea-Rialachas ar Chaighdeán a Fheabhsú

Nuachóiriú na hearnála a chur chun cinn, samhail mhaoinithe inbhuanaithe a chur chun feidhme 

agus rialachas a fheabhsú, d’fhonn cáilíocht agus sármhaitheas feidhmíochta a chur chun cinn.

#cumas – Roinn atá oiriúnach don fheidhm

A áirithiú go bhfuil na hacmhainní criticiúla agus saineolas na Roinne a theastaíonn chun 

seachadadh ár Misin agus ár Spriocanna a chumasú i bhfeidhm, ag tacú lenár bhfoireann chun 

cumas aonair agus comhchoiteann a fheabhsú tuilleadh agus chun tacú le sármhaitheas i 

bhfeidhmíocht.

Ár luachanna  

•	 Freastal ar leas an phobail trí oscailteacht, trédhearcacht agus cuntasacht a 

choinneáil ag croílár ár gcuid oibre

•	 Ionracas, comhionannas, neamhspleáchas agus gairmiúlacht a sheasamh

•	 Tiomantas a thabhairt do chultúr na foghlama leanúnaí agus na forbartha 

gairmiúla, an mheasa agus na ceannaireachta uilechuimsithí

•	 Fáiltiú roimh an bhfreagrúlacht, an nuálaíocht agus roimh an bhfreagracht 

shóisialta sa chaoi ina n-oibrímid 

•	 Caitheamh lenár gcomhghleacaithe agus leo siúd a gcuirimid seirbhísí ar fáil 

dóibh go cothrom, ag teacht lenár n-oibleagáidí um Chearta an Duine agus um 

Chomhionannas san Earnáil Phoiblí

•	 Éifeachtacht i bpróisis agus luach ar airgead in infheistíocht a chinntiú
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Ár gComhthéacs Straitéiseach  

Múnlaítear an comhthéacs straitéiseach ina bhfeidhmíonn an Roinn ar 
roinnt príomhchúinsí:

• Tosaíochtaí an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, 
an Aire Stáit Breisoideachais agus Foghlama ar feadh an tSaoil, agus tiomantais ábhartha sa Chlár 
Rialtais;

• An gá an deis a thapú arna soláthar le bunú na Roinne nua seo chun acmhainn a thógáil agus 
ceannaireacht a sholáthar don chóras breisoideachais agus ardoideachais agus taighde, ag aithint 
a chriticiúla atá siad sin chun tacú le téarnamh agus chun inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus 
shóisialta a áirithiú;

 • Na dúshláin a eascraíonn as paindéim COVID-19 i dtéarmaí tionchair ar ár bpobal mac léinn agus 
foghlaimeoirí, ar ár n-institiúidí agus ar ár n-éiceachóras taighde agus nuálaíochta, agus i dtéarmaí 
aird a tharraingt ar threochtaí a mhúnlóidh forbairt bhreise an chórais oideachais threasaigh;

• An gá le freagairt, trí fhócas leanúnach. dian ar uasoiliúint agus athoiliúint, ar thionchar na paindéime 
ar an ngeilleagar agus ar leibhéil fostaíochta, le héifeacht dhíréireach ar earnálacha áirithe, agus luas 
luathaithe an dhigitithe agus an athraithe san ionad oibre; 

• An gá atá le feabhas a chur ar ár leibhéal uaillmhéine maidir le taighde agus nuálaíocht a fheabhsú, 
agus ár stoc tógála a athnuachan, i gcomhthéacs an tsaoil atá ag teacht chun cinn san fhoghlaim agus 
san obair;

• Aithnítear go gcuirfidh ábhair brú dhéimeagrafacha, riachtanais athraitheacha mhargadh an 
tsaothair, agus méadú ar fhoghlaim leanúnach agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil, éilimh 
shuntasacha ar ár n-earnálacha breisoideachais agus ardoideachais, rud a fhágfaidh go mbeidh 
impleachtaí méadaitheacha acmhainní ann agus go mbeidh gá ann le samhail mhaoinithe 
inbhuanaithe sa todhchaí a chomhaontú; 

• An gá atá le míbhuntáiste oideachasúil a mhaolú agus tacaíochtaí riachtanacha a sholáthar d’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar an éagothroime, i gcás go bhfuil gannionadaíocht ag grúpaí áirithe inár bpobal 
mac léinn agus foghlaimeoirí;

• An gá atá lenár ról i ngnóthachtáil na hÉireann i laghduithe ar astaíochtaí ar mhórscála, i bhfianaise 
na céime chun cinn san uaillmhian sa Chlár Rialtais, le tiomantais agus spriocanna gaolmhara maidir 
le gníomhú ar son na haeráide, agus maidir leis an aistriú go geilleagar ísealcharbóin;

• An riachtanas chun ár n-iomaíochas a fheabhsú, ár raon idirnáisiúnta a leathnú agus seasamh na 
hÉireann mar gheilleagar eolasbhunaithe ceannródaíoch a chur chun cinn; 

• An tábhacht a bhaineann le pobal, arna spreagadh agus arna threorú ag guthanna neamhspleácha 
thar réimse disciplíní, smaointeoirí criticiúla, atá ag plé le heolaíocht agus le taighde, agus atá oilte 
chun díospóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thiocfaidh chun cinn níos 
mó agus níos mó le heolas nua, athrú sochaíoch agus dul chun cinn teicneolaíochta; agus

• An gá atá lenár gcur chuige i leith rialachas a nuachóiriú agus a fheabhsú, agus uathriail leanúnach a 
áirithiú le cuntasacht as feidhmíocht i gcomhthéacs infheistíocht phoiblí shuntasach.
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#tallann – tallann agus scileanna a fhorbairt

Sprioc 1: Tallann Aonair 
Tacaíocht a áirithú agus oideachas agus oiliúint a sholáthar chun bealaí éagsúla agus forásacha 
a oscailt do gach duine, lena gcumasaítear fás pearsanta, tallann ár bhfoghlaimeoirí a fhorbairt, 
foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn agus cumhacht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a bheith 
ina mbaill ghníomhacha den tsochaí, dul i mbun fostaíochta, ag cur le rathúnas agus ag cur chun 
cinn pobail bhríomhara agus éagsúla.

Sprioc 2: Caipiteal Daonna
Tosaíochtaí a shainaithint i bhfianaise an tírdhreacha athraithe eacnamaíochta agus an 
tírdhreacha athraithe maidir leis an margadh saothair mar thoradh ar COVID-19, agus cláir 
sholúbtha a sholáthar atá comhsheasmhach leis na tosaíochtaí sin, le fócas láithreach chun a 
áirithiú go mbeidh eolas agus scileanna ag daoine aonair chun teacht ar fhostaíocht inbhuanaithe 
ar ardchaighdeán.

Sprioc 3: Conairí Éagsúla
Róil chomhlántacha breisoideachais agus ardoideachais a chur chun cinn agus ailíniú agus 
comhtháthú níos dlúithe a chur chun cinn, ag éascú faisnéis fheabhsaithe do lucht fágála scoile 
agus do gach duine atá ag lorg deiseanna foghlama, ag soláthar rogha níos leithne ag pointí 
aistrithe agus ag cumasú conairí dul chun cinn ar fud institiúidí éagsúla agus eatarthu.

Sprioc 4: Anailís Saineolaithe 
A áirithiú go leanann fianaise agus saineolas de bheith mar bhonn is mar thaca leis an tuiscint ar 
riachtanais scileanna sa todhchaí agus ar fhreagairt an chórais breisoideachais agus ardoideachais 
dá réir.

Sprioc 5: Rannpháirtíocht 
Rannpháirtíocht a threorú ar fud an oideachais, na hoiliúna, an taighde, na fiontraíochta agus an 
Rialtais, lena n-áirítear faoi choimirce na Comhairle Náisiúnta Scileanna, chun treo straitéiseach 
soiléir a áirithiú maidir le forbairt scileanna agus caipiteal daonna.
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#nuálaíocht – taighde, eolas agus nuálaíocht a chur chun cinn

Sprioc 1: Creat Beartais Straitéiseach
Ceannaireacht a sholáthar agus comhleanúnachas beartais a áirithiú, trí chreat beartais 
straitéiseach uaillmhianach nua taighde agus nuálaíochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme 
d’Éirinn, bunaithe ar an Rialtas iomlán agus ar rannpháirtíocht níos leithne. 

Sprioc 2: Córas Taighde Nasctha
Tacú le córas taighde an-chomhoibritheach – a bhfuil dlúthbhaint aige le fiontar, beartas poiblí 
agus cleachtas, idir phobail agus dheonach, ceantair nuálaíochta, leasanna náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla; cruthú eolais, nuálaíocht agus caipiteal daonna a spreagadh; agus cur go mór le 
haghaidh a thabhairt ar mhórdhúshláin shochaíocha. 

Sprioc 3: Braislí Réigiúnacha
Institiúidí breisoideachais agus ardoideachais a shuíomh, lena n-áirítear na hollscoileanna 
teicneolaíochta nua, mar chrann taca lárnach do réigiúin inbhuanaithe, comhoibriú le tionscal 
agus le fiontar a dhoimhniú, braislí teicneolaíochta agus saineolais a fhorbairt, agus deiseanna gnó 
a oscailt go réigiúnach agus go náisiúnta.

Sprioc 4: Saineolas a chur le Tosaíochtaí Náisiúnta lena n-áirítear Gníomhú ar 
son na hAeráide
Ár rannchuidiú earnála le Plean Gníomhaíochta na hÉireann ar son na hAeráide agus dúshláin 
náisiúnta eile a threorú, lena n-áirítear trí leas a bhaint as saineolas taighde agus eolaíochta na 
hÉireann chun an pobal a spreagadh agus a chur ar an eolas agus ionchur bunaithe ar fhianaise a 
sholáthar i bhforbairt agus i meastóireacht beartais.

Sprioc 5 : An Saol Oibre Amach Anseo
Tacú le taighdeoirí, saineolaithe agus fiontar i bhforbairt modhanna nuálacha rannpháirtíochta, 
scileanna nua agus teicneolaíochtaí nua, lena chur ar chumas daoine in Éirinn fás agus oiriúnú 
chun maireachtáil agus oibriú go hinbhuanaithe i ndomhan atá ag éirí níos domhanda, níos digití 
agus níos uathoibrithe.
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#ionchuimsiú – tacú le foghlaim do chách

Sprioc 1: Creat Beartais Éifeachtach
Athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar ár gcreat beartais d’fhonn rochtain, dul chun cinn 
agus rath a éascú ar bhealach níos fearr do phobal foghlaimeoirí níos leithne agus níos éagsúla ar 
gach leibhéal, lena n-áirítear athbhreithniú ar an scéim SUSI (Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn in 
Éirinn) chun incháilitheacht a mheas, agus chun forbairt a dhéanamh ar an gcéad Phlean Rochtana 
Náisiúnta eile. 

Sprioc 2: Tacú le Foghlaimeoirí
Soláthar tacaíochtaí a éascú le fócas ar leith ar fhoghlaimeoirí leochaileacha, ar ghrúpaí faoi 
ghannionadaíocht agus ar na daoine is imeallaithe, lena chur ar chumas daoine dul i mbun 
foghlama agus fanacht leis, ag tabhairt aghaidh go seasta ar réimse leathan riachtanas agus ag 
sainaithint leis sin tábhacht na meabhairshláinte agus na folláine. 

Sprioc 3: Litearthacht, uimhearthacht agus scileanna digiteacha 
Mar thacaíocht don líon suntasach daoine fásta a bhíonn ag streachailt le scileanna digiteacha, 
nó a bhíonn ag streachailt le téacs a léamh ar bhonn laethúil, nó a bhíonn ag streachailt le 
huimhreacha a ionramháil i ngnáth-thascanna laethúla amhail bille a chomhaireamh, litearthacht, 
uimhearthacht agus inniúlacht dhigiteach a chur chun cinn, acmhainneacht nár úsáideadh roimhe 
a mhúscailt agus deiseanna saoil a oscailt agus cur le comhtháthú sóisialta.

Sprioc 4: Troid ar son an Chomhionannais
Ceannaireacht a sholáthar, comhionannas agus meas do chách a chur chun cinn, tacú le foghlaim 
ionchuimsitheach, le timpeallachtaí oibre agus taighde, le ceannaireacht na mban a chur chun cinn 
sa saol acadúil agus taighde, deireadh a chur le ciapadh agus prionsabal an toilithe a chur chun cinn. 

Sprioc 5: Fáiltiú roimh an Éagsúlacht
Ó tharla go bhfuil an éagsúlacht i gcroílár na bpobal beoga agus na ngeilleagar láidir, ní mór go 
n-áirithímid go bhfuil ár n-institiúidí mar lóchrainn na hionchuimsitheachta ag fáiltiú roimh chách, 
agus fócas iontu ar ghrúpaí atá faoi thearcionadaíocht faoi láthair.
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#idirnáisiúnta – bheith rathúil ar stáitse an domhain

Sprioc 1: An Geilleagar Eolasbhunaithe Ceannródaíoch
Éire a chur i lár an aonaigh mar gheilleagar eolasbhunaithe ceannródaíoch barr feabhais ó thaobh 
torthaí nuálaíochta, taighde agus oideachas iar-mheánscoile de, ag ailíniú straitéisí na hÉireann 
leis an Limistéar Taighde Eorpach, ag comhoibriú go dlúth le comhpháirtithe ardoideachais agus 
taighde go hidirnáisiúnta.

Sprioc 2: Comhar Feabhsaithe Thuaidh/Theas
Comhar a leathnú ar bhonn uile-oileáin idir institiúidí agus páirtithe leasmhara níos leithne ar 
fud na n-earnálacha breisoideachais agus ardoideachais, taighde agus nuálaíochta, ag obair go 
dlúth le hAonad an Oileáin Chomhroinnte i Roinn an Taoisigh agus ag tacú le hobair na Comhairle 
Aireachta Thuaidh Theas freisin.

Sprioc 3: Uaillmhian idirnáisiúnta
Creat Straitéiseach nuashonraithe a fhorbairt don oideachas agus don taighde idirnáisiúnta, 
lena dtacaítear le ról an chórais ardoideachais agus taighde maidir le naisc dhomhanda d’Éirinn, 
laistigh den Aontas, leis an Ríocht Aontaithe agus le comhpháirtithe nua agus le comhpháirtithe 
atá ann cheana ar fud na cruinne a neartú.

Sprioc 4: Dul chun cinn le Comhpháirtithe AE
Idirchaidreamh a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach agus le comhpháirtithe AE agus tionchar 
a imirt orthu agus comhoibriú leo d’fhonn tacú le hathshlánú gheilleagar na hEorpa, leis an 
Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach, agus d’fhonn a aistrithe glasa agus digiteacha a 
chur chun cinn, agus d’fhonn tacú le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta freisin. 

Sprioc 5: Caidreamh leis an Aontas Eorpach agus leis an Ríocht Aontaithe
Ag leanúint ar tharraingt siar na RA as an AE, obair a dhéanamh chun naisc leanúnacha agus 
ceangail níos doimhne a chur chun cinn idir institiúidí oideachais agus taighde na hÉireann agus na 
Ríochta Aontaithe, ar mheabhrú dúinn faoi chomhshochair, agus leasanna mhuintir na hÉireann 
ar mian leo staidéar a dhéanamh sa RA, agus mic léinn na RA atá lonnaithe anseo, ag tacú le 
leanúnachas i gcomhthéacs an Chomhlimistéir Taistil agus ag obair le Ballstáit eile an Aontais 
Eorpaigh chun tógáil ar an gCaidreamh idir an AE agus an RA sa Todhchaí. 
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#rialachas – dea-rialachas chun an caighdeán a fheabhsú

Sprioc 1: Nuachóiriú
Rannpháirteachas a shlógadh i gclár um nuachóiriú agus athchóiriú leanúnach ar ár n-earnáil 
bhreisoideachais agus ardoideachais, d’fhonn cáilíocht sa teagasc, san fhoghlaim agus sa taighde 
a chur chun cinn, leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua agus barr feabhais a bhaint amach i 
bhfeidhmíocht agus i gcomhtháthú an chórais.

Sprioc 2: Cistiú Inbhuanaithe  
Féachaint chuige go bhfuil samhail chistithe inbhuanaithe i bhfeidhm agus ag feidhmiú go 
maith ionas gur féidir le breisoideachas agus ardoideachas ardchaighdeáin cháilíochta agus 
feidhmíochta a chomhlíonadh go héifeachtach agus torthaí criticiúla a bhaint amach dár 
ngeilleagar agus dár sochaí.

Sprioc 3: Rialachas Gníomhaireachta  
Oibriú i gcomhpháirtíocht lenár ngníomhaireachtaí chun ceannaireacht a sholáthar don earnáil, 
ag urramú róil shainiúla agus chomhlántacha, agus ag comhlíonadh fhreagrachtaí na Roinne faoin 
gCód Cleachtais freisin, ag dearbhú go gcomhlíonann ár ngníomhaireachtaí na caighdeáin is airde 
sa rialachas corparáideach. 

Sprioc 4: Athchóiriú agus Reachtaíocht  
I gcomhthéacs an tsíorathraithe atá ag éirí níos gasta, ár machnamh a dhéanamh ar an gcreat 
institiúideach agus rialachais atá ann faoinár gcoimirce, agus idirchaidreamh a dhéanamh le 
páirtithe leasmhara chun éifeachtúlacht a fheabhsú, lena n-áirítear tograí a thabhairt isteach chun 
reachtaíocht an Údaráis um Ard-Oideachas agus rialachas an ardoideachais a nuachóiriú. 

Sprioc 5 : Pleanáil Chaipitil
Úsáid éifeachtach a bhaint as cistiú caipitil le haghaidh taighde agus le haghaidh breisoideachais 
agus ardoideachais tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta agus Tionscadal Éireann 2040 d’fhonn tacú 
le cáilíocht agus nuachóiriú agus torthaí náisiúnta feabhsaithe i dtaighde, nuálaíocht agus foghlaim. 

Sprioc 6: Meastóireacht
Creataí agus teicnící meastóireachta a fhorbairt chun bonn eolais a chur faoi phleanáil agus 
infheistíocht chun go mbainfear amach torthaí náisiúnta tosaíochta.



14

#cumas – Roinn atá oiriúnach don fheidhm

Sprioc 1: Freastal ar an gcóras polaitiúil agus ar an bpróiseas daonlathach
Freastal ar an gcóras polaitiúil agus próifíl dhearfach a choinneáil trí sheirbhís ghairmiúil agus trí 
rannpháirtíocht le hAirí agus leis an Rialtas, agus leis an Oireachtas agus a struchtúir chuntasachta.

Sprioc 2: Meas ar ár bhFoireann Oibre
Timpeallacht oibre atá sábháilte, measúil, iochuimsitheach agus comhoibritheach a áirithiú, áit a bhfuil 
meas ar rannchuidiú gach duine agus áit ina bhfuil luach ar obair foirne, áit a dtacaítear lenár bhfoireann 
scileanna nua a fhoghlaim agus oibriú go nuálach, le deiseanna chun tógáil ar thaithí, agus le meas ar 
fheabhas i bhfeidhmíocht.

Sprioc 3: Tógáil ar ár Scileanna 
Feidhmeanna a neartú amhail ceapadh beartais, forbairt reachtaíochta, rialachas corparáideach, 
bainistíocht tionscadail agus feidhmeanna meastóireachta laistigh den Roinn, agus príomhsheirbhísí 
corparáideacha a bhunú mar chnámh droma a thacaíonn le hobair lárnach na Roinne.

Sprioc 4: Seachadadh Éifeachtach
Forbairt ar dhearadh eagraíochta comhaontaithe a chumasú, córais atá ann cheana a fheabhsú agus 
córais nua a thabhairt isteach de réir mar is gá, agus lucht foirne a shlógadh, d’fhonn a chinntiú go mbeidh 
siad in ann ár gcuspóirí a sheachadadh go héifeachtach.

Sprioc 5: Comhoibriú Tras-Rialtais
Dlúthchaidrimh a chothú agus a fhorbairt leis an Roinn Oideachais, an Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta, an Roinn Coimirce Sóisialaí, ag tógáil naisc láidre tháirgiúla le Ranna eile, lena n-áirítear 
Roinn an Taoisigh, an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, an Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & na Meán agus an Roinn 
Gnóthaí Eachtracha.

Sprioc 6: Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara 
Tógáil ar naisc agus na naisc atá ann cheana a neartú le gníomhaireachtaí cúltaca agus leis an earnáil 
phoiblí i gcoitinne, le leasanna fiontraíochta, pobail, nuálaíochta agus taighde, le hionadaithe ó 
sholáthraithe oideachais, le mic léinn agus leis an bhfoireann agus leis an bpobal i gcoitinne, agus i líonraí 
lasmuigh dár dteorainneacha, chun cur lenár réimse idirnáisiúnta.
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PRÓIFÍL FHOGHLAIMEOIRÍ NA HÉIREANN

ARDOIDEACHAS

Lánaimseartha 

Páirt- 
aimseartha

235,697

Clárúcháin 
Iomlán

63,984 Foghlaimeoirí le 
deontas SUSI

14,358 Foghlaimeoirí 
faoi mhíchumas

110 Taistealaithe

126,573 Mná

108,953 Fir

171 Eile

189,904

45,793

BREISOIDEACHAS &               
OILIÚINT BHREISE

Lánaimseartha 

Páirt- 
aimseartha

179,058

Clárúcháin 
Iomlán

7,407 Foghlaimeoirí le 
deontas SUSI

13,098 Foghlaimeoirí 
faoi mhíchumas

1,527 Taistealaithe

107,793 Mná

71,265 Fir

104,977 Clárúchán Foghlama 
Feadh an tSaoil

76,995

102,063

27
nInstitiúid 
Ardoideachais

16
Bhord Oideachais 
&  Oiliúna

16
hIonad Taighde 
Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann

 

INSTITIÚIDÍ TAIGHDE &                 
OIDEACHAIS

17,829LUCHT       
PRINTÍSEACHTA
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€3,812m
Ollchaiteachas ar T&F

INFHEISTÍOCHT I         
DTAIGHDE & FORBAIRT

€159m
Caiteachas an Rialtais 
ar T&F

€2,778m
Caiteachas Gnó ar T&F

€876m
Caiteachas Ardoideachais 
ar T&F

NUALAÍOCHT & 
GEILLEAGAR DIGITEACH

7ú 
in AE 15ú 

ar an Iomlán
Innéacs Nuálaíochta 
Domhanda 

Innéacs Nuálaíochta 
Domhanda

9ú 
in AE 6ú 

in AE
Scórchlár Nuálaíochta 
na hEorpa

Innéacs um Gheilleagar 
Digiteach & Sochaí

EOLAÍOCHT CEANNRÓDAÍOCH

1ú 2ú 5ú 5ú 9ú 9ú 12ú

Imdhíoneolaíocht Eolaíochtaí 
Talmhaíochta

Néareolaíochtaí Eolaíochtaí 
Ábhar

Bitheolaíocht 
Mhóilíneach & 
Géineolaíocht

Micribhitheolaíocht Rangú eolaíoch 
domhanda

CAITEACHAS IOMLÁN 2021

€2,786m
ar an Iomlán

€1,920m
Ardoideachas

€741m
An Ciste Oiliúna 
Náisiúntad

€626m
Forbairt Scileanna

€240m
Taighde, Nuálaíocht 
& Eolaíocht

Ardoideachas

Forbairt                                  
Scileanna

An Ciste                    
Oiliúna 
Náisiúnta

Taighde,                                      
Nuálaíocht &                            
Eolaíocht

Caiteachas                                              
Comhlán Iomlán  

€3,527m

CAITEACHAS NA ROINNE IN AGHAIDH CLA

4ú 7ú

as Roinn Rialtais as Roinn Rialtais
Caiteachas Reatha Caiteachas Caipitil

CAITEACHAS BEARTAITHE 2021

Caiteachas in aghaidh CLA  (€m)

25
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5

0

Caiteachas in           
aghaidh CLA
 (An Roinn 
Breisoideachais 
& Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta 
& Eolaíochta)  

Meánchaiteachas 
in aghaidh CLA 
(gach roinn rialtais)

Caiteachas Státchiste na Roinne Breisoideachais & 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta & Eolaíochta
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Aguisín I  
Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin (GFGG)

An tÚdarás um Ard-Oideachas

An Chomhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ) Léargas

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Skillnet Ireland SOLAS
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Aguisín II 
Plean Gníomhaíochta Straitéiseach

Chun tacú le cur chun feidhme an Chláir Rialtais, “Ár dTodhchaí Chomhroinnte”, 
agus chun tacú leis an Ráiteas Straitéise 3 bliana seo úsáidfimid creatlach pleanála 
gníomhaíochta chun príomhthosaíochtaí a aithint don tréimhse láithreach amach 
romhainn. Is é seo an chéad leagan dár bPlean Gníomhaíochta Straitéiseach. Déanfar 
é a nuashonrú ar bhonn atrátha de réir mar a bheidh an obair tugtha chun críche 
agus de réir mar a thiocfaidh deiseanna nó dúshláin nua chun cinn.  

#tallann – tallann agus scileanna a fhorbairt

1. Freagra ar COVID-19
Freagra COVID-19 a threorú do Ghrúpa Stiúrtha an 
Chórais Oideachais Threasaigh chun a chumasú don 
earnáil Ardoideachais agus Bhreisoideachais agus 
Oiliúna freagairt do ghéar-riachtanais na staide sláinte 
phoiblí de réir mar a bhíonn sé ag athrú.

Rannpháirtíocht agus gníomhartha leanúnacha a 
bhainistiú ar fud an Rialtais agus go háirithe le Roinn an 
Taoisigh agus leis an Roinn Sláinte, chun gníomhaíocht 
chomhbheartaithe, cumarsáid shoiléir agus treoir a 
chinntiú maidir le bainistíocht sláinte poiblí dár n-earnáil.

Obair na n-earnálacha breisoideachais agus 
ardoideachais a eagrú agus tacú leo trí Struchtúr 
COVID-19, Grúpaí Oibre, Gealltanais, Sceideal, 
Cumarsáid agus Sonraí.

Gníomhartha na Roinne, na n-earnálacha, na bpáirtithe 
leasmhara agus na ngníomhaireachtaí a threorú agus 
a chumasú mar fhreagairt ar shaincheisteanna agus ar 
dhúshláin tosaíochta.

Riachtanais chistithe agus tacaíochtaí eile a shainaithint 
agus freagairt dóibh.

2. Aistrithe in 2021 a Bhainistiú
Dlúth-idirchaidreamh a dhéanamh le páirtithe 
leasmhara ar fud na hearnála agus ar fud an Rialtais, 
go háirithe le comhghleacaithe sa Roinn Oideachais 
agus le Gníomhaireachtaí cúltaca ábhartha agus 
comhlachtaí ionadaíocha, chun ábhair a bhainistiú 
maidir leis an Ardteistiméireacht, CAO agus 
aistrithe chuig breisoideachas agus ardoideachas 
do lucht fágála scoile in 2021, lena n-áirítear an 
seasamh maidir le rochtain ar áiteanna sa bhliain 
acadúil dar tosach Meán Fómhair 2021.

3. Clár Oibre Scileanna agus 
Athshlánú Náisiúnta
Ionchur straitéiseach agus fianaise-bhunaithe a 
sholáthar in ullmhú an Phlean Eacnamaíoch Náisiúnta 
nua, lena chinntiú go léirítear sa Phlean tosaíochtaí na 
Roinne go cuí, lena n-áirítear maidir leis an gclár oibre 
scileanna agus an gá le breisoiliúint agus athoiliúint i 
gcomhthéacs athruithe suntasacha ar mhargadh an 
tsaothair agus sna haistrithe glasa agus digiteacha.

4. Ag Tacú le Cuardaitheoirí Poist 
Oibriú leis an Roinn Coimirce Sóisialaí tríd an 
nGrúpa Ardleibhéil idir-Rannach, chun gnéithe 
oideachais agus oiliúna na Straitéise nua Bealaí 
chun Oibre a chur chun feidhme.

5. Creat Beartais Scileanna
Leanúint ar aghaidh ag tacú le hailtireacht 
bheartais scileanna náisiúnta agus réigiúnacha ina 
gcuimsítear an Chomhairle Náisiúnta Scileanna, 
na Fóraim Scileanna Réigiúnacha agus Grúpa 
Comhairleach an Chiste Oiliúna Náisiúnta.

6. Fóraim Scileanna Réigiúnacha a Chur 
Chun Cinn
Feachtas chur chun cinn na bhFóram Scileanna 
Réigiúnacha a chur i bhfeidhm agus feachtas 
fógraíochta a bhunú ar dheiseanna oiliúna agus 
tacaíochta fostaíochta de réir mar a mhéadaíonn 
an soláthar.

7. Printíseacht
Tar éis comhairliúcháin, an Plean Gníomhaíochta 
ar Phrintíseacht 2021-2025 a fhorbairt agus a 
fhoilsiú.

8. Oiliúint Sábháilteachta um 
Fhoirgníocht Shábháilte agus Éigeantach 
Reachtaíocht a fhorbairt chun tacú le scéim nua 
ceadúnaithe chun na Scéimeanna Deimhnithe 
Scileanna Foirgníochta agus Cairéil a athsholáthar.

9. Ailíniú Níos Dlúithe  
Beartas a chur in iúl, a thaispeánann conas is 
féidir le hailíniú níos daingne idir Breisoideachas 
agus Ardoideachas ag obair go dlúth laistigh den 
chreat beartais scileanna náisiúnta, cur le forbairt 
caipiteal daonna agus foghlaim ar feadh an tsaoil a 
chur chun cinn.
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#nuálaíocht – Taighde, eolas agus

nuálaíocht a chur chun cinn

10. Straitéis náisiúnta taighde agus 
nuálaíochta
Cur chuige a chomhaontú maidir le straitéis 
náisiúnta nua taighde agus nuálaíochta a sheoladh 
in 2021, ag tabhairt aghaidh ar rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara agus ar an bpróiseas forbartha 
beartais. Tógfaidh an straitéis ar ionchorprú 
príomhthosaíochtaí taighde agus nuálaíochta sa 
Phlean Eacnamaíoch Náisiúnta agus sa Phlean 
Forbartha Náisiúnta. 

11. Tógáil ar rannpháirtíocht an phobail 
ar eolaíocht agus taighde mar chuid 
d’fhor-rochtain fhoriomlán na Roinne
Cur chuige a fhorbairt maidir le rannpháirtíocht an 
phobail ar shaincheisteanna taighde i gcomhthéacs 
chur chuige straitéiseach na Roinne i leith 
rannpháirtíocht an phobail agus na bpáirtithe 
leasmhara.

12. Príomhthosaíochtaí straitéiseacha 
a chur chun cinn trí bhearta nua 
cistithe taighde a aimsíodh mar 
chuid de Bhuiséad 2021 a chur 
chun feidhme lena n-áirítear tacú le 
comhoibriú i gcláir náisiúnta taighde
An réimse beart a chur chun feidhme chun 
príomhchláir oibre taighde a chur chun cinn, lena 
n-áirítear comhar feabhsaithe idir maoinitheoirí 
taighde, forbairt acmhainne in ollscoileanna 
teicneolaíochta, agus rannpháirtíocht níos leithne. 

13. Gníomhú ar son na hAeráide
Tar éis idirchaidreamh a dhéanamh leis an 
earnáil agus ailínithe leis an obair ar an bPlean 
Forbartha Náisiúnta, ionchur cuimsitheach ón 
Roinn a fhorbairt i bPlean Gníomhaíochta ar 
son na hAeráide an uile-Rialtais, ag cur guth 
ceannródaíoch chun cinn do shaineolaithe 
inár n-earnáil, ag cur nuálaíocht agus forbairt 
teicneolaíochtaí nua chun cinn, campais níos glaise, 
agus soláthar lucht saothair atá oilte i dteicnící agus 
teicneolaíochtaí inbhuanaithe a áirithiú.

#ionchuimsiú – 

tacú le foghlaim do chách 

14. Athbhreithniú ar Bheartas 
Tosú ar chreat beartais nua a chur i bhfeidhm maidir 
le rochtain lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh 
ar an Scéim Deontais do Mhic Léinn arna riar ag 
SUSI (Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn in Éirinn) atá 
dírithe ar incháilitheacht, cóngaracht agus tacaíochtaí 
d’iarchéimithe agus Éire a thagarmharcáil go 
hidirnáisiúnta.

15. Straitéis Litearthachta, Uimhearthachta 
agus Scileanna Digiteacha d’Aosaigh
Tacú le Grúpa Idir-Rannach faoi chathaoirleacht 
an Aire Harris chun maoirseacht a dhéanamh ar 
fhorbairt agus ar fhoilsiú Straitéis 10 mbliana nua 
chun Litearthacht, Uimhearthacht agus Leibhéil 
Scileanna Digiteacha d’Aosaigh in Éirinn a bhunathrú 
chun feabhais.

16. Plean Rochtana Náisiúnta 
Tús a chur le hobair scóipe ar an gcéad Phlean 
Rochtana Náisiúnta eile, a fhorbrófar le linn 2021.

17. Comhionannas & Meas  
Beartas a fhorbairt ar Chreat Toilithe lena n-áirítear a 
chinntiú go n-ullmhaíonn gach institiúid ardoideachais 
plean gníomhaíochta aonair; machnamh a dhéanamh 
freisin ar shonraí a eascraíonn as suirbhé nua 
Comhionannais Inscne atá á fhorbairt ag an Údarás 
um Ard-Oideachas.

18. Tacú le Tairiscintí Solúbtha agus le 
Foghlaim ar feadh an tSaoil
Leibhéil ionchuimsitheachta a mhéadú trí chláir agus 
tacaíochtaí oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin, 
níos inrochtana agus níos solúbtha a sholáthar a 
oireann do riachtanais shainaitheanta daoine aonair, 
agus é mar aidhm gach saoránach a chumasú chun 
páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí.
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#idirnáisiúnta – rathúil ar stáitse

an domhaine

19. Cur leis an Réimse Idirnáisiúnta 
Éire a chur chun cinn mar cheannaire san 
Ardoideachas agus i dTaighde, ag obair i gcomhar 
le chéile ar fud na hearnála go náisiúnta, agus ag 
forbairt comhpháirtíochtaí le córais Taighde agus 
Ardoideachais go hidirnáisiúnta.

20. Straitéis Idirnáisiúnta
Athbhreithniú neamhspleách ar an straitéis oideachais 
idirnáisiúnta a fhoilsiú, réimsí a bhfuil comhleanúnachas 
níos dlúithe sa bheartas agus sa rannpháirtíocht 
idirnáisiúnta iontu a shainaithint; oibriú ar fud an 
Rialtais le comhghleacaithe lena n-áirítear an Roinn Dlí 
agus Cirt chun comhleanúnachas rialála agus beartais 
a fheabhsú a thuilleadh agus chun bunús riachtanach a 
fhorbairt do phlean straitéiseach nua do chomhoibriú 
idirnáisiúnta san oideachas agus sa taighde.

21. Comhoibriú Thuaidh/Theas a Chur Chun 
Cinn
Ag teacht le “Deich mBliana Nua, Cur Chuige Nua” 
agus i gcomhar le hAonad an Oileáin Chomhroinnte 
i Roinn an Taoisigh tugtar tosaíocht d’fhorbairt 
phríomhthionscadal Thuaidh Theas lena n-áirítear 
(i) ionaid taighde uile-oileáin; (ii) forbairt acmhainne 
i gcomhar taighde Thuaidh Theas; (iii) Campas 
Mhig Aoidh de chuid Ollscoil Uladh a fhorbairt i 
gcomhthéacs forbairtí foriomlána sna tionscadail thiar 
thuaidh (iv) faoin gClár Síochána+ agus (v) mic léinn ó 
Thuaisceart Éireann a chuimsiú in Erasmus+.

22. Tógáil ar an gcaidreamh leis an RA
Dul chun cinn a dhéanamh ar an obair a theastaíonn i 
gcomhthéacs tharraingt siar na RA as an AE le déanaí 
lena n-áirítear aitheantas leanúnach do cháilíochtaí 
gairmiúla leis an RA a chinntiú agus Meabhrán 
Tuisceana Oideachais a thabhairt i gcrích leis an RA 
mar chuid den Chomhlimistéar Taistil. Reachtaíocht 
thánaisteach iomchuí a chur ar aghaidh freisin de réir 
mar a éilítear faoin Acht Omnibus um Breatimeacht.

23. Cistiú Eorpach 
A chinntiú go gcuirtear tosaíochtaí an Rialtais chun cinn 
trí chaidreamh le cláir chistithe Eorpacha, go háirithe an 
creatchlár taighde agus nuálaíochta arna thiomáint ag 
misin, Fís Eorpach, agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, 
a bhfuil sé mar aidhm leis gné shóisialta an Aontais a 
neartú agus infheistíocht a dhéanamh i ndaoine, agus 
iad a uasoiliúint i gcomhthéacs an mhargaidh saothair 
atá ag athrú go tapa.

#rialachas – dea-rialachas chun 

an caighdeán a fheabhsú

24. Athchóiriú Rialachais
Tar éis dul i gcomhairle leis an earnáil, Scéim 
Ghinearálta a chur faoi bhráid an Rialtais chun 
rialachas an Údaráis um Ard-Oideachas agus 
Institiúidí Ardoideachais in Éirinn a athchóiriú.

25. Athchóiriú Cistithe
An t-athbhreithniú ón Ard-Stiúrthóireacht ar Thacaíocht 
Athchóirithe Struchtúrtha maidir le hInbhuanaitheacht 
an tSoláthair Ardoideachais agus Breisoideachais in 
Éirinn a Mhéadú a chur faoi bhráid an Rialtais.

26. Ollscoileanna Teicneolaíochta
Idirchaidreamh a dhéanamh le páirtithe leasmhara 
chun cabhrú le cuibhreannais dul chun cinn a dhéanamh 
maidir le hOllscoileanna Teicneolaíochta a bhunú 
agus próiseas ceadaithe reachtaíochta a thionscnamh 
d’ainmniú Ollscoil Teicneolaíochta i leith iarratas ó 
chuibhreannais i Lár na Tíre agus san Iarthuaisceart, 
i gConnachta-Ulaidh agus san Oirdheisceart.  

27. Ardchaighdeán san Ardoideachas  
Páipéar a fhoilsiú chun comhairliúchán a sheoladh 
maidir le cáilíocht inár gcóras ardoideachais.

28. Tomhas Feidhmíochta
Tacú leis an Údarás um Ard-Oideachas chun creat 
feidhmíochta córais athbhreithnithe a sholáthar don 
Ardoideachas a léiríonn spriocanna náisiúnta.

29. Margáil Earnála faoi “Tógáil 
ar Dhul Chun Cinn”
Dul i mbun caibidlíochta faoi Chomhaontú na Seirbhíse 
Poiblí nua 2021–2022 d’fhonn tacú le seachadadh 
phríomhphleananna/thionscnaimh athchóirithe náisiúnta an 
Rialtais san earnáil Bhreisoideachais agus Ardoideachais. 

30. Pleanáil Chaipitil
Tacú le geilleagar eolasbhunaithe inbhuanaithe, agus 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha agus 
aeráide, trí infheistíochtaí spriocdhírithe leanúnacha 
i mbonneagar ardoideachais agus breisoideachais 
agus sa chóras taighde, agus comhaontú maidir le 
hinfheistíocht sa todhchaí a thabhairt chun críche tríd 
an athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Náisiúnta.  

31. leanúnachas Beartais a Fheabhsú 
Treo straitéiseach a sholáthar dár n-earnáil, lena n-áirítear 
naisc chothrománacha a neartú idir comhchodanna 
agus institiúidí, ar fud punann leathan tírdhreacha agus 
beartais, agus leas a bhaint as acmhainní laistigh de 
na hinstitiúidí oideachais agus taighde chun cabhrú le 
dúshláin shuntasacha bheartais phoiblí agus shochaíocha 
a shainiú agus aghaidh a thabhairt orthu go nuálach.

Aguisín II 
Plean Gníomhaíochta Straitéiseach ar lean
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#cumas – Roinn atá 

oiriúnach don fheidhm

32. Forbairt agus Sannadh Foirne 
Infheistiú i bhfoghlaim agus i bhforbairt gairme le 
cur ar chumas na foirne go léir fás agus forbairt 
a dhéanamh, acmhainní breise a theastaíonn a 
shainaithint agus riachtanais foirne tosaíochta a 
líonadh.

33. Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara 
Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige 
reatha maidir le rannpháirtíocht struchtúrtha 
agus neamhstruchtúrtha le páirtithe leasmhara ar 
fud breisoideachais agus ardoideachais, taighde, 
nuálaíochta agus eolaíochta, agus le fiontar, leis an 
bpobal agus le hearnálacha eile agus leis an bpobal i 
gcoitinne. 

34. Dearadh na hEagraíochta
Athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar struchtúr 
na Roinne i dtéarmaí acmhainne agus ailínithe leis an 
straitéis, agus dearadh eagraíochtúil a áirithiú a bheidh 
oiriúnach don fheidhm.  

35. Socruithe Seirbhíse Comhroinnte
Oibriú leis an Roinn Oideachais chun seirbhísí 
comhroinnte agus tacaíochtaí eile a chomhaontú agus 
a dhoiciméadú chun obair an dá Roinn a éascú.

36. Ceanncheathrú Chorparáideach
Suíomh feidhmeanna áirithe i bhfoirgneamh 
Ceanncheathrún a shainaithint agus a shocrú.



www.gov.ie/dfheris




