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Réamhrá
Is cúis mhór áthais dom Scileanna a Chothú a chur i láthair: Plean an Lucht Oibre 
um Luathfhoghlaim agus Cúram agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile 2022-2028. Trí na 
tacaíochtaí nua agus feabhsaithe a chuireann sé ar fáil, táim muiníneach go mbeidh an 
plean seo mar phointe tosaigh i bhforbairt ghairmiúil an lucht oibre Luathfhoghlama 
agus Cúraim (ELC) agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile (SAC) agus freisin mar aitheantas 
ar thábhacht na gairme maidir le tacaíocht le forbairt, foghlaim agus cúram leanaí.

Tá gairm ELC agus SAC ag forbairt agus fás le blianta fada. Tá méadú i gcónaí sa 
chuid acu siúd atá ag obair san earnáil seo atá cáilithe le céim, tugann líon mór faoi 
ghníomhaíochtaí forbartha gairmiúla. Gach bliain (go minic ina gcuid ama féin agus 
ag a gcostas féin) agus gach lá léiríonn siad siúd atá ag obair san earnáil seo a gcuid 
tiomántais ghairmiúil agus a gcuid saineolais chun tacú le leanaí agus teaghlaigh. Ní 
fhaigheann siad siúd atá ag obair san earnáil seo an t-aitheantas atá tuillte acu, agus 
faraor gach bliain, fágann go leor acu an earnáil seo mar ní fheiceann siad todhchaí 
dóibh féin laistigh den earnáil.

Tá sé mar aidhm ag Scileanna a Chothú leanúint leis an bpróiseas leanúnach 
gairmiúlaithe agus é a neartú agus ag an am céanna féidearthacht fhorbairt ghairme 
mar aon le haitheantas gairmiúil a thabhairt dóibh siúd atá ag obair san earnáil. Ag 
oibriú taobh le taobh leis an tsraith nua de Bhunmhaoiniú a fógraíodh i mí Dheireadh 
Fómhair 2021, agus le tacaíocht ó obair an Chomhchoiste Oibreachais a bunaíodh 
le déanaí, tairgeann an Plean Lucht Oibre seo fíordhóchas dóibh siúd atá ag obair 
san earnáil go dtacófar lena gcuid forbartha oiliúna leanúnaí agus tiomantais agus go 
bhfaighidh siad luach saothair thar na blianta amach romhainn.

Tá Scileanna a Chothú buntacaithe le fís ina mbainfear amach “lucht oibre gairmiúil atá 
ard-cháilithe, oilte, éagsúil agus luacháilte atá láraithe ar chearta leanaí, a riachtanais 
agus a bpoitéinseal agus a sholáthraíonn taithí fhiúntach do leanaí i gcomhpáirtíocht le 
teaghlaigh, agus a leanann uirthi a cuid forbartha gairmiúla a fheabhsú laistigh d’earnáil 
chomhtháite fhorásach.”

Is fís inspioráideach í – ceann a chuireann béim ar ghairmiúlú agus ar aitheantas 
a thabhairt don obair atá déanta ag an ngairm seo, a chuireann an páiste i lár an 
chleachtais agus a chuireann forbairt an luchta oibre laistigh de chomhthéacs leasaithe 
níos leithne.
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Tá Plean an Luchta Oibre tábhachtach chun freastal ar uaillmhianta Céad 5 – Straitéis-
an Rialtais- Iomláin do Bhabaithe, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh, a chuimsítear gealltanais 
an Chéad 5 do lucht oibre stiúrtha ag céimithe, clár náisiúnta de dheiseanna CPD, 
íoscháilíochtaí a thabhairt isteach le haghaidh SAC agus feighlíocht leanaí, agus 
deiseanna forbartha ceannasaíochta.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do chúnamh na ndaoine siúd a rinne ionchur 
i bhforbairt an phlean seo le dhá bhliain anuas. Ba mhaith liom buíochas speisialta 
a ghabháil leis an nGrúpa Stiúrtha, a mhaoirsigh a ullmhúchán, le baill den Ghrúpa 
Páirtithe Leasmhara a chuir eolas sárluachmhar ar fáil ar an earnáil mar aon le 
comhairle don Ghrúpa Stiúrtha ag gach céim, agus do bhaill na nGrúpaí Oibre, a 
d’oibrigh go crua le linn Chéim 2 an ullmhaithe chun sraith moltaí cuimsitheacha a 
bhí measta go cúramach a dhéanamh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na 
feidhmeannaigh i mo Roinnse agus sa Roinn Oideachais araon a chomhobrigh go 
héifeachtach in ullmhú an phlean. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin lena 
lán daoine a chuir leis an gcomhairliúchán poiblí – Oideoirí Luathbhlianta, Cleachtóirí 
Cúram Leanaí Ar Aois Scoile, feighlíochtaí leanaí, bainisteoirí, léachtóirí, oiliúnóirí, mic 
leinn agus leo siúd atá ag obair i réimse eagraíochtaí tacaíochta – bhí sé sárluachmhar 
leas a bhaint as bhur dtuairimí agus muid ag ullmhú an phlean.

Cuireann an obair a rinne daoine aonair agus eagraíochtaí a raibh ionchur acu i 
bhforbairt an Phlean seo le stair fhada an tiomantais phaiseanta a bhí ag a lán 
daoine atá ag obair san earnáil seo do phróiseas na forbartha gairmiúla. Ba mhaith 
liom aitheantas a thabhairt do gach rud a ghnóthaigh siad, agus iad ag déanamh an 
ullmhúcháin do na céimeanna eile ar thuras an ghairmiúlaithe.

Tá aitheantas tuillte acu siúd atá ag obair san earnáil as a bheith chomh gairmiúil sin agus 
as tábhacht na hoibre a dhéanann siad do leanaí, do theaghlaigh, don tsochaí agus don 
eacnamaíocht. Táim ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag tacú lena bhforbairt ghairmiúil a 
thar na blianta atá amach romhainn agus muid ag cur Scileanna a Chothú i bhfeidhm.

Roderic O’Gorman, TD 
AN TAIRE LEANAÍ, COMHIONNANAIS, MÍCHUMAIS,  
LÁNPHÁIRTÍOCHTA AGUS ÓIGE
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Acrainmneacha
CCC Cathair/Coiste Cúram Leanaí an Chontae
CPD Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 
DCEDIY An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpáirtíochta agus Óige
DE An Roinn Oideachais
DFHERIS An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta  

agus Eolaíochta
DTCAGSM An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
ECCE Cúram agus Oideachas Luath-Óige
ECEC Oideachas agus Cúram Luath-Óige
ELC Luathfhoghlaim agus Cúram
JLC Comhchoiste Saothair
NAPC Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí 
NCS An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí
NFQ Creatlach Náisiúnta Cáilíochtaí
OECD Eagraíocht um Choimoibriú Eacnamaíochta agus Forbartha
PACG Critéir Dhámhachtana Ghairmiúla agus Treoirlínte.
PATD Tuairisceoirí de Cineál Dámhachtana Gairmiúla
QQI Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
RPL Aitheantas Réamhfhoghlama
SAC Cúram Leanaí ar Aois Scoile
TALIS Suirbhé Idirnáisiúnta um Múineadh agus Fhoghlaim
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Forléargas
Tá an lucht oibre i luathfhoghlaim agus cúram (ELC) agus cúram leanaí ar aois-scoile 
(SAC) ag cor cinniúnach i bhforbairt ghairmiúil – agus in aitheantas a cuid tábhachta. 
Tá an próiseas gairmiúlaithe i ar bun le blianta fada, agus tá an tuiscint ar an ról lárnach 
atá ag an lucht oibre chun dea-chríoch a bhaint amach do leanaí agus do theaghlaigh 
ag méadú go forleathan, ach meastar an lucht-oibre fós faoina luach agus tá go leor acu 
siúd atá ag fáil fostaíochta san earnáil nach bhfeicfeaann todhchaí dóibh féin san earnáil.

Ag glacadh leis an tábhacht atá le ‘lucht oibre oilte iomchuí gairmiúil agus 
inbhuainthe’mar cheann de na ‘phríomhbhloic tógála’ de chóras luathóige, ghabh Céad 
5, an Straitéis Rialtais Iomlán do Bhabhaithe, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh, 2019-
2028, príomhchlocha mhíle orthu féin sa bhreisghairmiúlú (a chuimsítear lucht oibre 
céimístiúrtha in ELC a bhaint amach agus cáilíochtaí íosta a thabhairt isteach in SAC 
agus i bhfeighlíocht leanaí) agus ghabh siad orthu féin freisin meicníochtaí a fhorbairt 
chun stádas gairmiúil an luchta oibre ELC agus SAC a ardú agus tacú lefostóirí chun 
coinníollacha oibre níos fearr a thairiscint le foireann a mhealladh agus a choinneáil.

Thar deich mbliana ón bPlean Lucht Oibre deiridh, bhí sraith leasuithe móra san ELC 
agus SAC, a chuimsítear clár réamhscoile 2010 Cúram Luathóige agus Oideachas uílíoch 
(ECCE) a thabhairt isteach in 2010, é a shíneadh go ceann dhá bhliain in 2018, cáilíocht 
íosta in ELC in 2016, an Múnla Rochtana agus Cuimsithe (AIM) a thabhairt isteach don in 
2016, Céad 5 a fhoilsiú in 2018, agus an Scéim Náisiúnta um Chúram Leanaí a thabhairt 
isteach don in 2019. Tá an rialtas tiomanta do níos mó leasuithe tábhachtacha thar na 
blianta atá amch romhainn, tacaithe ag an tiomantas Céad 5 chun infheistíocht phoiblí a 
méadú san earnáil ó €485m in 2018 go dtí ar a laghad €970m in 2028.

Beidh an lucht oibre mar thiománaí athraithe san earnáil – rud atá tábhachtach chun 
caighdeán an tsoláthair a chinntiú – agus beidh sé mar fhócas athraithe é féin. Ag 
tabhairt faoi chur chuige comhtháite – ag tabhairt le chéile na luchtanna oibre in ELC 
agus SAC, atá ionadbhunaithe agus bailebhunaithe – tá an Plean Lucht Oibre 20-
22-2028 ag leagan amach pleananna chun leibhéil cháilíochtaí a ardú, chun conairí 
um fhorbairt ghairmiúil a chruthú, agus chun slite beatha san earnáil a chothú. Tá na 
haicsin idirnascaithe. Nuair a ardaítearan luach a leagtar ar an lucht oibre, cuirfidh sé le 
forbairt conairí gairme agus rachaidh sé i n dtreo lucht oibre céimístiúrtha a sholáthar 
san ELC. Braithfidh an dul chun cinn ar na gníomhartha a leagtar amach sa Phlean seo 
agus freisin ar ghníomhartha cumasaithe a tharlóidh ag an am céanna, go háirithe trí 
iarrachtaí chun pá agus coinníollacha a fheabhsú, tacaithe ag sraith nua Bunchistithe 
do sheirbhísí a fograíodh i mBúiséad 2022.
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An Próiseas a bhaineann le hullmhú an Phlean
Thosaigh obair ar ullmhú an Phlean Lucht Oibre in 2019, tar éis fhoilsiú Céad 5. Tharla 
na hullmhúcháin thar thréimhse dhá bhliain. Thacaigh Grúpa Gheallsealbhóirí agus sraith 
ghrúpaí oibre leis An nGrúpa Stiúrtha idirghníomhaireachta lena chuid oibre, chomh maith 
le próiseas comhairliúcháin phoiblí a tharla ar líne mar geall ar shrianta sláinte phoiblí.

Thacaigh comhpháirtíocht na hÉireann in dhá thionscadal idirnáisiúnta chomhuaineacha 
le forbairt an Phlean freisin. Rinne na tionscadail seo mionscrúdú ar pholasaithe chun 
tacú le gairmiúlú an luchta oibre, tríd an EU agus an OECD, lena n-áirítear Athbhreithniú 
Beartais na Tíre an OECD ar Éirinn, a foilsíodh go déanach in 2021.

Fís 
Is é an fhís atá mar bhonn faoin bPlean Lucht Oibre ná:

‘Lucht oibre gairmiúil ard-cháilithe, oilte, éagsúil, luacháilte atá bunaithe ar chearta, 
riachtanais agus ar phoitéinsealleanaí, agus a sholáthraíonn taithí ardchaighdeáin 
do leanaí i gcomhpháirtíocht le teaghlaigh, agus a leanann air ag cur a cuid 
forbartha gairmiúla chun cinn laistigh de chóras comhtháite forásach.’

Nuair is cuí, glacann an Plean Lucht Oibre le cur chuige comhtháite don lucht oibre san 
ELC agus san SAC. Cé go n-admhaíonn an Plean na tréithe suntasacha den SAC agus den 
fheighlíocht leanaí, baineann an ráiteas físe agus go leor de na gníomhartha freisin leo siúd 
atá ag obair le leanaí 0-3 agus leo siúd atá ag obair le leanaí 3-6, agus chomh maith leo 
siúd atá ag obair san ELC agus leo siúd atá san SAC, agus tacóidh go leor gníomhartha a le 
foireann atá i suíomhanna ionad-bunaithe agus le feighlithe leanaí araon.

Tá an fhís agus na gníomhartha i líne leis an gCreatlach Cáilíochta AE um Oideachas 
agus Chúram Luathóige (a ghlaonn ar bhaill stáit an AE foireann an-cháilithe le hoiliúint 
a bhaint amach a chuireann ar a gcumas a ról gairmiúil a chomhlíonadh mar aon le 
coinníollacha oibre tacúla) agus tá sé i líne freisin leis an tiomantas in Céad 5 córas 
éifeachtach luathóige a fhorbairt a chuideoidh leis na babaithe agus na leanaí óga go 
léir taithí dhearfach luath-óige a bheith acu.

Scileanna a Chothú

8



Tá an fhís agus na gníomhartha sa Phlean i líne fosta leis na Treoirlínte Cáilíochta 
Náisiúnta don SAC, a chuireann béim ar thábhacht na gcáilíochtaí foirne agus ar an 
oiliúnt ag cinntiú dóibh go mbeidh seirbhísí ardchaighdeáin ann do leanaí ar aois scoile, 
agus tá siad i líne leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí 
2021-2028, atá tiomanta chun rialú, oiliúint, agus tacaíochtaí d’fheighlíochtaí leanaí a 
shíneadh thar na blianta atá amach romhainn.

Colúin agus áisitheoirí
Tá na gníomhartha idirnascaithe a leagtar amach sa Phlean Lucht Oibre 2022-2028 
eagraithe faoi chúig cholún:

1. Ag bunú creatlach gairme, a chuimsíonn gníomhartha chun:

 > Creatlach gairme a leagan amach, le soiléireacht ar rólanna agus ar 
riachtanais cháilíochtaí.

 > Deiseanna forbartha ceannasaíochta a neartú, a chuimsíonn trí thacaíochtaí 
do bhainisteoirí agus do fhreagrachtaí ceannasaíochta imdháilte.

 > Bogadh go hincriminteach chun próiseas ionduchtaithe a thabhairt isteach 
chun tacú leo siúd atá ag dul isteach sa ghairm.

2. Ag ardú leibhél cáilíochta, a chuimsíonn gníomhartha chun:

 > Áiteanna maoinithe a chur ar fáil ar chláir oideachais sholúbtha ag 
leibhéil 6 go dtí 8 ar an gCreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) d’Oideoirí 
Luathbhlianta agus leibhéal 5 do Chleachtóirí SAC, ag tacú leis an 
bhfoireannuasoiliúint a dhéanamh agus iad ag obair leo.

 > Tacaíocht airgeadúil a chur ar fáildo sholáthreoirí seirbhíse chun cabhrú leis 
na costais a a bhaineann le foireann a scaoileadh saor le dul ar shocrúcháin 
cleachtadh mac léinn agus ar shaoire staidéir.

 > Gradam chuspóra speisialta a thabhairt isteach do Chleachtóirí SAC a bhfuil 
cáilíochtaí gaolmhara acu chean féin (lena n-áirítear in ELC) chun riachtanas 
nua leibhéal 5 SAC a chomhlíonadh.

 > Gradam Gairmiúil-Cineál Tuairisceoirí chun críche do ghradam leibhéal 5 in 
SAC, agus ag iarraidh forbairt de chláir meascaithe leibhéal 5 in ELC agus 
SAC a thabharfadh cáilíocht don té obair i réimse amháin nó an dá réimse.
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 > I line leis an bPlean Aicsin Náisiúnta do Fheighlíocht Leanaí 2021-2028, 
tabhair isteach Bun-Oiliúnt atá feighlíocht leanaí áirithe agus Clár Cáilithe 
Forbartha chun feighlíocht leanaí a thacú chun riachtanais oiliúna réamh 
agus iarchárú a chomhlíonadh.

 > Tacú le cláir oideachais tosaigh ghairmiúla nó modúil a chuirtear ar fáil trí 
mheán na Gaeilge a fhorbairt (ag leibhéal 5-8).

3. Córas um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) a fhorbairt, a chuimsíonn 
gníomhartha a:

 > Chuireann cur chuige ‘córas iomlán’ don CPD i bhfeidhm, atá comhordaithe 
ag gníomhaireacht amháin.

 > Tairseach aonair náisiúnta a fhorbairt le haghaidh rochtain ar acmhainní 
CPD atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta de, agus chun taifead agus 
rianú a chumasú maidir le rannpháirtíocht sa CPD ag seirbhísí agus ag an 
bhfoireann.

 > Síolta, Aistear, Treoirlínte Caighdeánacha Náisiúnta do SAC agus aon 
chreatlaí cleachtaidh amach anseo a rolladh amach go hiomlán, tacaithe ag 
athfhorbairt acmhainní CPD Síolta agus Aistear i bhformáid chumaiscthe 
nua.

 > Acmhainní agus oiliúint a thabhairt isteach chun tacú le cleactadh 
machnaimh agus creatlach aonair, náisiúnta féinmheasúnaithe.

 > Cur chuige an Phríomhdhuine a leabú ar fud gach suíomh de chuid an ELC 
agus an SAC.

 > Struchtúir agus próisis a neartú chun cáilíocht acmhainní CPD a dhearbhú.

 > Acmhainní CPD a chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

4. Ag tacú le hearcaíocht, le coinneáil agus le héagsúlacht, a chuimsíonn gníomhartha a:

 > Fhorbraíonnmol lárnach nó cur chuige ina bhfuil ‘gach uile rud le fáil’ do 
dheiseanna gairmeacha agus oiliúna san ELC agus san SAC.

 > Gairmeacha san earnáil seo a chur chun cinn.

 > Cothromaíocht inscne agus éagsúlacht i measc an luchta oibre a chur chun 
cinn.
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 > Breathnú ar réimse bealaí iontrála san earnáil seo a fhorbairt, a chuimsíonn 
trí chláir foghlama agus rochtana obairbhunaithe sa bhreisoideachas agus 
san ardoideachais.

 > Breathnú ar an scóip chun díriú ar Oideoirí Luathbhlianta /Chleachtóirí SAC 
féideartha ó ghrúpaí nach bhfuil mórán ionadaíochta acu sa lucht oibre.

5. Ag bogadh i dtreo an ghairm a rialú, a chuimsíonn gníomhartha mar:

 > Bhogadh ar aghaidh go hincriminteach I dtreo an ghairm a rialú.

 > Féach ar obair An Bhoird Chomhairligh um Cháilíochtaí agus an próiseas 
aitheantais cáilíochta a thabhairt le chéile faoi chomhlacht aonair um 
chaighdeáin ghairmiúla.

 > Riachtanas rialaithe a thabhairt isteach ar oilteacht scileanna Béarla 
d’Oideoirí Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC i suíomhanna Béarla thar 
amscála iomchuí.

Beidh seachadadh rathúil na dtiomantas sa Phlean Lucht Oibre ag brath ar 
phríomháisitheoirí atá taobh amuigh de scóip an Phlean ach a bheidh múnlaithe ag 
próisis leasaithe chomhuaineacha atá faoi bhealach faoi láthair:

A. Feabhsú i leibhéil phá agus i gcoinníollacha fostaíochta, a bheith ag brath ar dhul 
chun cinn Chomhchoiste Oibreachais do Sheirbhísí Luathbhlianta a bunaíodh in 
2021, agus a gheobhaidh tacaíocht ó shruth Príomhchistithe a thabhairt isteach 
le haghaidh seirbhísí ELC agus SAC ó 2022. 

B. Comhordú níos fearr den bhonneagar tacaithe cáilíochta, trí leasaithe atá le a 
déanamh mar gheall ar Athbhreithniú an Mhúnla Oibrithe ELC agus SAC.

C. Gníomhaíocht leanúnach leis an ngairm, a chuimsíonn trí phlean ghníomhaíocht 
na ngeallsealbhóirí agus cumarsáide, ionadú ón lucht oibre ar Choiste 
Monatóireachta don Phlean, mar aon le comhairliúchán leanúnach agus taighde a 
bhaineann leis an lucht oibre.
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Monatóireacht agus athbhreithniú
Beidh an cur i bhfeidhm go dtí 2028 maoirsithe ag an gCoiste Monatóireachta. 
Cuimsíonn Plean an Luchta Oibre Plean Cur i bhFeidhm do 2022-2024. Déanfaidh 
an Coiste Monatóireachta athbhreithniú lár-phointe faoi 2025 a bheidh ag plé 
leasuithe féideartha ar an bPlean maidir leis an dul chun cinn atá déanta agus beidh 
tionchar aige ar fhorbairt an dara plean feidhmithe do 2025-2028. Mar gheall ar 
go bhfuil Éire ag dul isteach sa suirbhé Ag Tosú go Láidir OECD TALIS, cuideoidh 
sé leis an monatóireacht., Baineann an suirbhé seo le sampla ionadaíoch d’Oideoirí 
Luathbhlianta ar bhonn tréimhsiúil.

Scileanna a Chothú
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1. Réamhrá
Leag Céad 5, an straitéis uile-rialtais do naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh, fís 
bhunathraitheach amach do luathfhoghlaim agus do chúram (ELC) mar aon le beartais eile 
do leanaí óga don tréimhse 2019-2028. Chuimsigh sé réimse tiomantas maidir leis an lucht 
oibre don ELC agus do chúram leanaí ar aois scoile. Leagann an Plean Lucht Oibre seo 
sraith gníomhartha amach chun na tiomantais seo a chomhlíonadh thar shaolré Céad 5, 
agus a chuimsíonn plean um chur i bhfeidhm do na chéad trí bliana eile (2022-2024).

1.1. Tiomantais Céad 5
Leagann Céad 5 amach an chaoi chun córas tacaíochtaí agus seirbhísí comhtháite, 
trasearnála, ard-chaighdeáin a fhorbairt – córas luath-óige éifeachtach – a chabhróidh 
le gach bábaí agus leanaí óga taithí dhearfach luath a bheith acu. Cuimsíonn sé naoi 
ngníomh straitéiseacha nascaithe thar cheithre sprioc, buntacaithe ag cúig ‘bhloc 
tógála’. Is é ceann amháin de na cúig bhloc tógála a bhfuil sé mar sprioc acu an 
bonneagar a thacaíonn leis an gcóras luath-óige a neartú de réir a chéile, ná ‘lucht 
oibre oilte inbhuanaithe’. Mar a deir Céad 5: 

‘Tá na daoine a bhíonn ag obair le babaithe, leanaí óga, agus a dteaghlaigh i gcroílár 
an chórais luath-óge. Tá páirt lárnach acu i seachadadh seirbhísí ardchaighdeáin 
a, agus imríonn siad ról tábhachtach ag ag cur na hathruithe atá riachtanach i 
bhfeidhm chun an fhís a réalú don luath-óige’ (p.110)

Go sonrach maidir leis an lucht oibre don ELC agus don SAC, tá Céad 5 tiomanta chun:

‘Plean Forbartha Lucht Oibre a fhorbairt chun cinntiú go bhfuil líon foirne iomchuí 
luath-óige agus cúraim agus cúraim leanaí ar aois scoile ag gach leibhéal san 
earnáil. Tacóidh an Plean Forbartha Lucht Oibre leis na spriocanna thuas a ghnóthú 
[do lucht oibre céimí-stiúrtha agus do cháilíochtaí íosta le haghaidh fheighlithe 
leanaí agus cúraim leanaí ar aois scoile]. Leagfaidh an Plean Forbartha Lucht Oibre 
pleananna amach freisin chun proifíl gairmeacha a ardú sa luathfhoghlaim agus 
sa chúram agus i gcúram leanaí ar aois scoile, creatlach gairme agus deiseanna 
ceannasaíochtaí forbartha a bhunú agus oibreoidh sé chun lucht oibre iarmhéid-
inscne agus éagsúil. Déanfar machnamh freisin ar luathfhoghlaim agus ar chúram 
níos leithne agus ar lucht oibre chúram leanaí ar aois scoile, a chuimsíonn iad siúd 
atá i roil chigireachta, i róil mheantóireachta agus i roil oiliúna mar aon le tacaíocht 
dóibh siúd a éascaíonn socrúcháin chleachtaidh.

Scileanna a Chothú
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I measc na dtiomantas eile a bhaineann leis an lucht oibre in Céad 5 tá:

• Lucht oibre céimí-stiúrtha a bhaint amach faoi 2028.

• Cáilíocht íosta a bheith ag gach féighlí leanaí rialaithe faoi 2028.

• Cáilíocht íosta a bheith ag an bhfoireann chúram leanaí ar aois scoile 
rialaithe go léir faoi 2028.

• Critéir agus treoirlínte aontaithe a fhoilsiú do cháilíochtaí 
luathfhoghlamtha agus cúraim sa bhreisoideachas agus san ardoideachais 
ar, agus struchtúr a fhorbairt chun athbhreithniú agus maoirsiú a 
dhéanamh ar chomhlíonadh na gcritéar agus na dtreoirlínte nua, ag 
bogadh thar am i dtreo chomhlacht um chaighdeáin ghairmiúla.

• Ciste athfhorbartha fóirdheontais náisiúnta a thabhairt isteach don bhreis-
luathfhoghlaim, don ard- luathfhoghlaim agus do chúram.

• Forbairt chlár náisiúnta de dheiseanna CPD. Thar am, forbróidh sé seo 
nascanna leis an struchtúr náisiúnta a bhaineann le CPD do mhúinteoirí 
bunscoile. Breathnófar ar chomhsheachadadh chláir CPD más cuí.

• In éineacht leis an múnla maoinithe nua, breathnófar ar ar fhéidearthacht 
luamháin cáilíochta breise a thabhairt isteach laistigh de scéimeanna 
maoinithe chun mealladh agus coinneáil foirne a dhreasú.

• Athbhreithniú a dhéanamh ar choinníollacha oibre buntáisteacha ionas go 
mbeidh fostóirí in ann foireann a mhealladh agus a choinneáil.

I líne leis na tiomantais sin, bunaíodh Grúpa Stiúrtha idir-ghníomhaireachta i mí na 
Bealtaine 2019 – tacaithe ag Grúpa Geallsealbhóirí – chun an tionscadal seo a threorú. 
Ba iad na príomhthascanna a bhí ag an bGrúpa Stiúrtha, mar a leagadh amach ina 
chuid Téarmaí Tagartha ná:

• Príomhthuairisc a ullmhú a leagann amach fís ard-leibhéil do lucht oibre an 
ELC agus an SAC don tréimse 2020-2028, agus conair chun na tiomantais 
a leagadh amach in Céad 5 a bhaint amach maidir le forbairt lucht oibre an 
ELC agus an SAC.

• Réamhaisnéis scileanna a chomhlánú ag leagan amach an éilimh agus an 
tsoláthair fhortheilgthe do chleachtóirí an ELC agus an SAC ag leibhéil 
cháilíochta dhífriúla thar thréimhse 2020-2028, chun a fháil amach an 
bhfuil socraíochtaí soláthair imleor chun freastal ar an éileamh.
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• Cinntí a dhéanamh maidir le róil ghairme i lucht oibre an ELC agus an SAC, 
riachtanais cháilíochtaí do na róil sin, agus tearmaíocht chun cur síos ar na 
róil sin.

• Riachtanais cháilíochtaí íosta a leagan síos d’fheighlithe leanaí agus do 
lucht oibre an SAC, a bheidh le tabhairt isteach thar shaolré an Phlean 
Lucht Oibre.

• Pleananna gaolmhara um chur i bhfeidhm a fhorbairt.

Forbraíodh an Plean Lucht Oibre i gcomhar le forbairt a rinne Sainghrúpa ar mholtaí 
maidir le múnla maoinithe nua a thabhairt isteach don earnáil ELC agus SAC, agus tá 
impleachtaí ag roinnt de thiomantais lucht oibre Céim 5 atá don Phlean Lucht Oibre 
agus an don mhúnla maoinithe. Lena chois sin, tá athbhreithniú ar an múnla oibrithe 
don earnáil faoi bhealach. Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta Násiúnta um Fheighlíocht 
Leanaí 2021 -2028 a in Aibreán 2021, agus thóg sé moltaí san áireamh a forbraíodh le 
linn Chéim 1 den Phlean Lucht Oibre.1

I scóip, téann an Plean Lucht Oibre I ngleic le forbairt lucht oibre an ELC agus an SAC, 
a chuimsíonn soláthar ionad-bhunaithe cláraithe agus feighlithe leanaí cláraithe, thar 
an tréimhse go dtí 2028. Measann an Plean Lucht Oibre lucht oibre an ELC agus an 
SAC freisin, a chuimsíonn iad siúd i róil chigireachta, mheantóireachta agus oiliúna.

Bíodh is go gcuireann an Plean Lucht Oibre na tiomantais i Céad 5 san áireamh maidir 
leis an lucht oibre níos leithne i seirbhísí do leanaí óga agus do theaghlaigh, m.s. i 
seirbhísí sláinte (ar nós an tiomantas chun Tionscnamh Lucht Oibre Luath-Óige a 
fhorbairt), tá baint amach na dtiomantas seo lasmuigh de scóip an Phlean Lucht Oibre.

1.2. Plean Luchta Oibre Roimhe Seo
In 2010, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna mar a bhí ann ag an am Plean 
Forbartha Luchta Oibre d’Earnáil um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige.2 D’aithin 
an Plean an bunús láidir fianaise go bhfuil tionchar tábhachtach ag taithí luath-óige ar 
fholláine, ar fhoghlaim agus agus ar fhorbairt leanaí agus gur gné chinntitheach a bhí 
iscileanna, i bhfaisnéis, in inniúlachtaí, i luachanna agus i ndearcadh an luchta oibre a 
bhí ag seachadadh na seirbhísí luathbhlianta i gcaighdeán na taithí seo.

1 https://www.gov.ie/en/campaigns/df207-national-action-plan-for-childminding-2021-2028/ 
2 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2010) Plean Forbartha Lucht Oibre don earnáil Chúraim Luath-Óige agus Oideachais in Éirinn.
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Chuimsigh Plean Lucht Oibre 2010 mapáil den Chreatlach Múnla 20023 leagann 
amach cúig phroifíl gairme (ó ‘Chleachtóir Bunúsach’ go dtí ‘Cleachtóir Saineolach’) 
– ar an gCreatlach Cáilíochtaí Náisiúnta ó Leibhéal 4 go dtí 8/9, agus mhol sé gur 
chóir na próifílí gairme a athbhreithiú go rialta. Tá sé molta ag an bPlean gur cheart 
go mbeadh gach clár oideachais agus oiliúna don earnáil bunaithe ar na próifílí 
gairme, ar Rialacháin, agus ar Síolta agus Aistear, agus gur chóir athbhreithniú a 
dhéanamh orthu i gcomparáid le caighdeáin gradaim. Tá sé molta freisin gur choir go 
bpleanálfadh soláthróirí breisoideachais agus ardoideachais chun cúrsaí a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm, le béim faoi leith ar chaighdeán an chúrsa, ar sheachadadh 
solúbtha, ar aitheantas a thabhairt don réamhfhoghlaim, agus ar cháilíochtaí na foirne 
a sheachadann an oiliúint. 

Tá dul chun cinn mór déanta sa tréimse ó 2010 i bhfairsingiú, i mbailíochtú agus i 
bhforbairt breise na gclár oideachais agus oiliúna iomchuí ó leibhéal 5 go dtí 9 ar 
an NFQ, go háirithe trí Chaighdeáin Ghradaim Chomónta de chuid QQI a thabhairt 
isteach, cúrsaí nua ó sholáthróirí breisoideachais agus ardoideachais a fhorbairt, agus 
Tuairiscíní ar Chineál Dámhachtana Gairmiúla Critéir agus Treoirlínte Dámhachtana a 
fhoilsiú in 2019.4

D’athraigh comhthéacs an bheartais agus an earnáil é féin go mór le 10 mbliana anuas 
ón bPlean Lucht Oibre deireanach. Feictear athruithe i bhfairsingiú mór na hearnála 
agus a luchta oibre, go háirithe tar éis dóibh an clár ECCE a thabhairt isteach in 2010 
agus a chuid forbairtí níos déanaí in 2016 agus 2018, cruthú na Roinne Leanaí agus 
Gnóthaí Óige in 2011 (an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lanpháirtíochta 
agus Óige anois) agus tabhairt isteach riachtanas cáilíochta íosta chun obair san earnáil 
seo in 2016, agus foilsiú Céad 5 in 2018.

3 An Roinn Dlí agus Cirt (2002) Múnla Chreata um Oideachas, Oiliúint agus Forbairt Ghairmiúil i gCúram Luath-Óige agus Oideachas.
4 Cineál Tuairisceoirí Dámhachtana Gairmiúil QQI (2019) ag Leibhéil NFQ 5 go 8: Anótáilte do Dhámhachtainí Luathfhoghlama agus Cúram QQI (ELC); 

agus an Roinn Oideachais agus Scileanna (2019) Critéir Dámhachtana agus Treoirlínte d’Oideachais Gairmiúla Tosaigh (Leibhéil 7 agus 8) Cláir Céime 
um Earnáil Luathfhoghlama agus Cúram (ELC) in Éirinn.
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2. Téarmeolaíocht
San am a chuaigh thart, úsaideadh neart téarmaí nuair a rinneadh cur síos ar ghairm an 
ELC agus an SAC agus ar na róil éagsúla san earnáil. Ag cuimhneamh ar na cuspóirí a 
bhaineann le creatlach gairme comhtháite agus conairí forbartha gairme a fhorbairt, le 
míniú soiléir ar róil éagsúla laistigh de shuíomhanna, ba é ceann de na tascanna a bhí 
ag an bPlean Lucht Oibre ná aontú ar théarmeolaíocht don ghairm.

Rinne ceisteanna faoin téarmaíocht snáithe amháin den chomhairliúchán poiblí a 
tharla le linn chéim 1 in ullmhú an Phlean Lucht Oibre.In ainneoin go raibh tacaíocht 
choinníollach do chuid de na gnéithe tearmaíochta, áfach, bhí easaontú ar ghnéithe 
eile, agus níor tháinig aon chomhdhearcadh amach as.

D’aontaigh an Grúpa Stiúrtha don Phlean Lucht Oibre mar sin de, gur chóir go mbeadh 
cinntí deireanacha ar théarmaíocht don ghairm mar chinneadh ag comhlacht gairmiúil 
don earnáil amach anseo, cé acu rialaitheoir gairmiúil nó cumann gairmiúil a bheadh i 
gceist. Idir an dá linn, glacadh le teidil oibre chun críche an Phlean Oibre

Ar chomhairle na ngrúpaí oibre a bunaíodh le linn chéim 2, is é an teideal oibre a 
roghnaíodh chun cur síos orthu siúd atá ag obair in ELC ionad-bhunaithe ná an téarma 
a mheall an tacaíocht is mó sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí, mar a bhí ‘Oideoir 
Luathbhlianta’. Aontaíodh go mbainfí leas as an teideal oibre seo beag beann ar ghrád 
gairme nó ról. Ní úsáidfear an teárma ‘cúntóir’, ag aithint go bhfuil gach ball foirne 
cáilithe – beag beann ar an ngrád nó ar an gcáilíocht – ina Oideoir Luathbhlianta astu 
féin. Is é an teideal oibre dóibh siúd atá ag obair in SAC ionad-bhunaithe ná ‘Cleachtóir 
Cúraim Leanaí Ar Aois Scoile’.

Tabharfar ‘Oideoir Ceannais’ ar Oideoir Luathbhlianta a threoraíonn cleachtadh le 
grúpa leanaí. Úsáidtear an teárma ‘Oideoir Ceannais’ chun cur síos ar an gceannasíocht 
oideolaíoch thábhachtach a dhéanann na daoine seo le grúpa leanaí agus le hOideoirí 
Luathbhlianta eile atá ag obair leis an ngrúpa leanaí seo freisin. Roimhe sin, úsáideadh an 
téarma ‘ceannaire an tseomra’ don ról seo. Beidh an téarma ‘Oideoir Ceannais’ oiriúnach 
do ghrúpaí leanaí ar gach aois i suíomhanna ionad-bhunaithe de chuid an ELC.
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Úsáidtear an téarma Bainisteoir sa Phlean Lucht Oibre chun tagairt don duine atá 
i gceannas ar an suíomh, mar atá mínithe i Rialacháin Luathbhlianta 2018 agus i 
Rialacháin SAC 2018, .i. ‘an duine atá i gceannas ar an tseirbhís go laethúil’.5 Féadann 
an duine seo bheith mar Sholáthróir Cláraithe nó is féidir nach é. Bíonn seirbhísí ELC 
agus SAC difriúil go mór sna struchtúir reachtaíochta agus eagraíochta, ba chóir go 
mbeadh duine ainmnithe (úsáidtear an téarma ‘Bainisteoir’ anseo) i ngach seirbhís mar 
choinníoll a cláraithe atá freagrach as oibriú laethúil na seirbhíse agus – mura bhfuil an 
té seo údaraithe ag duine ainmnithe – caithfidh sé a bheith ar an áitreabh ag gach am 
nuair a chuirtear na seirbhísí seo ar fáil.

5 An tAcht um Chúram Leanaí (1991) Rialacháin 2016 agus, an tAcht um Chúram Leanaí (1991) (Seirbhísí Luathbhlianta) (Rialacháin ar Chlárú Seirbhísí 
Aois Scoile) 2018.
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3. An Próiseas um Ullmhú an Phlean

3.1. Grúpa Stiúrtha agus Grúpa Gheallsealbhóra
D’fhorbair an Roinn Leanaí, Comhionnanais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
(DCEDIY) an Plean Lucht Oibre, i gcomhairliúchán leis an Roinn Oideachais (DE). Tá a 
fhorbairt maoirsithe ag Grúpa Stiúrtha idirghníomhaireachta agus tacaithe ag Grúpa 
Geallsealbhóirí. Leagtar amach na téarmaí tagartha agus ballraíocht an Ghrúpa Stiúrtha 
in Aguisín 1 agus 2. Bhuail an Grúpa Stiúrtha le chéile 17 uair, agus bhuail an Grúpa 
Gheallsealbhóra 13 uair.

Forbraíodh an Plean in dhá chéim. Bhain Céim 1, a thosaigh i meán -2019 agus a 
críochnaíodh i mí na Nollag 2020, le próiseas comhairliúcháin phoiblí agus forbairt de 
chur chuige ardleibhéil. Foilsíodh Tuairisc Dul Chun Cinn go luath in 2021 tar éis do 
Chéim 1 críochnú, agus chiuimsigh sé na tuairiscí ar na torthaí faoin dá shnáithe de 
chuid an phróisis chomhairliúcháin.6 

Bhain Béim 2 a thit amach sa leath chéad de 2021, le pleanáil níos mionsonraithe 
ag cúig ghrúpa oibre, a thug le chéile baill den Ghrúpa Stiúrtha agus den Ghrúpa 
Geallsealbhóirí freisin chomh maith le saineolaithe agus páirtí leasmhara eile.

Le linn Chéim 2, bhuail an Grúpa Stiúrtha leis an nGrúpa Saineolaithe chun múnla 
maoinithe nua a fhorbairt le hábhair a phlé a mbeadh suim ag chuile dhuine iontu.

3.2. An Próiseas Comhairliúcháin
Bhí comhairliúchán le heagraíochtaí leasmhara, an lucht oibre ELC agus SAC, 
agus an pobal níos leithne, lárnach le hullmhú an Phlean Lucht Oibre. Chuir an 
Grúpa Leasmhara a na príomh-mhodhanna ar fáil chun cinntiú go bhfuil deis ag 
príomhgheallseallbhóirí a nguthanna a bheith cloiste le linn an phróisis ina ndearnadh 
moltaí beartais. Chomh maith leis an dul i ngleic le comhlachtaí ionadaíocha, 
rinneadh iarracht mhór dul i ngleic go díreach leis an lucht oibre tríd an bpróiseas 
comhairliúcháin chomh maith le comhrá díreach le hOideoirí Luathbhlianta, Cleachtóirí 
SAC agus feighlithe leanaí ag cruinniú Ghrúpa Stiúrtha. Rinne srianta Sláinte Phoiblí 
de bharr COVID-19 an próiseas comhairliúcháin an-dúshlánach. In ainneoin na srianta 
sláinte poiblí agus méid an luchta oibre (45,000, a chuimsíonn foireann i seirbhísí 
ionadbhunaithe agus feighlithe leanaí), ba léir go raibh an próiseas comhairliúcháin 
an-chabhrach agus bhí léargais luachmhara mar thoradh chun eolas a chur isteach sa 

6 DCEDIY (2021) Plean Forbartha an Lucht Oibre: Céim 1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn.
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Phlean Lucht Oibre. Breathnaíonn mír 7.3 ar rannpháirtíocht agus cumarsáid amach 
anseo leis an lucht oibre.

Bhí na chéad phleananna do chomhairliúchán poiblí sceidealta chun imeachtaí 
comhairliúcháin a chur ar fáil ina mbeadh daoine i láthair go pearsanta, iad á n-óstáil 
ag Coistí Cathrach agus Cúraim Leanaí an Chontae (CCC) i ngach contae, i Márta agus 
Aibreán 2020. De bharr COVID-19, cuireadh na himeachtaí seo ar ceal, agus cuireadh 
an obair ar an bPlean Lucht Oibre ar athlá go sealadach. I mí Iúil 2020, nuair a thosaigh 
an obair arís, forbraíodh próiseas comhairliúcháin athrach, ar líne go hiomlán. 

Idir Lúnasa agus Deireadh Fómhair 2020, rinne DCEDIY chomhairliúchán poiblí ar 
líne ar an bPlean Lucht Oibre comhuaineach le comhchomhairle poiblí ar an múnla 
maoinithe nua. Bhí dhá eilimint sa phróiseas seo: glaoch ar aighneachtaí/suirbhé agus 
sraith díospóireachtaí de ghrúpaí beaga fócasaithe. Eagraíodh dhá sheiminéar gréasáin 
(i Meán Fómhair agus Nollaig 2020) – ceann chun an próiseas comhairliúchán a oscailt 
agus an dara ceann chun na fionnachtain a tháinig as an gcomhairliúchán, dul chun 
cinn ar an obair agus na chéad chéimeanna eile chun tosaigh a roinnt.

3.2.1. Glaoch ar aighneachtaí/suirbhé
Bhí an glaoch ar líne ar aighneachtaí/suirbhé ar oscailt idir 19 Lúnasa agus 2 Deireadh 
Fómhair 2020, agus seoladh é go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla. Cheadaigh 
sé d’ionchur scríofa ó fhreagróirí, agus bhí suirbhé ann freisin le ceisteanna faoi leith a 
d’iarr freagairtí gearra ó dhaoine.

Bhí 602 freagairt bailí don ghlaoch ar aighneachtaí. Dúirt formhór na rannpháirtithe go 
raibh siad ag obair i seirbhísí ELC agus SAC.

D’aimsigh an anailís roinnt téamaí i gcomhar le chéile sna freagairtí ar an nglaoch ar 
aighneachtaí/suirbhé, go háirithe an gá le haghaidh: pá agus coinníollacha oibre níos 
fearr, níos mó aitheantais agus measa; níos mó deiseanna d’oiliúint, forbairt ghairmiúil 
leanúnach agus dul chun cinn gairme; forbairt ar lucht oibre céimístiúrtha; agus níos 
mó tacaíochtaí agus níos lú rialachán ar na hoibrithe san earnáil seo.

D’aimsigh an anailís ar na freagairtí go raibh cuid mór de na téamaí nasctha, mar 
shampla chonacthas gur léirigh pá íseal agus droch-choinníollacha oibre easpa 
aitheantais agus measa don lucht oibre agus bhí sé mar bhacainn chun lucht oibre 
céimístiúrtha a bhaint amach. Moladh réimse gníomhartha a chabhródh le tacú le 
forbairt a agus coinneáil an luchta oibre, a chuimsíonn luachanna saothair ar nós 
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aitheantas cáilíochtaí agus oiliúna i bpá, páscála mínithe chomh maith le dul chun cinn 
i gconairí gairme níos soiléire, forbairt ghairmiúil mhaoinithe leanúnach agus teidil 
ghairmiúla oibre. Breathnaíodh ar thionscnaimh eile mar páipéarachas agus cigireachtaí 
a chuíchóiriú agus comhlacht ionadaíoch gairmiúil a chur ar bun a mar ghníomhartha a 
mbainfeadh na hoibrithe leas astu san earnáil.

Bhain an glaoch ar aigneachtaí/suirbhé le roinnt ceisteanna faoin dtéarmaíocht freisin 
– cén téarmaí ba chóir a úsáid chun cur síos orthu siúd atá ag obair i róil éagsúla san 
earnáil seo.

Tá an tuairisc iomlán faoi na fionnachtain ar an nglaoch ar aighneachtaí/suirbhé, a 
d’ullmhaigh Sandra Roe, ar fáil ar: https://assets.gov.ie/135093/54a31bf1-e9cd-41dc-
8362-a64c1456d1f7.pdf 

3.2.2. Plé fócasaithe i ngrúpaí beaga
Tar éis athbhreithniú ar na saincheisteanna a aithníodh sa ghlaoch ar aighneachtaí/
suirbhé, agus chun níos mó plé mionsonraithe a cheadú, bhí sraith plé comhairliúcháin 
fócasaithe tiomanta do dhul i ngleic le trí príomhthéama a bhí ag éirí as:

1. Earcaíocht agus coinneáil

2. Cáilíochtaí agus oiliúint tosaigh

3. Oiliúint leanúnach agus CPD

Thug an plé fócasaithe deis freisin chun an téarmaíocht a phlé a thuilleadh.

Fuair siad siúd a d’fhreagair an glaoch ar aighneachtaí/suirbhé cuireadh páirt a 
ghlacadh sa phlé fócasaithe i ngrúpaí beaga, agus cuireadh cuireadh ar gach duine a 
léirigh suim dul chuig seisiún amháin ar a laghad maidir leis an téama ba mhó ina raibh 
an suim acu. Bhí deis ag roinnt daoine ar mhian leo ionchur a chur isteach ar níos mó 
ná téama amháin in ann é sin a dhéanamh. San iomlán, ghlac 130 duine páirt sa phlé 
fócasaithe, le gach ceann de na téamaí á phlé ag trí sheisiún.

Chruthaigh agus d’éascaigh Change Exploratory an plé fócasaithe i ngrúpaí beaga. 
D’fhreastail oifigeach ó DCEDIY ar gach plé.
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Ba iad na príomhthéamaí a tháinig as an bplé fócasaithe ná:

• Go bhfuil an ráta athraithe foirne ard, go bhfuil meanma íseal, agus go 
bhfuil earcaíocht agus coinneáil deacair.

• Go bhfuil pá agus drochthéarmaí agus coinníollacha ann de bharr leibhéil 
mhaoinithe ísle.

• Go bhfuil easpa aitheantais agus measa don earnáil.

• Go bhfuil tacaíocht ann do ghairmiúlú na hearnála, a chuimsíonn 
comhlacht oiliúna a fhorbairt.

• Go bhfuil gá le riachtanais riaracháin a laghdú mar aon le líon na 
gcigireachtaí a bhíonn ar fhoireann ELC agus SAC dul i ngleic leo.

• Go bhfuil tacaíocht d’fhorbairt scéimeanna meantóireachta agus pobail 
chleachtais.

• Gur chóir oiliúint a bheith maoinithe i gceart, agus nár choir go 
gcaithfeadh an fhoireann oiliúint a dhéanamh ina gcuid ama féin.

• Go raibh tuairimí maidir le róil scéimeanna printíseachta deighilte.

Tá an tuairisc iomlán ar na fionnachtain ón bplé fócasaithe i ngrúpaí beaga, a 
d’ullmhaigh Change Exploratory ar fáil ag: https://assets.gov.ie/135093/54a31bf1-
e9cd-41dc-8362-a64c1456d1f7.pdf 

3.3. Céim 2 Grúpaí oibre
Bunaíodh cúig ghrúpa oibre le linn Chéim 2, agus ba é an ról a bhí acu moltaí 
mionsonraithe a fhorbairt chun measúnú ag an nGrúpa Stiúrtha, ag mionscrúdú na 
moltaí beartais go grinn a breathnaíodh le linn Chéim 1. Thug na grúpaí oibre deis do 
phríomhpháirtithe leasmhara a bheith bainteach go gníomhach i bhforbairt na moltaí. 
Lena chois sin, rinne cuid de na grúpaí oibre tuilleadh comhairliúcháin san earnáil.

Chuaigh na grúpaí oibre i ngleic leis na téamaí seo:

• Creatlach gairme agus conairí gairme

• Forbairt ghairmiúil leanúnach
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• Cur chun cinn agus rialú na gairme

• Cáilíochtaí agus oiliúint do chúram leanaí ar aois-scoile.

• Oiliúint agus tacaíochtaí do d’fheighlithe leanaí.

Chomh maith le sin, eagraíodh ceardlanna ar thrí théama leathana:

• Ceannasaíocht

• Ionduchtú sa ghairm

• Feighlíocht leanaí ar aois-scoile

Tá annpháirtithe sna grúpaí oibre liostaithe in Aguisín 2. Chuimsigh rannpháirtithe 
baill den Ghrúpa stiúrtha agus den Ghrúpa Páirtithe Leasmhara, chomh maith le 
príomhgheallsealbhóirí eile a thug saineolas faoi leith isteach i ngach grúpa oibre.

3.4. Ionchur eile
Chun tacú le meastacháin ar líon na foirne a mbeidh tacaíocht uathu chun na 
spriocanna a bhaint amach a leagtar amach sa Phlean Lucht Oibre, rinneadh múnlú 
ar sholáthar agus éileamh na foirne ag leibhéal cáilíochtaí eile thar am. Lena chois sin, 
rinne an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) taighde don Phlean Lucht Oibre ag, ag anailísiú 
fostaíochta agus torthaí oideachais ó chéimithe ó na cáilíochtaí ELC ag gach leibhéal 
(leibhéal 5 go dtí 8 ar an NFQ). Foilsíodh tuairisc CSO ar an taighde in 2020.7 

Mar atá luaite i mír 3.5, bhí rannpháirtíocht nahÉireann in dhá thionscadal idirnáisiúnta 
chomhuaineacha ag scrúdú beartas chun tacú le gairmiúlú sa lucht oibre ELC ina 
thacaíocht ag forbairt an Phlean Lucht Oibre: 

• Idir 2018 agus 2020, stiúir an Coimisiún Eorpach grúpa oibre AE (ET2020) 
le dhá bhéim, ceann amháin ar ghairmiúlú an ELC. D’fhoilsigh an grúpa 
tuairisc moltaí i mí na Nollag 2020.8 

7 CSO (2020) Luathfhoghlaim agus Cúram Torthaí Iarchéime 2013-2017, https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-elco/
earlylearningcaregraduateoutcomes2013-2017/introduction/

8 EC (2020) Oideachas agus Cúram Luath-Óige: Conas Foireann dea-cháilithe a Earcú, a Oiliúint agus a Spreagadh, https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/47ba3c3a-6789-11eb-aeb5-01aa75ed71a1 

26

Scileanna a Chothú

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-elco/earlylearningcaregraduateoutcomes2013-2017/introduction/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-elco/earlylearningcaregraduateoutcomes2013-2017/introduction/


• Idir 2018 agus 2021, thacaigh tionscadal idirnáisiúnta a stiúir an OECD 
le tíortha OECD chun toisí éagsúla an phróisis cháilíochta san ELC a 
thuiscint níos fearr, le fócas faoi leith ar thoisí chun dul i ngleic le trí 
bheartas atá chun torthaí leanaí a fheabhsú. Bhí béim láidir ar bheartais 
ghairmiúlaithe a chuimsíú trí CPD, ag tacú le ceannasaíocht laistigh de 
shuíomhanna an ELC, agus ag feabhsú choinníollacha oibre. Foilsíodh 
an phríomhthuairisc i Meitheamh 2021.9 Is í Éire ceann amháin de sé 
tír a raibh baint mhór acu leis an tionscadal, agus i gcás na hÉireann a 
chuimsigh Athbhreithniú ar Bheartais na Tíre. Cuireadh críoch leis an 
tuairisc chúlra ar Athbhreithniú ar Bheartais na Tírea d’ullmhaigh Frontier 
Economics in 2020.10 Cuireann bosca 1 na moltaí maidir leis an lucht oibre 
i láthair in Athbhreithniú Beartais Tíre ar Éirinn, a foilsíodh in 2021.

9 OECD (2021) Ag Tosú Láidir VI: Ag Tacú le Idirghníomhaíochtaí Bríocha in Oideachas agus Cúram Luath-Óige, https://www.oecd.org/education/
starting-strong-vi-f47a06ae-en.htm 

10 Frontier Economics (2020) Luathfhoghlaim agus Cúram in Éirinn: Tuarascáil Chúlra Tíre OECD. Ar fáil ag https://www.gov.ie/en/
publication/9d9ca-early-learning-and-care-in-ireland-oecd-background-report/ 
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Bosca 1: OECD (2021) Athbhreithniú Beartais na Tíre in Éirinn 

Cuimsítear moltaí maidir leis an lucht oibre san OECD Athbhreithniú Beartais Tíre:

• ‘Iarrachtaí a dhéanamhdul i ngleic leis an dúbailteacht idir soláthar don chlár Cúraim 
Luathóige agus Oideachais (ECCE) agus soláthar neamh-ECCE le maoiniú do leanaí óga 
a mhéadú, ag ailíniú spreagthaí chun foireann cháilithe a mhealladh, agus cigireachtaí 
oideachais fócasaithe a fhairginsiú sna seomraí seo, a gealladh in Céad 5.’

• Dul ar aghaidh le pleananna agus tiomantais sa Phlean Gníomhartha Náisiúnta um 
Fheighlíocht Leanaí chun an rialú a mhéadú san in earnáil na feighlíochta leanaí agus chun 
a chinntiú go léiríonn clárú oiliúint agus maoiniú nádúr obair na bhfeighlithe leanaí agus go 
mbaineann siad le hualach riarthach íosta d’fheighlithe leanaí agus tuismitheoirí.’

• ‘Tógáil ar mhóiminteam na gcritéar nua a cruthaíodh, critéir agus treoirlínte do chláir 
cháilíochta chun cáilíocht na gclár a fheabhsú. Monatóireacht a dhéanamh ar thionchar 
na n-athruithe is déanaí ar thaithí na mac-léinn chun cabhrú le hathruithe amach anseo.’

• ‘Tacú le hionaid ECEC chun socrúcháin phraiticiúla ar ard-chaighdeán a thairiscint trí 
achmhainní iomchuí, comhairle/caighdeáin agus rialaithe. Ba chóir go n-éascódh an 
rialtas comhpháirtíochtaí agus muinín idir na hionaid agus institiúidí chun socrúcháin 
agus cláir a chomh-fhorbairt agus a mheasúnú.’

• ‘Éiceachóras níos mó ar dheiseanna neamhfhoirmiúla agus foirmiúla do fhorbairt 
ghairmiúil a thógáil agus tacú leis bunaithe ar mheasúnú ar rannpháirtíocht agus 
riachtanais foirne faoi láthair. Tacú le foghlaim ionaid-leabaithe agus foghlaim idir ionaid 
le straitéisí tiomanta (m.s: ag cruthú am i sceideal, ag tógáil ceapaíocht ceann foirne).’

• ‘Straitéis soiléir a chur i bhfeidhm chun spriocanna uasoiliúna a bhaint amach sa lucht 
oibre, bunaithe ar rannpháirtíocht fostóirí, foirne agus rialtais. Ba chóir go gcuimseodh 
sé seo aitheantas ar réamhfhoghlaim nó scileanna atá riachtanach don obair seo, 
solúbthacht chun obair agus staidéar a chumasc trí fhoghlaim pháirt-aimseartha agus 
foghlaim chumaiscthe, saoire staidéir agus eagar maoinithe.’

• ‘Ag leanúint leis na hiarrachtaí agus plé le páirtithe leasmhara chun catagóirí ECEC na 
foirne a mhíniú, mar aon lena gcuid inniúlachtaí riachtanacha/cáilíochtaí, mar a rinneadh 
le linn ullmhúcháin an Phlean Forbartha Lucht Oibre agus conas is féidir iad a chur i 
bhfeidhm go háitiúil.’

• ‘Cumas ar cheannasaíocht oideolaíoch a fhorbairt i suíomhanna.  Ba choir go gcuimseodh sé 
seo miniú níos soiléire ar ról na mbainisteoirí sna hionaid agus ullmhú iomchuí dona gcuid ról 
trí oiliúint dhírithe ceannasaíochta. Ba chóir athmhachnamh a dhéanamh ar ról cheannairí an 
tseomra freisin agus a shoiléiriú chun ceannasaíocht oideolaíoch sna seomraí nó sna hionaid 
a thabhairt isteach níos leithne, lena n-áirítear foireann le haghaidh pháistí óga.’
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4. An dúshlán agus an deis 
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4. An dúshlán agus an deis 
In Éirinn agus ar fud an domhain, chuaigh córais ELC agus SAC faoi éabhlóid thapa 
Ie fiche bliain anuas. Le deich mbliana anuas, mhéadaigh an lucht oibre i suíomhanna 
ionad-bhunaithe ELC agus SAC in Éirinn ó níos lú ná 22,000 go dtí níos mó ná 32,000, 
tugadh riachtanas cáilíochta íosta isteach, agus tá méid na foirne in ELC le cáilíocht ag 
leibhéal 7 nó níos airde ar an gCreatlach Náisiúnta Cháilíochtaí níos mó ná dúbailte.

Mar bhonn faoina lán de na hathruithe le blianta beaga anuas tá méadú mór in 
infheistíocht phoiblí san earnáil seo, a mhéadaigh níos mó ná 140% idir 2016 agus 
2020. Clocha míle tábhachtacha san fhairgsiniú in infheistíocht phoiblí a bhí i dtabhairt 
isteach an chláir ECCE in 2010 agus na sínti in 2016 agus in 2018, an Múnla Rochtana 
agus Cuimsithe (AIM) in 2016, agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí in 2019.

Ag an am céanna, tá comhthoil ag fás go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ar cad a 
chomhdhéanann ELC ardchaighdeáincháilíocht. Leagadh é sin amach le deich mbliana 
anuas in roinnt príomhthuairiscí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus cumarsáide, a 
chuimsíonn an Chreatlach Cáilíochta Eorpach don Oideachas Luathóige agus Cúram.

Tá dúshláin mhóra fós ann, áfach, ag cinntiú go bhfuil an lucht oibre cáilithe go 
hoiriúnach agus tacaithe don ról tábhachtach i bhfoghlaim leanaí agus cúraim, agus ag 
cinntiú earcaíocht agus choinneáil na foirne cáilithe, ina bhfuil pá agus coinníollacha 
fostaíochta san earnáil seo ríthábhachtach.

4.1. An lucht oibre ELC agus SAC in Éirinn inniu
De réir Phróifíl na hEarnála,11 meastar go raibh 31,500 foireann ag obair i seirbhísí 
ionad-bhunaithe ELC agus SAC le DCEDIY i lár- mhí Iúil a raibh níos mó ná 26,100 acu 
ag obair go díreach le páistí, agus bhí 5,300 ag obair i róil choimhdeacha lena n-áirítear 
róil bhainistíochta. Baineann na sonraí le seirbhísí DCEDIY maoinithe, a thugann san 
áireamh beagnach gach seirbhís SAC. Go háirithe, tá formhór na seirbhísí SAC atá taobh 
amuigh de Phróifíl na hEarnála SAC ina seirbhísí ‘aonair’ a sholáthraíonn SAC ach nach 
soláthraíonn ELC. Ó Dheireadh Fómhar 2021, bhí 600 seirbhís ‘aonair SAC le Tusla. Le 
meán 3.2 foireann do gach seirbhís aonair SAC (bunaithe ar shuirbhé a rinneadh don 
Phlean Lucht Oibre), meastar go bhfuil líon iomlán na foirne atá ag obair i seirbhísí ionad-
bhunaithe ELC agus SAC breis is 32,600 (lena n-áirítearfoireann choimhdeach).

11 Próifíl Luathfhoghlama agus Cúram agus Seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile 2019/2020.
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Chomh maith le sin, meastar go bhfuil breis is 15,000 feighlí leanaí ag soláthar ELC 
agus SAC baile-bhunaithe i dteach an teaghlaigh.12 Toisc go bhfuil formhór de na 
feighlithe leanaí taobh amuigh de scóip rialacháin nó tacaíochta faoi láthair, níl mórán 
eolais fúthu. Tá sé mar sprioc ag an bPlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí 
2021 -2028, áfach, feighlithe leanaí nach bhfuil gaolta laistigh den scóip rialacháin 
agus tacaíochta ar bhun céimnithe, incriminteach.

Léiríonn sonraí ó Profíl na hEarnála do na blianta roimhe go bhfuil an lucht oibre i 
seirbhísí ionad-bhunaithe ag fás de réir a chéile le roinnt blianta ó 25,700 in 2016 go 
tí 32,600 in 2021. Leanann sé seo ar infheistíocht mhéadaithe agus ar fhorbairt na 
scéimeanna ELC agus SAC nua agus sínte.

Maidir le hinscne, mná den chuid is mó atá sa lucht oibre, rud atá amhlaidh i gcás na 
hearnála go hidirnáisiúnta. Déanann mná 98% den lucht oibre ELC agus SAC ionad-
bhunaithe in Éirinn. Cé gur fhás líon na bhfear atá ag obair san earnáil le blianta beaga 
anuas, seasann an céatadán sa lucht oibre iomlán ag 2%. Go hidirnáisiúnta, ar an meán ar 
fud na dtíortha OECD is mná iad 97% de mhúinteoirí san oideachas réamh-bhunscoile.13

Léiríonn sonraí ó Phróifíl na hEarnála 2021 go bhfuair 8% de chuid na foirne a 
gcuid cáilíochtaí taobh amuigh d’Éirinn, agus an Spáinn ar an gceann is mó d’fhoinsí 
cáilíochtaí neamh-Éireannacha (a chuimsíonn 45% de cháiliochtaí neamh-Éireannacha). 
Tuairiscíonn SOLAS go bhfuil 27% acu siúd atá ag obair san earnáil ina náisiúnaigh 
neamh-Éireannacha.14 Níl sonraí faoin eitneacht ar fáil.

4.2. Cáilíochtaí
Tugadh cáilíocht íosta chun cleachtadh i seirbhísí ELC isteach (gradam mór in ELC 
ag leibhéal 5 ar an NFQ) in 2016. Léiríonn sonraí ó Phroifíl na hEarnála do 2021 a 
go bhfuil 97% acu siúd atá ag obair le leanaí i suíomhanna ELC cáilithe go Leibhéal 
5 nó níos airde. Cuimsíonn an líon beag nach bhfuil cáilíocht leibhéal 5 acu foireann 
a shínigh ‘an Dearbhú Marthanachta’ in 2016 (a bhí sínte do líon teoranta in 2021 
mar fhreagairt ar thionchar COVID 19), mic léinn ar shochrúcháin chleachtaidh, agus 
saorálaithe.

12 DCEDIY (2021) Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí 2021-2028.
13 OECD (2017) Ag Tosú Láidir 2017: Príomhtháscairí OECD ar Oideachas agus Cúram Luath-Óige, lch.23.
14 SOLAS (2021) Bullaitín Scileanna Náisiúnta 2021, lch.152.
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Tá líon na foirne i seirbhísí ionad-bhunaithe ELC le cáilíochtaí níos airde ná an t-íosleibhéal 
ag fás de réir a chéile, le sciar an luchta oibre le cáilíochta ag leibhéal 7 nó níos airde ar an 
NFQ measta ag 34% in 2021, suas ó 12% in 2012.15 Tá an sciar den fhoireann le cáilíocht 
ag leibhéal 7 nó níos airde atá ag obair le grúpaí 3-5 bliana d’aois (40%) beagnach dha 
oiread níos mó ná an sciar atá ag obair le páistí 1-2 bhliain d’aois (21%) agus beagnach trí 
huaire níos airde ná an sciar atá ag obair le leanaí faoi 1 bhliain d’aois (14%).

Tábla 1: Cáilíochtaí Oideoirí Luathbhlianta i Seirbhísí ionad-bhunaithe (2021):

 Leanaí suas go dtí 1 
bhliain

Leanaí 1+ bhliain go 
dtí 3 bliana

Leanaí ag aois ó 3+ 
go dtí 5 bliana

Níos ísle ná leibhéal 5 4 % 4 % 2 %

Leibhéal 5 39 % 36 % 20 %

Leibhéal 6 44 % 39 % 38 %

Leibhéal 7 nó níos 
airde

14 % 21 % 40 %

Cé nach bhfuil aon cháilíocht íosta chun obair in SAC, tá sciar mór soláthróirí SAC a 
sholáthraíonn ELC agus oibríonn an fhoireann go rialta ar fud an dá aois-ghrúpa, mar 
thoradh air sin, tá a lán Cleachtóirí SAC le cáilíochtaí Leibhéal 5 nó níos airde in ELC. 
Ina theannta sin, tá foireann le cáilíochtaí ó réimse leathan disciplíní, a chuimsíonn 
obair óige, obair shóisialta, múinteoireacht, ealaín agus drama ag roinnt seirbhísí SAC, 
go háirithe seirbhísí SAC ‘aonair’ nach soláthraíonn ELC ach oiread.

Tá an riachtanas cáilíochtaí céanna ag an líon beag d’fheighlithe leanaí atá cláraithe le 
TUSLA faoi láthair mar atá ag an bhfhoireann i seirbhísí ionad-bhunaithe. Tá formhór 
na bhfeighlithe leanaí taobh amuigh den scóip rialaithe, áfach, agus níl mórán sonraí ar 
leibhéil cháilíochtaí.

15 Cé nach n-eisíonn sonraí 2021 baill foirne nach n-oibríonn ach le leanaí in aois scoile, chumsigh sonraí cáilíochta ón bPróifíl Earnála na blianta 
roimhe seo roinnt ball foirne a d’oibrigh le leanaí in aois scoile amháin agus dá bhrí sin nach raibh riachtanas cáilíochta acu.
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Tábla 2: Leibhéil Cáilíochtaí (2021) láithreach

Cáilíocht is airde iomchúí 
(m.s. ELC) bainte amach

Sciar na foirne atá ag obair 
go díreach le leanaí in ELC 

ionad-bhunaithe

Sciar na foirne atá ag obair 
le leanaí go díreach in SAC 

ionad-bhunaithe.

Níos Lú ná Leibhéal 5 (ar an 
NFQ)

3 % 23 – 40 %

Leibhéal 5 25 % 60 – 77 %  
(Féach ar mhír 6.2.2)Leibhéal 6 39 %

Leibhéal 7 13 %

Leibhéal 8 19 %

Leibhéal 9 nó 10 1 %

Chomh maith leis an riachtanas íosta Leibhéal 5, chun páirt a ghlacadh sa chlár ECCE, 
tá ar gach Oideoir i gCeannas atá ag seachadadh an chláir ECCE ar a laghad gradam 
Leibhéal 6 sa ELC a bheith acu. Soláthraítear maoiniú breise i modh caiptíochta níos 
airde faoi láthair do sheirbhísí atá ag seachadadh an chláir ECCE nuair a bhíonn céim 
oiriúnach (leibhéal 7+) ag an Oideoir i gCeannas. 

Léiríonn reochtaí gradaim cáilíocht QQI a freisin laghdú in líon na ngradam a fuarthas 
idir 2017 agus 2020. Thit líon ghradaim leibhéal 5 bliain i ndiaidh bliana ó 2,296 in 
2017 go dtí 1,952 in 2020, agus thit gradaim Leibhéal 6 síos ó 1,841 go 1,408 le linn 
na tréimhse céanna.16 Léiríonn sonraí HEA, áfach, méadú i líon na mac léinn a bhí ag 
clárú i gcúrsaí fochéime ó 1,758 in 2017 go 1,838 sa bhliain acadúil 2019/20.17 

Chéimnigh níos mó ná 4,000 Oideoir Luathbhlianta ón gclár LINC (a thacaíonn le 
Ceannaireacht um Chuimsiú, mar chuid de AIM) ó thosaigh sé in 2016.18 

Faoi láthair níl aon riachtanas cáilíochta nó oiliúna dóibh siúd atá i róil bhainistíochta 
nó i róil cheannaireachta, seachas do na hOideoirí i gCeannas sa chlár ECCE. Ar an 
gcaoi chéanna, níl aon riachtanas cáilíochta nó oiliúna d’éinne a dteastaíonn uaidh/
uaithi suíomh ELC nó SAC a bhunú, seachas an riachtanas íosta Leibhéal 5 má tá an 
duine seo chun obair le leanaí go díreach san ELC.

16 https://infographics.qqi.ie/Home/NamedAwards/6M2007
17 https://hea.ie/statistics/data-for-download-and-visualisations/enrolments/enrolments-detailed-6yeartrend-dashboard/
18 https://lincprogramme.ie/ 
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4.3. Pá
Tá eirbhísí ionad-bhunaithe ELC agus SAC príobháideach, le meascán de sheirbhísí atá 
faoi úinéireacht phríobháideach agus seirbhísí pobail, agus níl an Stát mar fhostóir acu. 
B Bíonn feighlithe leanaí féinfhostaithe, agus oibríonn roinnt seirbhísí ionad-bhunaithe 
leo féin. An meán-phá don uair ná €12.60 in 2021. Athraíonn an figiúr seo ag brath ar 
an gcineál seirbhíse, ról, fad seirbhíse, reigiún, agus an cháilíocht faighte, áfach. Tá an 
meánphátuarastail de réir róil agus cáilíochta leagttha amach i dtábla 3 thíos.

Tábla 3: Meánphá – sonraí 2021

Ról Meán Meánphá  
san uair

Meán don fhoireann ionad-bhunaithe go léir (ELC agus SAC) €12.60

Oideoir/Cleachtóir (‘Cúntóir’, ECCE agus oibrí neamh-ECCE) €12.10

Oideoir i gCeannas (Ceannairí an tseomra,’ ECCE agus oibrithe 
neamh-ECCE)

€13.39

Fostaí le Cáilíocht Leibhéal 5 €11.87

Fostaí le Cailíocht Leibhéal 7 €13.49

Bainisteoir €17.01 

Oibríonn sciar mór d’Oideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí SAC go páirtaimseartha 
nó ar chonarthaí gearrthéarmacha. Léiríonn sonraí phróifíl na hearnála ó 2021 a 
go bhfuil 20 uair oibre teagmhála nó níos lú in aghaidh na seachtaine ag 43% den 
fhoireann, agus tá 5 uair neamh-theagmhála in aghaidh na seachtaine ag 83% den 
fhoireann. Chomh maith le sin, tá 22% den fhoireann ar chonarthaí sealadacha agus 
íoctar breis is 42% den fhoireann in aghaidh na bliana, le linn fad an chláir. Ní fios arbh 
fhearr leis na daoine atá ag obair go páirtaimseartha a bheith ag obair go lánaimseartha 
dá mbeadh conradh lánaimseartha ar fáil.

Ní íoctar pá chomh maith sin do lucht oibre ELC na hÉireann i dtearmaí iomlána i 
gcomparáid le tíortha inchomparáide i gcomparáid leis an meánphá agus an t-íosphá 
náisiúnta, cé gur tuairiscíodh pá íseal agus dúshláin earcaíochta a go forleathan ar 
fud na dtíortha. I staidéar a rinne Frontier Economics mar chuid den obair ar mhúnla 
maoinithe nua, bhí pá fhoireann ELC de chuid na hÉireann ar an dara tír ab ísle de na 
hocht dtír a ndearnadh staidéar orthu. Thug Frontier Economics faoi deara freisin, 
áfach, nach bhfuil Éire go dona i ngach gné de choinníollacha oibre. Mar shampla, tá 
cóimheasa aosach-leanbh níos fabhraí in Éirinn ná i dtíortha inchomparáide.
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Bhí an ráta athraithe foirne (lena n-áiritear foireann ag bogadh idir seirbhísí), chomh 
maith le foireann ag fágáil na hearnála thar thréimse bliana go lár 2021 ná 19% 
rud a bhí cosúil leis an ráta 18% in 2020, tar éis titim gach bliain roimhe sin ó 2017 
(nuair a bhí sé 28%) ach is féidir gur léirigh sé tionchar COVID-19 agus tacaíochtaí 
gaolmhara do sholáthraithe ELC agus SAC. Tá an ráta athraithe foirne éagsúil idir cineál 
seirbhíse agus reigiún, leis an ráta athraithe foirne is airde i seirbhísí lae iomlán agus 
i nDún Laoighre-Rathdown. De réir Phróifíl na hEarnála, thuairiscigh beagnach 49% 
de bhainisteoirí dúshláin earcaíochta sa bhliain go lár 2021, méadú ó 44% an bhlaiin 
roimhe sin. Ag an am céanna, tá 49% den fhoireann ag obair san earnáil le breis is 5 
bliana, agus 25% le breis is 25% ar thréimse níos faide ná 10 mbliana.

Is príomhchúinsí iad coinníollacha pá agus oibre a mhíníonn athrú foirne chomh 
maith le deacrachtaí earcaíocha a tuairiscíodh. Tá tionchar diúltach ag athrú foirne ar 
chomhsheasmhacht an chúraim agus ar thaithí na leanaí agus ar natorthaí. Tugann sé 
dúshlán d’fhostóirí freisin agus déanann sé é níos deacra spriocanna a bhaint amach 
chun leibhéil cháilíochta a mhéadú sa lucht oibre.

4.4. Comhthéacs beartais reatha
Forbraíodh raon beartas chun forbairt an luchta oibre ELC agus SAC a chur chun 
cinn in Éirinn. Léiríonn an meascán beartas go bhfuil soláthraithe ELC agus SAC 
príobháideach (le meascán de sholathraithe faoi úinéireacht phríobháideach agus 
pobalbhunaithe) agus mar sin ní hé an Stát an fostóir. Roinnt de na bearta ar glacadh 
le mar sin de, bhain siad le coinníollacha atá comhcheangailte leis an maoiniú ar 
chonarthaí agus íocaíochtaí spreagtha, chomh maith le riachtanais rialála nach mór do 
gach seirbhís ELC agus SAC a chomhlíonadh. Tá siad leagtha amach a thuilleadh thíos.

4.4.1. Riachtanais Rialála
Tugadh isteach rialacháin maidir le seirbhísí ELC in 1996, agus rinneadh athbhreithniú 
orthu in 2006 agus 2016. Baineann rialacháin le sláinte, sábháilteacht agus leas leanaí 
agus le forbairt leanaí a chothú. Mar thacaíocht do cháilíocht an chleachtais, cuimsíonn 
rialacháin chóimheasa íosta aosach-leanbh a chinneann líon na foirne san earnáil, i 
bhfianaise líon na leanaí) agus riachtanais maidir le bainistíocht foirne. In 2016, tugadh 
isteach riachtanas cháilíochtaí íosta do gach ball foirne i seirbhísí ELC (ag Leibhéal  
5 NFQ).
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Tugadh isteach rialúchán SAC den chéad uair in 2019 le rialúchán trí Tusla freisin. 
Tá rialachán 2019 teoranta i scóip, le príomhfhócas ar éileamh riachtanas (m.s. 
Grinnfhiosrú an Gharda Síochána, árachas, agus príomhbheartais a chur isteach), 
chomh maith le cóimheas íosta aosach-leanbh, ach gan aon riachtanas cáilíochta.

Mar gheall ar dhíolúintí dlithiúla san Acht um Chúram Leanaí 1991, tá an chuid is 
mó d’fheighlithe leanaí díolmhaithe ó rialúchán agus ní cheadaítear clárú le Tusla. Ní 
bhaineann clárú ach le feighlithe leanaí a thugann aire do sheachtar leanbh nó níos mó 
(nó ceathrar leanbh réamhscoile nó níos mó) ag aon am amháin. Níos luaithe in 2021, 
d’fhoilsigh DCEDIY PLean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí 2021-2028, 
a leagann amach cur chuige céimnithe maidir le rialúchán agus tacaíochtaí iomchuí a 
leathnú chuig gach feighlí leanaí íochta neamhghaolta thar thréimhse roinnt blianta.

Níl an ghairm rialaithe fós agus níl aon chlár Oideoirí nó Cleachtóirí ann. Déantar 
monatóireacht ar riachtanais cáilíochtaí íosta, trí rialú na seirbhísí, in éineacht le 
cothabhail DCEDIY ar liosta cáilíochtaí ceadaithe agus próiseas chun coibhéis 
cáilíochtaí eile a mheas. In 2019, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais i gcomhair le DCEDIY 
Critéir agus Treoirlínte nua do chláir chéime dámhachtana gairmiúla (PACG) (atá le 
bheith i bhfeidhm faoi 2022) agus bunaíodh Bord Comhairleach Cáilíochtaí in 2020 
chun cláir chéime a mheas i gcoinne na gCritéar agus na dTreoirlínte seo. I gcomhthreo 
leis sin, d’fhoilsigh QQI Tuairisceoirí Cineál Dámhachtana Gairmiúla do dhámhachtainí 
ag Leibhéil 5-6 in 2019 a bhfuil cláir nua Leibhéal 5 agus 6 á dtabhairt isteach ó Mheán 
Fómhair 2021 ar a bhonn.

4.4.2. Ceanglais Chonarthachta
Chomh maith le maoiniú poiblí seirbhísí ELC agus SAC a cheangal le clárú le Tusla, 
tá tuilleadh riachtanas cáilíochta sonraithe ag DCEDIY i gconarthaí le soláthraithe 
seirbhíse le haghaidh rannpháirtíochta i scéimeanna maoinithe poiblí. Nuair a tugadh 
an clár ECCE isteach den chéad uair in 2010, tráth nach raibh aon cháilíocht íosta ann 
don fhoireann, shonraigh conradh ECCE gur cheart go mbeadh cáilíocht NFQ Leibhéal 
5 ag ‘ceannairí an tseomra’ sa chlár ECCE. Nuair a tháinig an cháilíocht íosta i bhfeidhm 
in 2016, ardaíodh an ceanglas conarthachta go Leibhéal 6. Tá ceanglas i gconradh 
ECCE freisin go gcaithfidh seirbhísí ‘clár oideachais iomchuí” a sholáthar a “chloíonn le 
prionsabail’ Síolta agus Aistear.
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4.4.3. Dreasacht
Déanann DCEDIY íocaíochtaí níos airde le seirbhísí a chomhlíonann riachtanais bhreise 
a bhaineann le gairmiúlacht foirne:

• I measc na riachtanas is ceart go mbeadh céim Bhaitsiléara ábhartha 
(Leibhéal 7 nó níos airde) agus taithí trí bliana ar a laghad ag ‘ceannairí 
an tseomra’ i gclár ECCE. I dtús báire ceanglaíodh ar gach ceannaire an 
tseomra ECCE i suíomh a bheith ina gcéimithe chun leas a bhaint as an 
dreasacht, ach ó 2016 ríomhadh íocaíochtaí ArdChaipitíochta ar bhonn 
ar aghaidh an tseomra seachas ar bhonn suíomh iomlán. Fuair Measúnú 
Beartais Dírithe ar an gCeannteideal Ard go raibh íocaíocht éifeachtach 
maidir le cáilíochtaí níos airde a dhreasú, agus cion na foirne in ELC ionad-
bhunaithe le céimeanna níos mó ná dúbailte ó 13% in 2013 go 25% in 
2019, ach thug sé faoi deara teorannú na híocaíochta leis an gclár ECCE, 
agus an deacracht lena chinntiú go gcuirfí íocaíocht bhreise ar aghaidh 
chuig Oideoirí.19 

• Cuimsíonn an tSamhail Rochtana agus Cuimsithe (AIM), a thacaigh le 
rannpháirtíocht faoi mhíchumas sa chlár ECCE ó 2016 i leith, an clár 
oiliúna Ceannaireacht do Chuimsiú (LINC), atá ina chuspóir speisialta 
Leibhéal 6 (ardoideachas) dámhachtain a cháilíonn céimí LINC le 
bheith ina Chomhordaitheoir Cuimsithe. Chun seirbhísí a dhreasú chun 
Comhordaitheoir Cuimsithe a bheith acu, soláthraítear caiptíocht bhreise 
de €2 in aghaidh an linbh in aghaidh na seachtaine do sheirbhísí le 
Comhordaitheoir Cuimsitheachta cáilithe i bhfeidhm a shínigh comhaontú 
chun an ról a chomhlíonadh.

4.4.4. Tacaíochtaí maoinithe do sheirbhísí
Maoiníonn DCEDIY réimse meantóireachta, oiliúna, comhairle agus tacaíochta 
do sheirbhísí ELC agus SAC, le rochtain saor in aisce do rannpháirtithe chun 
rannpháirtíocht a éascú. I measc na bpríomhthacaíochtaí atá i bhfeidhm faoi láthair tá:

• Oiliúint a sholáthraíonn Tús Níos Fearr, na Coistí Cúraim Leanaí Cathrach/
Contae (CCCanna) agus Eagraíochtaí Deonacha Náisiúnta um Chúram 
Leanaí, lena n-áirítear an Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear agus sraith 

19 DCYA (2020) Measúnú Beartais Dírithe ar Chúram Luath-Óige agus Oideachas (ECCE). Íocaíocht Ard Caipitíochta.

37

An Plean Lucht Oibre don Luathfhoghlaim agus Cúram agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile, 2022-2028



chlár oiliúna mar chuid de AIM. Cuimsíonn an oiliúint a chuirtear ar fáil trí 
AIM clár Ceannaireachta do Chuimsiú LINC, atá á mhaoiniú go hiomlán ag 
DCEDIY.

• Meántóireacht le haghaidh seirbhísí tríd an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta 
Tús Níos Fearr.

• Comhairle ar fheabhsuithe cáilíochta, arna soláthar ag CCCnna, 
Eagraíochtaí Náisiúnta um Chúram Leanaí Deonach, agus speisialtóirí 
AIMA Tús Níos Fearr (a thairgeann comhairle ar chleachtas 
uilechuimsitheach).

Faoi láthair déantar íocaíochtaí le seirbhísí chun cúiteamh a dhéanamh ar na costais a 
thabhaítear i riarachán agus in am neamhtheagmhála don fhoireann, lena n-áirítear am 
le haghaidh machnaimh, pleanáil, obair foirne, taifeadadh breathnuithe chomh maith le 
riaradh scéimeanna maoinithe.

Chun seirbhísí a dhreasú agus a chúiteamh as a gcuid foirne a chumasú chun páirt a 
ghlacadh i gcláir FGL, tugadh isteach íocaíocht phíolótach as rannpháirtíocht CPD in 
2028. Ar dtús ní dhearnadh íocaíochtaí ach amháin maidir le dhá chlár oiliúna laistigh 
de AIM (Hanen agus Lámh). In 2019 leathnaíodh an píolótach chun an clár nua CPD 
Aistear agus Play a áireamh. 

Príomh Mhaoiniú 
Ó Mheán Fómhair 2022, tabharfar isteach sruth maoinithe nua do sheirbhísí ELC agus 
SAC, a fógraíodh i mí Dheireadh Fómhair 2021. Tríd an gCiste Maoinithe nua, tacófar 
soláthraithe chun a gcostais oibriúcháin a íoc, lena n-áirítear costais mhéadaithe 
a bhaineann le bearta cáilíochta feabhsaithe. Tacóidh an maoiniú le cáilíocht na 
seirbhísí trí sholáthraithe a chumasú níos fearr chun tacú, i measc rudaí eile, leis na 
téarmaí agus coinníollacha a d’fhéadfaí a leagan síos in Ordú um Rialáil Fostaíochta 
chomh maith le tosca eile a chuireann le cleachtas ardcháilíochta a thabhairt isteach 
nó a fheabhsú, mar shampla mar am neamhtheagmhála, pleanáil, oiliúint agus 
cur i bhfeidhm an churaclaim. Is fiú suas le €69 milliún an Príomh-Mhaoiniú do 
sholáthraithe in 2022 (Meán Fómhair-Nollaig), arb ionann é agus suas le €207 milliún i 
mbliain iomlán ó 2023.
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4.4.5. Tacaíochtaí maoinithe do dhaoine aonair
Cuirtear maoiniú ar fáil chun tacú le hOideoirí agus Cleachtóirí costais teagaisc (go 
hiomlán nó go páirteach) a íoc le haghaidh cáilíochtaí. Chomh maith le DFHERIS 
maoiniú a sholáthar tríd an Tionscnamh Táillí Saor in Aisce ar chúrsaí tosaigh [sa 
breisoideachas is] san ardoideachas sula ndeachaigh sé isteach sa lucht saothair, tá 
DCEDIY ó 2014 tar éis roinnt babhtaí maoinithe a sholáthar d’Oideoirí Luathbhlianta 
atá ann cheana tríd an gCiste Foghlaimeoirí.

Dhírigh babhtaí tosaigh an Chiste Foghlaimeoirí ar cháilíochtaí NFQ Leibhéal 5 agus 
6 chun a chur ar chumas na foirne atá ann cheana na riachtanais cháilíochta nua a 
tháinig i bhfeidhm in 2016. Trí cheithre bhabhta tosaigh maoinithe a chomhlíonadh, 
ceadaíodh beagnach 4,500 ball foirne ELC le haghaidh maoinithe chun tacú leo a 
leibhéil cháilíochta a ardú in ELC.

Le déanaí thacaigh Ciste na bhFoghlaimeoirí le rannpháirtíocht i gcláir Céime 
Baitsiléara, mar aitheantas ar an easpa tacaíochta airgeadais do chéimeanna 
páirtaimseartha. San iomlán, tá sparánacht €750 faighte ag 2,761 duine i dtreo chostas 
céime Leibhéal 7 nó 8 in ELC ó 2017.

Tá síneadh curtha leis an gCiste Foghlaimeoirí freisin chun tacú le FGL. Idir 2019 
agus 2021, cuireadh maoiniú ar fáil do sheirbhísí ELC agus d’fheighlithe leanaí 
chun leas a bhaint as oiliúint Freagróra Garchabhrach (FAR) atá creidiúnaithe ag an 
gComhairle Cúraim Éigeandála Réamh-Ospidéil (PHECC), chun caighdeán rialála nua a 
chomhlíonadh. 

4.5. Comhthéacs idirnáisiúnta 
4.5.1. Creat Cáilíochta Eorpach 
Tionchar lárnach ar Phlean an Fhórsa Saothair is ea an Creat Eorpach um Cháilíocht 
d’Oideachas agus Cúram Luath-Óige. Sa Chreat Eorpach um Cháilíocht, a d’fhormhuinigh 
Comhairle na nAirí i Moladh Chomhairle an AE ar Oideachas agus Cúram Luath-
Óige Ardchaighdeáin in 2019, leagtar amach comhthuiscint Eorpach ar na cineálacha 
beartas agus socruithe institiúideacha a thacaíonn le seachadadh ardchaighdeáin, 
luathfhoghlaim agus cúram. Tá an lucht oibre ar cheann de na cúig ghné den 
Chreat Eorpach um Cháilíocht (mar aon le rochtain; curaclam; monatóireacht agus 
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meastóireacht; agus rialachas agus maoiniú), agus tá sé ábhartha freisin do thoisí eile, 
go háirithe an curaclam. Tugann an Creat Cáilíochta Eorpach dá aire gurb é �Foireann 
an cúinse is suntasaí maidir le folláine, torthaí foghlama agus forbartha leanaí. Mar sin 
feictear dálaí oibre foirne agus forbairt ghairmiúil mar chomhpháirteanna riachtanacha 
den cháilíocht.’

Cuimsíonn Creat Cáilíochta an AE dhá ráiteas cáilíochta a bhaineann leis an bhfórsa 
saothair, ag iarraidh ar Bhallstáit na nithe seo a leanas a bhaint amach:

• ‘Foireann dea-cháilithe le hoiliúint tosaigh agus leanúnach a chuireann ar a 
gcumas a ról gairmiúil a chomhlíonadh’; agus

• ‘Coinníollacha oibre tacaíochta lena n-áirítear ceannaireacht ghairmiúil 
a chruthaíonn deiseanna le haghaidh breathnóireachta, machnaimh, 
pleanála, obair foirne agus comhoibrithe le tuismitheoirí.’ 

Ag tógáil ar Chreat Cáilíochta an AE, thar an tréimhse 2018-2020 – ag an am céanna 
le forbairt an Phlean Lucht Oibre – rinne grúpa oibre AE de chuid ET2020, a raibh 
Éire ina bhall de, scrúdú ar bheartais chun tacú le gairmiúlacht agus cuimsiú. Ba é 
ceann d’aschuir an ghrúpa oibre tuarascáil a foilsíodh i mí na Nollag 2020 ar Oideachas 
agus Cúram Luath-Óige: Conas Foireann Cháilithe Ard-Earcaíochta a Earcú, a Oiliúint 
agus a Spreagadh, a chuir bonn eolais faoi fhorbairt Phlean an Fhórsa Saothair. Tugtar 
achoimre ar phríomhchonclúidí na tuarascála i mBosca 2.
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Bosca 2: Moltaí an AE maidir le conas foireann dea-cháilithe a earcú, a oiliúint agus a 
spreagadh

1. Tá an fhreagracht ar na páirtithe leasmhara go léir a bhfuil baint acu le heagrú agus 
soláthar ECEC tacú le tarraingteacht earnáil ECEC agus forbairt ghairmiúil fhoireann 
ECEC. Cuimsíonn sé seo cinnteoirí náisiúnta agus áitiúla, fostóirí, ceannairí ECEC, 
ceardchumainn, comhpháirtithe sóisialta, agus institiúidí oideachais agus oiliúna.

2. Caithfidh earnáil ECEC an t-aitheantas atá tuillte aici a fháil, a mbeidh tionchar 
dearfach aici ar earcaíocht agus ar choinneáil foirne. Is féidir aitheantas na hearnála a 
fheabhsú trí obair abhcóideachta / beartais chun:

a) luach oideachasúil agus uilechuimsitheach ECEC; buntáistí agus tionchar ECEC 
ar ardchaighdeán do leanaí, do theaghlaigh agus don tsochaí; agus ról na foirne 
dea-cháilithe agus spreagtha.

b) feabhas ar dheiseanna forbartha gairmiúla, ionchais gairme, tuarastail agus 
dálaí oibre fhoireann ECEC.

3. Féadfaidh an earnáil a bheith níos tarraingtí nuair a úsáidtear straitéisí cruthaitheacha 
chun tacú le straitéisí earcaíochta:

a) má dhéantar líon ról ECEC a mhéadú agus níos mó deiseanna a thairiscint 
cabhraíonn sé le baill foirne a earcú le scileanna agus inniúlachtaí éagsúla.

b) trí bhealaí nua a fhorbairt isteach sa ghairm agus na modhanna earcaíochta a éagsúlú 
cabhraíonn sé le hiarrthóirí dea-cháilithe a mhealladh le réimse leathan próifílí.

3. Trí bhunsraith inniúlachtaí lárnacha a bhunú agus a úsáid d�fhoireann, d�fhéadfadh 
sé cabhrú le hionchais a bhainistiú agus soiléireacht níos fearr a sholáthar faoi 
scileanna agus inniúlachtaí fhoireann ECEC. Is féidir le páirtithe leasmhara ECEC an 
tsraith inniúlachtaí seo a úsáid chun:

a) straitéisí náisiúnta / áitiúla / suíomhanna a fhorbairt chun inniúlachtaí daoine 
aonair agus foirne a fheabhsú.

b) ábhar an oideachais tosaigh agus na hoiliúna tosaigh, agus na gclár um 
fhorbairt ghairmiúil leanúnach a threorú.

3. Tá rannpháirtíocht fhoireann uile ECEC i gcláir oideachais tosaigh agus oiliúna 
ardchaighdeáin agus forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) ríthábhachtach chun an 
cháilíocht i soláthar ECEC a fheabhsú. Chun é seo a bhaint amach, is gá roinnt 
straitéisí a bheith i bhfeidhm:

a) Deireadh a chur le constaicí ar rannpháirtíocht na foirne i CPD.

b) Réimse na ndeiseanna foghlama a mhéadú agus luach na foghlama 
obairbhunaithe, na foghlama foireannbhunaithe, na hoiliúna agus na tacaíochta 
piaraí a aithint.
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4.5.2.  Ag Tosú Go Láidir VI
Tá Plean an Luchta Oibre bunaithe ar obair Líonra OECD ar Oideachas agus Cúram 
Luath-Óige, a rinne - ag an am céanna le forbairt an Phlean Lucht Oibre – idir 2018 agus 
2021 scrúdú ar shaincheisteanna a bhaineann le forbairt ghairmiúil agus dálaí oibre 
mar chuid dá chuid tionscadal taighde Cáilíocht Thar Rialacha a dhéanann iniúchadh 
ar na huirlisí beartais is éifeachtaí chun tionchar a imirt ar cháilíocht phróisis (m.s.: na 
gnéithe de cháilíocht a théann i bhfeidhm go díreach ar eispéiris agus ar thorthaí leanaí). 
Chríochnaigh an tionscadal nuair a foilsíodh Ag Tosú Go Láidir VI i Meitheamh 2021: Tacú 
le hIdirghníomhaíochtaí Bríocha in Oideachas agus Cúram Luath-Óige. Chuir athbhreithniú 
litríochta mar chuid den tionscadal béim ar a thábhachtaí atá forbairt an fhórsa saothair 
chun cáilíocht phróisis a bhaint amach, go háirithe CPD agus ceannaireacht.20 

Aithníonn Ag Tosú Go Láidir VI roinnt leideanna beartais do Rialtais. Maidir leis an Lucht 
Oibre in ELC, molann an OECD go ndéanfadh Rialtais:

• ‘Na caighdeáin cháilíochta a mhéadú agus gnéithe eile de chláir oideachais 
tosaigh a fheabhsú d’fhoireann ECEC.

• Tacú le forbairt ghairmiúil don fhoireann go léir.

• A chinntiú go gcuidíonn dálaí oibre le daoine gairmiúla ar ardchaighdeán a 
mhealladh agus a choinneáil.

• Comhthuiscint a fhorbairt ar an mbealach is fearr is féidir le ceannaireacht 
tacú le cáilíocht in ionaid ECEC agus forbairt ghairmiúil ceannairí a éascú.’

Chomh maith le dul chun cinn tuarastail agus gairme, tugann an OECD dá aire go 
bhfuil uaireanta oibrithe agus leithdháileadh ama ina ngnéithe tábhachtacha de dhálaí 
oibre na foirne a mbíonn tionchar acu ar cháilíocht phróisis, agus leagann an OECD 
béim ar a thábhachtaí atá ‘am cosanta’ don fhoireann.

Ina theannta sin, maidir leis an gcuraclam agus an oideolaíocht, molann an OECD go 
ndéanfadh Rialtais:

• ‘Tacú le foireann ECEC creataí curaclaim a chur i bhfeidhm trí chleachtais 
oideolaíocha.’

20 OECD (2018) Leanaí Óga a Ghabháil: Ceachtanna ó Thaighde faoi Cháilíocht in Oideachas faoi Chúram Luath-Óige.
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Mar chuid den tionscadal um Rialacháin um Cháilíocht Thar Rialaithe, rinne an OECD 
Athbhreithniú ar Bheartas Tíre ar Luathfhoghlaim agus Cúram in Éirinn le linn 2020-2021, 
a dhírigh go háirithe ar na téamaí: forbairt an fhórsa saothair; curaclam agus oideolaíocht; 
agus monatóireacht agus cigireachtaí. Chuir an tAthbhreithniú ar Bheartas Tíre, a foilsíodh i 
mí na Nollag 2021, ar bhonn eolais faoi fhorbairt an Phlean Lucht Oibre (féach cuid 3.4).

4.5.3. Éire i gcomhthéacs idirnáisiúnta
In éineacht leis na comparáidí idirnáisiúnta a rinne an OECD sa tsraith tuarascálacha 
Tosú Go Láidir, príomhfhoinse sonraí chun Éire a chur i gcomhthéacs na hEorpa is ea 
tuarascáil Eurydice 2019, Príomhshonraí ar Oideachas agus Cúram Luath-Óige san Eoraip. 
Ina theannta sin, mar chuid den obair a rinne an Grúpa Saineolaithe ar an tsamhail 
mhaoinithe, d’fhoilsigh Frontier Economics sraith páipéar taighde in 2020 a rinne 
achoimre ar fhianaise taighde agus comparáidí idirnáisiúnta, lena n-áirítear páipéar ar 
dhálaí oibre (páipéar 3) agus páipéar ar tháillí, pá agus infheistíocht phoiblí (páipéar 1).21 

Tugann comparáidí idirnáisiúnta le fios go bhfuil Éire neamhghnách toisc nach bhfuil 
riachtanas cáilíochta leibhéal céime aici do Phríomhoideoirí (i.e. ‘ceannairí an tseomra’). 
Éilíonn trí cheathrú de thíortha na hEorpa go bhfuil céim Bhaitsiléara nó cáilíocht níos 
airde ag Príomhoideoirí atá ag obair le leanaí 3 bliana d’aois agus níos sine, cé nach 
bhfuil ach aon trian de riachtanas den sórt sin acu siúd atá ag obair le leanaí faoi 3 
bliana d’aois (Eurydice lch. 75).

Tá Éire neamhghnách freisin toisc nach bhfuil aon riachtanais cháilíochta nó oiliúna aici 
do bhainisteoirí ionaid. I bhformhór na dtíortha Eorpacha, caithfidh gach bainisteoir 
(ceann lárionad) a bheith cáilithe go leibhéal céime Baitsiléir nó níos airde, agus 
tá ceanglais shonracha ag go leor tíortha Eorpacha freisin ar bhainisteoirí oiliúint 
bhainistíochta nó taithí ghairmiúil roimhe seo (Eurydice lgh. 77-81).

Cé go bhfuil céim ionduchtaithe ar dhul isteach sa ghairm, agus CPD aon uair amháin 
cáilithe, éigeantach i mionlach tíortha amháin, meastar go bhfuil CPD mar ‘dhualgas 
gairmiúil’ d’Oideoirí Luathbhlianta i go leor tíortha eile (Eurydice lgh. 83-87).

Maidir le dálaí oibre, tá cóimheasa daoine fásta-leanaí in ELC in Éirinn go fabhrach i 
gcomparáid le tíortha eile. Maidir le leanaí 2 bhliain d’aois, i bhformhór na dtíortha 

21 https://first5fundingmodel.gov.ie/publications-2/ 
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Eorpacha athraíonn an líon uasta leanaí in aghaidh an duine fásta idir 5 agus 8 – in 
Éirinn is é an t-uasmhéid ná 6. I gcás leanaí 4 bliana d’aois, i bhformhór na dtíortha 
Eorpacha is é an líon uasta leanaí in aghaidh an duine fásta níos mó ná 20. Tá Éire ar 
cheann de chúig dhlínse Eorpacha ina bhfuil an t-uasmhéid faoi bhun 10 - le haghaidh 
cúraim lae is é 8 an líon uasta leanaí in aghaidh an duine fásta in Éirinn (cé gur 11 í do 
chúram ‘seisiúnach’ suas le 3.5 uair in aghaidh an lae) (Eurydice lgh. 89-92).

Tugann comparáidí tras-tíre ar phá d’Oideoirí Luathbhlianta le fios go bhfuil pá – i 
gcoibhneas leis an íosphá náisiúnta agus an meánphá araon – níos ísle in Éirinn ná i 
go leor dlínsí, ach nach bhfuil Éire ina haonar in Oideoirí Luathbhlianta a bhfuil leibhéil 
ísle pá acu. Tá leibhéil phá in aghaidh na huaire in ELC in Éirinn cosúil leis na leibhéil 
i Sasana agus i gCeanada (Frontier Economics, páipéar 3, lch. 10). Ina theannta sin, 
áfach, oibríonn cion réasúnta ard d’Oideoirí Luathbhlianta go páirtaimseartha in Éirinn 
i gcomparáid le tíortha eile (Frontier Economics, páipéar 3, lch. 11). Ag féachaint ar 
thuarastail bhliantúla d’Oideoirí Luathbhlianta, tá Éire ag an leibhéal íseal i gcomparáid 
idirnáisiúnta, go háirithe i gcomparáid le meántuilleamh náisiúnta thar gach earnáil 
(Frontier Economics, páipéar 1, lgh. 32, 36).

Níl mórán sonraí comparáideacha ann maidir le cáilíochtaí nó dálaí oibre don lucht 
oibre in SAC.
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5. Fís
Is í an fhís fhoriomlán atá mar bhonn agus taca do na Chéad 5 - straitéis uile-Rialtais do 
naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh, ná 

‘Léireofar luach ar luathbhlianta gach naíonáin agus linbh óig mar thréimhse ríthábhachtach 
agus ar leith ar cheart taitneamh a bhaint aisti. Cabhrófar le teaghlaigh agus cuirfear ar a 
gcumas naíonáin agus leanaí óga a chothú agus tacú lena bhforbairt, agus cuirfear tacaíocht 
bhreise ar fáil dóibh siúd óna dteastaíonn sé. Beidh ar chumas iad siúd a sholáthraíonn 
seirbhísí do naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh cur lena bhfoghlaim, forbairt, sláinte agus 
folláine. Cabhróidh comhthéacsanna pobail le naíonáin agus leanaí óga chun an tairbhe is 
mó a bhaint dá luathbhlianta agus a lánchumas a bhaint amach.’ 

Go sonrach maidir leis an lucht saothair (sna Chéad 5 áirítear gach duine a thacaíonn le 
leanaí óga agus lena dteaghlaigh, ní amháin iad siúd atá ag obair in ELC nó SAC), is í an 
fhís atá mar bhonn agus taca leis na Chéad 5 ná: 

‘Lucht saothair gairmiúil agus inbhuanaithe atá oilte go cuí agus a fhaigheann 
tacaíocht agus a bhfuil meas orthu agus a léiríonn éagsúlacht na naíonán, na leanaí 
óga agus a dteaghlaigh.’ (lch.110) 

Le linn an phróisis chomhairliúcháin don Phlean Forbartha don Lucht Saothair do ELC agus 
SAC (féach an chuid 4.3), iarradh ar na freagróirí cad a bhí tábhachtach dá bhfís don lucht 
saothair, dar leo. Ba é an dá théama is minice a luaitear: pá agus dálaí oibre níos fearr; agus 
aitheantas agus meas ar an lucht saothair. Ag tógáil ar an bhfís agus na tiomantais atá leagtha 
amach sna Chéad 5, agus ag tarraingt ar na tuairimí a léirigh rannpháirtithe sa phróiseas 
comhairliúcháin agus ag an nGrúpa Páirtithe Leasmhara, sa ráiteas seo a leanas tugtar cur 
síos ar an bhfís atá mar bhonn agus taca leis an bPlean Forbartha don Lucht Saothair: 

‘Lucht saothair gairmiúil dea-cháilithe, oilte, éagsúil agus luachmhar atá dírithe 
ar chearta, riachtanais agus acmhainneacht leanaí agus a sholáthraíonn eispéiris 
ardchaighdeáin do leanaí i gcomhpháirtíocht le teaghlaigh, agus a leanann dá 
fhorbairt ghairmiúil a chur chun cinn laistigh de chóras comhleanúnach agus inniúil.’ 

Nuair is iomchuí, glactar cur chuige comhtháite maidir leis an lucht saothair in ELC agus 
SAC sa Phlean Forbartha don Lucht Saothair. Cé go n-admhaítear sa Phlean go bhfuil 
gnéithe sainiúla ag baint le SAC agus le feighlíocht leanaí, tá an bhaint chéanna ag an 
ráiteas físe agus ag go leor de na gníomhartha leo siúd atá ag obair le leanaí idir 0-3 bliana 
d’aois agus leo siúd atá ag obair le leanaí 3-6 bliana d’aois, agus baineann siad freisin leo 
siúd atá ag obair in ELC agus leo siúd in SAC, agus tacóidh go leor gníomhartha leis an 
bhfoireann i suíomhanna ionadbhunaithe agus i bhfeighlíocht leanaí araon. 

46

Scileanna a Chothú



6. Colúin an Phlean Lucht Oibre

47

An Plean Lucht Oibre don Luathfhoghlaim agus Cúram agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile, 2022-2028



6. Colúin an Phlean Lucht Oibre

6.1. Colún 1: Creat gairme a bhunú
Cuid lárnach de bhaint amach na físe don lucht oibre is ea soiléireacht ar róil laistigh 
den ghairm agus ar chreat gairme soiléir a fhorbairt d’Oideoirí Luathbhlianta agus do 
Chleachtóirí SAC. Beidh roinnt buntáistí ag baint leis an gcreat gairme seo lena n-áirítear:

• Bealaí gairme a fhorbairt, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca 
d’Oideoirí agus do Chleachtóirí atá ag dul i mbun gairme san earnáil a 
fheiceáil conas is féidir leo a ngairm bheatha a chur chun cinn laistigh den 
earnáil, agus tacú le hearcú agus coinneáil foirne araon;

• Bunús soiléir a sholáthar chun leibhéil cháilíochtaí éagsúla a nascadh le 
róil éagsúla;

• Deiseanna forbartha ceannaireachta a neartú i suíomhanna ionad-
bhunaithe;

• Soiléireacht a thabhairt ar stádas gairmiúil róil éagsúla, ag tacú le 
haitheantas gairmiúil na nOideoirí agus na gCleachtóirí sna róil sin;

• Comhthuiscint a éascú i measc fhostóirí agus fhostaithe ar an obair a 
bhíonn i róil éagsúla; agus

• Bunús a sholáthar chun róil éagsúla gairme a nascadh le rátaí difriúla pá.

Cé go bhfuil ionchais lárnacha ann ó gach duine a oibríonn le leanaí in ELC agus SAC, 
agus príomh-inniúlachtaí a theastaíonn ó gach duine – féach ar bhosca 3 – tá róil 
éagsúla ann freisin laistigh de shuíomhanna, agus inniúlachtaí éagsúla ag teastáil ó 
róil éagsúla. Agus aitheantas á thabhairt d’éagsúlacht na gcomhthéacsanna ar fud na 
hEorpa agus éagsúlacht na suíomhanna, tá tuarascáil le déanaí (2020) ón gCoimisiún 
Eorpach, Oideachas agus Cúram Luath-Óige: Conas Foireann Cháilithe Ard-Earcaíochta a 
Oiliúint, a Oiliúint agus a Spreagadh, a scrúdaíonn cur i bhfeidhm an Chreata Cáilíochta 
Eorpach i gcás ECEC i ndáil leis an bhfórsa saothair, sainaithníonn sé na hinniúlachtaí 
a theastaíonn ó thrí ról éagsúla: ‘cúntóirí’, ‘cleachtóirí lárnacha’, agus ‘ceannairí / 
ceannairí lárionaid’. 
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Bosca 3: Ionchais na foirne uile ag obair le leanaí

• Forbairt agus foghlaim gach linbh a chur chun cinn;

• Oibriú leis an bpobal áitiúil agus laistigh de chóras ECEC;

• Oibriú mar chuid d’fhoireann;

• Coinnigh leanaí sábháilte;

• Tacú le haistriú leanaí chuig suíomhanna ECEC agus uathu;

• Bheith eolach ar an tionchar a bhíonn ag a gcleachtas ar leanaí a bhfuil freagracht orthu;

• Cúlraí cultúrtha agus sóisialta éagsúla leanaí a aithint;

• Oibriú le gach teaghlach lena n-áirítear iad siúd a bhféadfadh luachanna agus dearcaí 
difriúla a bheith acu; agus caitheamh le gach leanbh agus teaghlach le meas.

Foinse: CE (2020) Oideachas agus Cúram Luath-Óige: Conas Foireann dea-cháilithe a Earcú, a 
Oiliúint agus a Spreagadh, lch. 81

Cé go bhfuil ról tábhachtach ag gach duine atá ag obair i suíomh ELC nó SAC i dtacú 
le folláine, sláinte, foghlaim agus forbairt leanaí, tá an deis ag na daoine sin i róil 
cheannaireachta a bheith ina bpríomhthiománaithe i bhfeabhsú cáilíochta agus i ndearbhú. 
Mar a tugadh faoi deara i dtuarascáil an OECD le déanaí ar bheartais chun cáilíocht 
phróisis in ELC a fheabhsú: ‘Tá ceannaireacht ríthábhachtach do rath eagraíochtaí’ agus 
is príomhspreagthach í d’athrú féideartha agus d’fheabhsú cáilíochta  Táthar ag súil go 
bhfeidhmeoidh ceannairí mar thionscnóirí cháilíocht shuíomhanna ECEC, ag soláthar 
acmhainní agus coinníollacha don fhoireann cleachtais ar ardchaighdeán a fhorbairt’.22 

Ní bhíonn freagrachtaí ceannaireachta dírithe go hiomlán orthu siúd atá ina mbainisteoirí 
ar shuíomhanna. Nuair a dhéantar ceannaireacht a ‘dháileadh’ ar fud na foirne laistigh 
de shuíomh, cothaítear comhthuiscint ar cháilíocht, bíonn folláine foirne agus caidrimh 
foirne níos láidre, agus is dóigh go mbeidh cáilíocht an phróisis níos airde (OECD 2021, 
lch. 13). D’fhéadfadh dáileadh na bhfreagrachtaí ceannaireachta tacú le forbairt gairme 
agus bealach gairme a bhunú d’Oideoirí Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC.

Déanann athbhreithniú le déanaí ar thaighde ar cheannaireacht in ELC, a rinne an 
OECD,23 idirdhealú idir dhá ghné thábhachtacha ceannaireachta: 

• ‘Ceannaireacht riaracháin’, a d’fhéadfaí a thuairisciú freisin mar 
‘bhainistíocht’, agus a thagraíonn do ‘bhainistíocht oibríochtaí lena 

22 OECD (2021) Ag Tosú Láidir VI: Tacaíocht ar Idirghníomhaíochtaí Bríocha in Oideachas Luath-Óige agus Cúram, lch. 132.
23 OECD (2019) Ceannaireacht don Oideachas Luath-Óige agus Cúram ar Ardchaighdeáin, Páipéar Oibre Oideachais OECD Uimh.211.
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n-áirítear acmhainní daonna agus airgeadas; feidhmeanna straitéiseacha 
mar phleanáil, socrú spriocanna agus feabhsú cáilíochta; agus d’fhéadfadh 
go n-áireofaí air freisin comhoibriú le comhpháirtithe agus córais phobail’.

• ‘Ceannaireacht oideolaíoch’, is é sin ‘an cheannaireacht a theastaíonn 
chun tacú le teagasc agus foghlaim, agus uaireanta tugtar ceannaireacht 
teagaisc uirthi. Cuimsíonn sé tacú le forbairt ghairmiúil agus foghlaim na 
foirne, caidrimh mhuiníneacha a chruthú leis an bhfoireann agus i measc 
na foirne, foghlaim piaraí a éascú, cur i bhfeidhm an churaclaim agus an 
mheasúnaithe a chur chun cinn ar aon dul le creataí náisiúnta, agus an 
timpeallacht oibre a struchtúrú chun tacú leo seo go léir’.

In Éirinn, le 20 bliain anuas tá soiléiriú méadaitheach ar na róil éagsúla i seirbhísí agus 
na hinniúlachtaí a theastaíonn le haghaidh gach ceann acu, ach níor cuireadh creat 
gairme i bhfeidhm go comhsheasmhach ar fud na hearnála ELC agus SAC. I measc na 
bhforbairtí tá:

• Sa bhliain 2002, d’fhoilsigh an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí tacar de chúig phróifíl ról ceirde (ó bhunchleachtóir go 
sainchleachtóir) don earnáil ELC.

• In 2010, sa Phlean Lucht Oibre roimhe seo, rinneadh na próifílí sin a mhapáil 
ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ), ó Leibhéil 4 go Leibhéil 8 agus 9.

• Aithníodh ról ‘ceannaire seomra’ sa chlár ECCE (a bunaíodh in 2010) le 
riachtanas cáilíochta ar leith, agus dreasachtaí iarchéime dreasaithe trí 
íocaíochtaí Ardteistiméireachta;

• Ról an Chomhordaitheora Cuimsitheachta a fhorbairt trí AIM, a bunaíodh 
in 2016, ag neartú cleachtas uilechuimsitheach agus ag tógáil samhail do 
‘cheannaireacht dháilte’;

• An tiomantas i gCéad 5 chun bogadh i dtreo fhórsa saothair ‘faoi stiúir 
céimithe’ le ceannairí agus bainisteoirí seomra chun céimeanna ábhartha a 
shealbhú.

Tá go leor cleachtas den scoth ann cheana i gceannaireacht (oideolaíoch agus 
riaracháin araon) i suíomhanna na hÉireann, tá roinnt tionscnamh rathúil ann chun 
ceannaireacht a chur chun cinn (lena n-áirítear clár Ceannaireachta um Chuimsiú LINC 
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chun tacú le róil Comhordaitheora Cuimsitheachta, trí AIM), agus cuireann creataí 
cigireachta síos ar ghnéithe den cheannaireacht a bhfuil súil leo i seirbhísí.24 Mar sin 
féin, rinneadh níos lú dul chun cinn go dtí seo maidir le tacú le róil cheannaireachta, 
agus gan aon chláir oiliúna náisiúnta seachas LINC. 

Le linn an phróisis chomhairliúcháin, d’ardaigh go leor rannpháirtithe téama na 
n-ionchas gairme teoranta. Chuir go leor daoine an tuairim in iúl nach bhfeictear go 
bhfuil an earnáil gairmiúil ar an mbealach a bhfuil an teagasc, agus nach bhfuil meas ná 
meas ag an tsochaí ar an bhfoireann as an ról tábhachtach atá acu. Chreid go leor go 
raibh tionchar ag an easpa aitheantais seo ar mhothúcháin sástachta poist íseal agus 
meanma íseal i measc na ndaoine atá ag obair san earnáil.

Cé gur aithníodh pá mar eochair chun ionchais ghairme a fhorbairt, téama eile a tháinig 
chun cinn sa chomhairliúchán ba ea an easpa próifílí róil soiléire nó bealaí gairme. Thug 
na rannpháirtithe faoi deara an gá go mbeadh Oideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí 
SAC in ann cosán a fheiceáil le haghaidh dul chun cinn gairme.

Ag tógáil ar phróifílí ról gairme roimhe seo don earnáil ELC (m.s. mar atá leagtha amach 
i bPlean an Fhórsa Saothair 2010) agus i gcur chuige an AE (féach fonóta 8), agus ag 
tógáil ar an tiomantas i gCéad 5 fórsa saothair ELC ‘faoi stiúir céimithe’ a bhaint amach 
le 2028 agus céim ábhartha ag gach ‘ceannaire seomra’ chomh maith le bainisteoirí, 
moltar róil ghairmiúla a shainaithint i suíomhanna ELC agus a fhorbairt thar an 
tréimhse go 2028, ag soláthar creat gairme agus conair forbartha gairme.

Maidir le ELC ionad-bhunaithe, sainaithnítear trí ghrád gairme bunúsacha: Oideoir 
Luathbhlianta, PríomhOideoir (ag tógáil ar an ról reatha ‘ceannaire an tseomra’ reatha), 
agus Bainisteoir. Maidir le SAC ionad-bhunaithe, cé go sainaithnítear ról Cleachtóra 
agus ról Bainisteora / ceannaireachta, níor sainaithníodh aon ról ceannaire grúpa go 
fóill, rud a léiríonn go bhfuil earnáil an SAC ag céim níos luaithe ina cuid forbartha. 
Forbraíodh próifílí róil a leagann amach na hinniúlachtaí a theastaíonn ó na róil éagsúla 
seo, a chuirtear i láthair in Aguisín 3. 

24 Tagraíonn an Creat Cáilíochta agus Rialála atá mar bhonn agus taca leis na cigireachtaí reachtúla ar sheirbhísí ELC a dhéanann Tusla 
do ‘struchtúr bainistíochta éifeachtach’, le socruithe rialachais atá sainithe go soiléir, tuiscint shoiléir i measc na foirne ar a róil agus a 
bhfreagrachtaí, a mbeartais agus a nósanna imeachta iomchuí, agus maoirseacht foirne agus oiliúint foirne. Aithníonn an Creat Cáilíochta 
d’Iniúchtaí Oideachais Luathbhlianta a dhéanann an Roinn Oideachais ‘cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim’ 
mar cheann de cheithre réimse cleachtais a ndéantar breithniú orthu, lena n-áirítear pleanáil agus athbhreithniú, bainistíocht éifeachtach, 
cumarsáid le tuismitheoirí, agus aistrithe.
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Oideoir Luathbhlianta/Cleachtóir SAC

 Beidh Oideoir Luathbhlianta nó Cleachtóir SAC freagrach as a 
ghníomhartha féin faoi threoir agus roinnt freagrachta as cáilíocht 
na seirbhíse laistigh de threoirlínte seanbhunaithe. Féadfaidh 
gach Oideoir Luathbhlianta agus Cleachtóir SAC a bheith ina 
‘bpríomhphearsana’ laistigh den Chur Chuige Duine Lárnach, a 
mholfar nó a theastóidh amach anseo i ngach suíomh, i bhfianaise 
a buntáistí do leanaí, do chomhpháirtíocht le teaghlaigh, agus 
d’Oideoirí agus do Chleachtóirí.25 

 In ELC, fanfaidh an t-íosriachtanas iontrála mar dhámhachtain mhór 
leibhéal 5 in ELC. Soláthrófar tacaíochtaí, áfach, le go mbeidh cáilíocht 
ag leibhéal 6 ag cion méadaitheach d’Oideoirí Luathbhlianta, ag 
aithint castacht an róil a ghlacann siad. Cé nach mbeidh dámhachtain 
leibhéal 6 ag teastáil le linn thréimhse ama an Phlean Fórsa Oibre 
seo (go 2028), leagann an Plean seo sprioc amach chun cion na 
nOideoirí Luathbhlianta a bhfuil cáilíocht leibhéal 6 (nó níos airde) acu 
a mhéadú ó 72% in 2021 go 85 % faoi 2028, agus tá sé beartaithe go 
bhféadfadh gluaiseacht i dtreo íosriachtanas leibhéal 6 a bheith mar 
fhócas ag Plean Fórsa Saothair sa todhchaí.

 In SAC, tabharfar tacaíocht do Chleachtóirí le linn an Phlean seo 
chun mórdhámhachtain leibhéal 5 a bhaint amach in SAC nó – má 
tá dámhachtain leibhéal 5 nó níos airde acu cheana féin i réimse a 
bhfuil dlúthbhaint aige (mar ELC) – chun gearr-speisialta a chríochnú 
dámhachtain cuspóra a bhaineann go sonrach le SAC.

Príomh Oideoir

 In ELC, beidh Príomh Oideoir freagrach as foghlaim agus cúram do 
ghrúpa leanaí, as an gcleachtas a threorú leis an ngrúpa leanaí sin. 
Beidh sé seo ina ról iarchéime le himeacht ama; Leagann an Chéad 5 
sprioc gur chóir go mbeadh cáilíocht ag Leibhéal 7 nó níos airde ag 
gach Príomhoideoir in ELC faoi 2028.

25 Sainmhíníonn Creat Cáilíochta agus Rialála Tusla do shuíomhanna ELC cur chuige Eochair-Duine mar ‘Cur chuige modh cúraim ina 
sanntar oideachasóir ar leith do gach leanbh a fheidhmeoidh mar ‘dul chuig an duine’. Tógann an duine seo ceangal cairdiúil leis an leanbh 
ionas go mbraitheann an leanbh go bhfuil baint aige, muiníneach agus eolach ar an duine sin. Is é an duine is tábhachtaí a bheidh mar 
phríomhtheagmhálaí leis an tuismitheoir nó an caomhnóir.’ Mar an gcéanna, molann na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do SAC (DCEDIY, 
2020) an cur chuige mar dhea-chleachtas in SAC, ag tabhairt dá haire ‘Tógann an duine lárnach caidreamh uathúil le gach leanbh / duine óg a 
bhfuil siad freagrach as, ag tacú le haistrithe, agus is nasc é idir an tseirbhís, an leanbh / duine óg agus a thuismitheoirí / chaomhnóirí.’

52

Scileanna a Chothú



 Amach anseo ní dhéanfar aon idirdhealú idir róil agus riachtanais 
cháilíochta do chlár ECCE agus iad siúd le haghaidh soláthar ELC eile. 
Ag teacht leis an gcur chuige atá leagtha amach i gCéad 5, is iad dhá 
phríomhphrionsabal atá mar bhonn agus taca le Plean an Fhórsa Saothair: 
idirnascthacht na foghlama agus an chúraim ó bhreith agus ó cheart 
trí raon aoise na luath-óige; agus an tábhacht chéanna a bhaineann le 
soláthar ardchaighdeáin ELC do gach leanbh óg, beag beann ar aois.

 Mar thoradh air sin beidh ról an Phríomh Oideora – agus na spriocanna 
agus na riachtanais cháilíochta a bhaineann leis – mar an gcéanna i 
ngach soláthar ELC, go cothrom do dhaoine faoi 3 bliana d’aois agus 
do dhaoine os cionn 3 bliana d’aois. Ar an gcaoi chéanna, cuirfear 
tacaíochtaí airgeadais nua in ionad na n-íocaíochtaí Ardteistiméireachta 
do sholáthraithe seirbhíse chun céimithe a fhostú mar Phríomh-Oideoirí 
le leanaí de gach aois in ELC (féach ar chuid 6.2.1). 

Bainisteoir

 Bainisteoir, m.s: an duine atá i gceannas ar shuíomh. I bhfianaise 
thábhacht an róil seo thar raon leathan réimsí – lena n-áirítear 
acmhainní daonna, airgeadas, pleanáil, feabhsú cáilíochta, 
agus comhoibriú le raon leathan comhpháirtithe pobail agus 
gníomhaireachtaí seachtracha – cuirfear oiliúint bhainistíochta ar fáil 
go forleathan. Tacóidh an oiliúint seo go háirithe leis na hOideoirí 
Luathbhlianta agus na Cleachtóirí SAC sin a thagann ó chúlra 
cleachtais agus atá ag lorg deis forbartha gairme breise trí bhogadh 
isteach i ról bainistíochta laistigh de shuíomh. 

 Faoi láthair níl aon cheanglas rialála ar bhainisteoir cáilíocht a bheith aige 
mura n-oibríonn an bainisteoir go díreach le leanaí. Le linn shaolré an 
Phlean Lucht Oibre seo, tabharfar isteach íoscheanglais cháilíochta do 
Bhainisteoirí, ag Leibhéal 6 in ELC agus Leibhéal 5 in SAC. Ag teacht le 
Céad 5, beidh sé ina sprioc gur chóir go mbeadh cáilíocht ag Leibhéal 7 
nó níos airde ag Bainisteoirí uile seirbhísí ELC faoi 2028.

Tá baint ag roinnt freagrachtaí ceannaireachta leis na róil a shainaithnítear thuas. Mar 
shampla, tá príomhfhreagrachtaí ar Phríomh Oideoirí as ceannaireacht oideolaíoch 
le grúpa leanaí agus foirne, agus tá roinnt freagrachtaí ceannaireachta ag Bainisteoir 
mar an duine atá i gceannas ar shuíomh. Féadfar freagrachtaí ceannaireachta eile a 
dháileadh ar fud seirbhíse ar bhealaí éagsúla. 
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Bosca 4: Freagrachtaí dáileacháin ceannaireachta

Neartófar oiliúint agus tacaíochtaí ceannaireachta chun tacú leo siúd a bhfuil freagrachtaí 
ceannaireachta orthu, lena n-áirítear oiliúint i scileanna bainistíochta do bhainisteoirí, agus 
oiliúint chun tacú leo siúd a bhfuil freagrachtaí ceannaireachta dáilte orthu ar fud suíomh. I 
roinnt cásanna d’fhéadfadh dáileadh feidhmeanna ceannaireachta ligean d’fhorbairt bhreise 
róil aitheanta le freagrachtaí breise ar fud suíomh, ag tógáil ar mhúnla an ‘Chomhordaitheora 
Cuimsithe’ laistigh de AIM. Tacóidh oiliúint le baill foirne i meantóireacht, comhordú, cumhachtú 
agus ceannaireacht a dhéanamh lena gcomh-ghairmithe, ag forbairt an tsuímh mar phobal 
foghlama gairmiúil.

• Oideolaíocht, ag soláthar ceannaireachta do chleachtas oideolaíoch i suíomh ELC, lena 
n-áirítear an curaclam a chur i bhfeidhm de réir Aistear (an Creat Curaclaim Luath-
Óige), meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe, agus cineálacha cur chuige 
éifeachtacha a fhorbairt agus a threorú chun tacú le foghlaim leanaí. Tá freagrachtaí ar 
gach Príomh Oideoir as ceannaireacht oideolaíoch.

• Éagsúlacht agus uilechuimsitheacht, ag tógáil ar ról reatha an Chomhordaitheora 
Cuimsitheachta, ag treorú cleachtas uilechuimsitheach, oideolaíocht uilechuimsitheach 
agus cultúr uilechuimsitheach sa suíomh, agus ag soláthar tacaíochta agus faisnéise don 
fhoireann agus do thuismitheoirí ar chuimsiú gach linbh, chomh maith le tacú le forbairt 
agus aitheantas éagsúlacht ar an bhfoireann foirne.

• Comhpháirtíocht teaghlaigh agus pobail, ag treorú agus ag tacú le comhpháirtíocht 
agus rannpháirtíocht idir theaghlaigh agus an suíomh. Neartófar tacaíochtaí do na 
freagrachtaí seo de réir chéad ghealltanais 5 chun samhail de chineál DEIS a fhorbairt 
chun ELC agus SAC a sholáthar i gcomhthéacs míbhuntáiste tiubhaithe, agus chun 
seachadadh clár tuismitheoireachta a phíolótú trí shuíomhanna ELC agus SAC.

• Socrúchán agus ionduchtú mac léinn, ag tacú le heispéiris foghlama ar ardchaighdeán 
do mhic léinn ar shocrúcháin chleachtais ghairmiúil, ag dul i dteagmháil le hinstitiúidí 
breisoideachais agus ardoideachais, agus ag meantóireacht ar Oideoirí Luathbhlianta 
agus Cleachtóirí SAC ag dul trí phróiseas ionduchtaithes.

Tá cuid de na freagrachtaí seo ábhartha i ngach suíomh. Ní bheidh socrúchán mac léinn 
ábhartha i dtosach ach sna suíomhanna sin a thairgeann socrúcháin chleachtais do mhic 
léinn, ach níos déanaí, tar éis próiseas ionduchtaithe a thabhairt isteach don ghairm, beidh 
an réimse freagrachta seo ábhartha níos forleithne.

Le linn Phlean an Lucht Oibre, forbrófar oiliúint agus tacaíochtaí chun tacú le baill 
foirne agus bainisteoirí freagrachtaí ceannaireachta a chomhlíonadh. I roinnt cásanna 
d’fhéadfadh dáileadh na bhfeidhmeanna ceannaireachta ligean d’fhorbairt bhreise róil 
aitheanta freagrachta breise ar fud suíomh, ag tógáil ar an tsamhail atá ann cheana den 
‘Chomhordaitheoir Cuimsithe’ a bunaíodh laistigh de AIM, agus a bhféadfadh freagracht 
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as meantóireacht agus tacú le comh-chomhoibriú gairmithe sa suíomh i réimse cleachtais 
a bheith mar chuid de.  Beidh sé mar aidhm ag an tacaíocht do cheannaireacht a neartú 
– lena n-áirítear freagrachtaí ceannaireachta dáilte (féach ar bhosca 4) – tacú le cáilíocht 
an chleachtais laistigh de shuíomhanna, agus cabhróidh sé freisin le bealaí forbartha 
gairme a thógáil laistigh de shuíomhanna. Tabharfar isteach próiseas ionduchtaithe 
de réir a chéile d’iontrálaithe nua sa ghairm atá ag tosú ar a gcéad phost sa ghairm, 
chun cabhrú leo dul i dtaithí ar a ról gairmiúil nua le tacaíocht ó chomhghleacaithe a 
bhfuil taithí acu. Léiríonn an gá atá le próiseas ionduchtaithe na teorainneacha ar na 
freagrachtaí atá oscailte do mhac léinn ar shocrúchán cleachtais. Aithnítear go dtógfaidh 
sé roinnt blianta próiseas den sórt sin a fhorbairt agus a phíolótú, agus níl aon chreat 
ama socraithe lena thabhairt isteach go foirmiúil. Sa ghearrthéarma, in éagmais rialtóra 
ghairmiúil nó comhlachais ghairmiúil, is le DCEDIY a bheidh na chéad chéimeanna eile 
san ullmhúchán tosaigh (m.s. taighde, comhairliúchán) i gcomhairle le páirtithe leasmhara 
ábhartha. Níos déanaí, ag brath ar an dul chun cinn i dtreo rialtóir gairmiúil nó cumann 
gairmiúil a bhunú, tabharfar aird ar ról comhlacht den sórt sin i bhforbairt bhreise ar 
phróiseas ionduchtaithe (m.s. forbairt acmhainne do sheirbhísí meantóireachta agus 
ceannaireachta, agus píolótú). Léiríonn Figiúr 3 bealach gairme amach anseo d’Oideoir 
Luathbhlianta nó do Chleachtóir SAC laistigh de shuíomh, ag léiriú áit an ionduchtaithe, 
iontráil san earnáil ag leibhéil cháilíochta éagsúla, agus tacaíochtaí d’fhoireann chun 
scileanna a uasoiliúint agus bogadh isteach i róil le níos mó freagrachta agus iad ag 
leanúint ar aghaidh ag obair laistigh den suíomh.

Figiúr 3: Conair gairme d’Oideoirí Luath bhlianta laistigh leagan ELC

Supported qualification upskilling
• Funded Degree Programmed
• Blended Learning
• Part time Courses
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development
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 leadership

EY Educator / SAC Practitioner

Initial Training Level 5 Initial Training Level 6

May take full responsibility for their own actions 
but remain under the professional supervision of 
the Lead Early Years Educator/ Pedagogical Lead. 
See Appendix 1 for complete outline of roles/ 
responsibilities.
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Initial Training Level 7 Initial Training Level 8

May operate with complete autonomy and will have
full responsibility for the work of others. Leads 
practice for a group of children and works directly 
with children and their families. See Appendix 1 for 
complete outline of roles/responsibilites.
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Tá sé beartaithe go mbeidh an creat gairme comhoiriúnach le suíomhanna de mhéid 
éagsúil agus struchtúr eagrúcháin, mar aitheantas ar éagsúlacht na suíomhanna in 
Éirinn. Cé go bhfuil roinnt suíomhanna mór, tá a bhformhór réasúnta beag; Tá 1 nó 2 
sheomra ag 64% de na seirbhísí.

Tá sé beartaithe go mbeidh an creat gairme comhoiriúnach le socruithe éagsúla foirne 
laistigh de shuíomhanna. Ceanglaítear le Rialacháin ar gach suíomh go mbeadh duine i 
gceannas, ar a dtugtar an Bainisteoir anseo. Ag brath ar mhéid grúpa leanaí, d’fhéadfadh 
go mbeadh Príomhoideoir amháin nó níos mó leis an ngrúpa leanaí. Féadfar freagrachtaí 
ceannaireachta a leithdháileadh ar an bhfoireann ar bhealaí éagsúla.

• I suíomhanna beaga, m.s. iad siúd a bhfuil foireann nó beirt acu, d’fhéadfadh 
gurb é an Bainisteoir an Príomh Oideoir agus d’fhéadfadh go mbeadh 
freagrachtaí ceannaireachta ar leith air mar an Comhordaitheoir Cuimsithe 
sa suíomh. Le cuidiú le suíomhanna beaga dul i dtaithí ar an gcreat 
gairme go hincriminteach, cé go bhfuil sprioc ann – a dtacófar léi trí chláir 
oideachais sholúbtha mhaoinithe – gur cheart go mbeadh céim ábhartha ag 
Bainisteoirí agus Príomhoideoirí faoi 2028, ní riachtanas rialála é seo.

• I suíomhanna níos mó, beidh níos mó scóipe ann chun freagrachtaí 
ceannaireachta a dháileadh ar fud an tsuímh, le Príomhoideoir ag obair le 
gach grúpa leanaí, agus freagrachtaí ceannaireachta eile scaipthe ar fud 
baill éagsúla foirne.

• In eagraíochtaí a bhfuil iliomad suíomhanna acu, féadfar roinnt feidhmeanna 
bainistíochta a dhéanamh go lárnach thar ceann na suíomhanna uile, ach 
mar sin féin beidh ról lárnach ag Bainisteoir gach suímh mar an duine atá i 
gceannas ar an suíomh ar bhonn laethúil, agus ar an gcúis seo, ceanglófar 
ar Bhainisteoir gach suímh cáilíocht ábhartha (in ELC nó SAC) a bheith aige 
faoi 2028. 

Buntáiste beartaithe a bhaineann le ceannaireacht a neartú laistigh de shuíomhanna 
is ea bealaí gairme láidre a fhorbairt laistigh de shuíomhanna. Níor cheart gurb é 
an t – aon bhealach do dhuine aonair a shlí bheatha a chur chun cinn ná bogadh as 
cleachtas agus róil tacaíochta – mar obair in institiúidí oiliúna nó sna cigireachtaí. 
Ag an am céanna, beidh roinnt Oideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí SAC ag 
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iarraidh a ngairmeacha beatha a leanúint i róil níos leithne ar fud na hearnála mar 
chigirí, oiliúnóirí, meantóirí agus taighdeoirí. Tá sé tábhachtach go mbeadh daoine 
a bhfuil taithí acu ar obair i suíomhanna ELC agus SAC mar fhoireann chomh maith 
le cáilíochtaí ábhartha ELC agus SAC mar fhoireann níos mó agus níos mó. Le tacú 
tuilleadh le coinneáil foirne san earnáil ELC agus SAC:

• Ba cheart go mbeadh taithí shuntasach agus éagsúil ag cion méadaitheach 
díobh siúd atá ag obair i róil cigireachta, meantóireachta agus oiliúna ar 
obair i réimse ról laistigh de shuíomhanna ELC nó SAC.

• Ba cheart go mbeadh cáilíocht ábhartha íosta ag meantóirí agus cigirí 
nua-cheaptha a d’oibrigh in ELC ar Leibhéal 8 ar a laghad, mar a éilíonn 
Cigireachtaí Tusla agus na Roinne Oideachais cheana féin chomh maith le 
Tosú Níos Fearr.

• I gcás foirne a sholáthraíonn cláir oiliúna, ba cheart go mbeadh cáilíochtaí 
agus taithí cleachtais ábhartha ag oiliúnóirí, agus ba cheart go mbeadh 
siad cáilithe go leibhéal amháin ar a laghad os cionn an leibhéil a bhfuiltear 
ag súil go mbainfidh an rannpháirtí ar an gclár oiliúna amach.

• Éilíonn na Critéir agus na Treoirlínte Dámhachtana Gairmiúla gur cheart 
go mbeadh cáilíochtaí oiriúnacha ag saineolas agus taithí i ELC ar chláir 
Leibhéal 7 agus Leibhéal 8 a sholáthar do bhaill foirne ardoideachais 
(léachtóirí agus maoirseoirí socrúcháin).

Leagtar amach sa tábla príomhghníomhartha thar an tréimhse go 2028 chun tacú le 
forbairt agus cur i bhfeidhm breise an chreata gairme ar fud na hearnála ELC agus 
SAC, agus chun bealaí gairme agus deiseanna forbartha gairme a neartú d’Oideoirí 
Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC.
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1.1 Leanúint ar aghaidh le leibhéal 5 mar an t-íosriachtanas le haghaidh ELC, 
ach le sprioc an cion d’Oideoirí Luathbhlianta a bhfuil cáilíocht leibhéal 6 (nó 
níos airde) acu a mhéadú ó 72% in 2021 go 85% faoi 2028. (Maidir le SAC, 
féach an chuid 6.2.2.)

1.2 Sprioc (ach ní riachtanas rialála) gur chóir go mbeadh cáilíocht leibhéal 7 (nó 
níos airde) ag gach PríomhOideoir faoi 2028, suas ó 43% in 2021. Leanúint 
le monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo an sprioc a bhaint 
amach agus bearta malartacha a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil a mheas 
cabhrú lena chinntiú go gcomhlíontar an sprioc.

1.3 Ba cheart go gceanglófaí faoi 2028 ar a laghad ar gach bainisteoir (daoine 
atá i gceannas) ar shuíomhanna ELC cáilíocht leibhéal 6 a bheith acu 
[déanann 96% amhlaidh faoi láthair], le sprioc gur chóir go mbeadh 
bainisteoirí cáilithe go Leibhéal 7 (nó níos airde).

Tabharfar isteach ceanglas faoi 2028 go mbeidh dámhachtain Leibhéal 5 ag 
Bainisteoirí suíomhanna SAC.

1.4 Forbrófar oiliúint i scileanna bainistíochta a bhaineann go sonrach le 
suíomhanna ELC agus SAC agus cuirfear ar fáil í do gach bainisteoir (ELC 
agus SAC araon).

1.5 Forbrófar oiliúint agus tacaíocht a thuilleadh do bhainisteoirí agus 
d’fhoireann a bhfuil freagrachtaí ceannaireachta orthu a d’fhéadfaí a 
dháileadh ar fud suímh, mar cheannaireacht san oideolaíocht, éagsúlacht 
agus uilechuimsitheacht, comhpháirtíocht teaghlaigh agus pobail, agus 
socrúchán agus ionduchtú mac léinn. 

Tabharfar aird ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar róil aitheanta 
freagrachta breise ar fud suíomh, ag tógáil ar an tsamhail atá ann cheana 
den ‘Chomhordaitheoir Cuimsithe’ a bunaíodh laistigh de AIM, agus a 
bhféadfadh freagracht as meantóireacht agus tacú le comhghairmithe sa 
suíomh i suíomh réimse cleachtais.

1.6 Tosóidh an obair le linn 2022-2028 ar phróiseas ionduchtaithe a fhorbairt 
agus a thabhairt isteach go hincriminteach, trí thaighde, chomhairliúchán, 
phíolótú agus athbhreithniú, mar aon le gníomhartha chun acmhainn 
seirbhísí ‘a fhorbairt agus tacaíochtaí seachtracha don ionduchtú. Tacóidh an 
próiseas seo le gluaiseacht i dtreo riachtanas amach anseo do gach iontrálaí 
sa ghairm (seachas feighlithe leanaí) ag gach leibhéal cáilíochta tréimhse 
ionduchtaithe tacaithe a chríochnú.
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6.2. Colún 2: Léibhéil cháilíochta a ardú 
Tugann tuarascáil an Choimisiúin Eorpaigh (2020) Conas Foireann dea-cháilithe a 
Earcú, a Oiliúint agus a Spreagadh:

‘Chomh maith le tacar croí-inniúlachtaí a bhunú d’fhoireann ECEC, tá sé tábhachtach 
machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a n-ullmhaíonn a n-oideachas agus a n-oiliúint 
tosaigh agus leanúnach iad dá ról. I gcás fhormhór na ndaoine tógann sé an t-turas 
chuig inniúlacht ghairmiúil � agus gnóthaítear scileanna trí oiliúint tosaigh, tréimhse 
ionduchtaithe sa ghairm, agus le linn forbairt ghairmiúil leanúnach, chomh maith le 
trí chleachtas laethúil. Teastaíonn rochtain agus tacaíocht do gach gné (a gcúntóirí, 
croíchleachtóirí agus ceannairí ECEC) do gach gné dá n-oideachas agus oiliúint tosaigh 
agus ina dhiaidh sin.’

Is éard a bheidh i gceist le cur i bhfeidhm an chreata gairme a leagtar amach i gColún 
1 na leibhéil cháilíochta a bhaineann leis na róil éagsúla i suíomhanna ELC agus SAC a 
ardú agus a chur i bhfeidhm níos leithne.

Cuimsíonn Colún 2 tacaíochtaí chun Oideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí SAC a 
chumasú – go háirithe iad siúd atá ag obair san earnáil cheana féin – chun na cáilíochtaí 
gairmiúla a bhaint amach a thiocfaidh le himeacht ama mar riachtanais do na róil ina bhfuil 
siad. Cé go mbainfear amach na cáilíochtaí atá riachtanach do dhifríochtaí Is faoi oideachas 
gairmiúil tosaigh a bheidh róil d’iontrálaithe nua san earnáil, beidh fócas láidir i rith shaolré 
an Phlean Fórsa Oibre seo ar thacú le hOideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí SAC atá ann 
cheana chun cáilíochtaí níos airde a bhaint amach agus iad ag obair san earnáil i gcónaí. Tá 
an fócas seo ar uasoiliúint an fhórsa saothair atá ann riachtanach chun spriocanna agus 
riachtanais cháilíochtaí a bhaint amach laistigh de líon réasúnta gearr blianta, ach tá sé 
tábhachtach freisin chun bealaí forbartha gairme a neartú.

6.2.1. Cáilíochtaí d’Oideoirí Luathbhlianta
Tharla cuid den mhéadú ar leibhéil cháilíochta i bhfórsa saothair ELC agus SAC go 
horgánach le blianta fada trí thiomantas agus thiomantas Oideoirí Luathbhlianta agus 
Cleachtóirí SAC iad féin a fhorbairt mar ghairmithe agus cáilíocht an chleachtais a 
ardú. Ó 2010 tá tacaíocht mhéadaitheach ón Stát maidir le breisoiliúint a dhéanamh ar 
an bhfórsa saothair, lena n-áirítear:

• Réamhrá mar chuid de chlár ECCE in 2010 ar riachtanais cháilíochta den 
chéad uair, le ceanglas conarthach go mbeadh cáilíocht Leibhéal 5 ag 
‘ceannairí an tseomra’ sa chlár ECCE,
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• Dreasacht – trí na híocaíochtaí Ardteistiméireachta laistigh de chlár ECCE 
– soláthraithe ELC chun céimithe (ag Leibhéal 7 nó níos airde) a fhostú 
mar cheannairí grúpa / seomra sa chlár ECCE. Thug Measúnú Beartais 
Dírithe ar Íocaíocht Ardteistiméireachta ECCE in 2020 faoi deara tionchar 
na ndreasachtaí airgeadais maidir le gairmiúlacht a chur chun cinn, ach 
aithníodh mar laigí san íocaíocht Ard-Chaipitíochta a theorannú don 
fhoireann a sheachadann an clár ECCE agus a mhéid a cuireadh ar aghaidh 
chuig an bhfoireann é.26

• Ceanglas rialála a thabhairt isteach in 2016 go mbeadh cáilíocht ELC 
Leibhéal 5 ar a laghad ag gach fostaí atá ag obair le leanaí in ELC ionad-
bhunaithe, agus ag an am céanna an riachtanas cáilíochta conarthach do 
‘cheannairí an tseomra’ sa chlár ECCE a ardú go Leibhéal 6.

• Ciste Foghlaimeoirí a thabhairt isteach in 2014 chun tacú le breisoiliúint 
Oideoirí, i dtosach trí mhaoiniú a sholáthar chun a chur ar chumas Oideoirí 
dámhachtainí Leibhéal 5 agus 6 a bhaint amach agus ansin, ó 2017, 
tacaíocht airgeadais siarghabhálach teoranta (€750) a sholáthar d’Oideoirí 
a chríochnaíonn Leibhéal 7 agus 8 ndámhachtain nach bhfuair tacaíocht 
airgeadais ó fhoinsí eile. San iomlán, fuair níos mó ná 2,750 faighteoir 
sparánachtaí Chiste Foghlaimeoirí leibhéal 7-8 agus níos mó ná 4,400 
faighteoir na sparánachtaí leibhéal 5-6. 

Mar thoradh ar an teaglaim den tiomantas d’fhorbairt ghairmiúil dóibh siúd atá ag obair 
san earnáil agus na tacaíochtaí agus na dreasachtaí a chuirtear ar fáil, tá leibhéil cháilíochta 
an fhórsa saothair méadaithe de réir a chéile, agus tá cion na nOideoirí Luathbhlianta le 
cáilíocht leibhéal 7 nó níos airde níos mó ná dúbailt idir 2012 agus 2021, agus an cion le 
dámhachtain Leibhéal 6 nó níos airde a shroicheann níos mó ná dhá thrian (72%).

Tá leathnú mór tagtha ar raon na gclár céime in ELC le blianta beaga anuas. Amhail 
Meán Fómhair 2021, rinne an Bord Comhairleach Cáilíochtaí 19 gclár céime ag 
Leibhéil 7 agus 8 a mheas cheana féin mar riachtanais a chomhlíonann na riachtanais 
atá leagtha amach sna Critéir agus sna Treoirlínte Dámhachtana Gairmiúla. Mar sin 
féin, tá soláthar clár i meán na Gaeilge níos teoranta, le líon beag institiúidí ag tairiscint 
modúil roghnacha i nGaeilge nó ar sholáthar trí mheán na Gaeilge.

26 https://www.gov.ie/en/publication/827ae-focused-policy-assessment-fpa-of-the-ecce-higher-capitation-payment/ 
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Cé gur comhlíonadh an sprioc eatramhach i gCéad 5 gur chóir go mbeadh cáilíocht 
leibhéal céime ag 30% d’fhoireann ELC a oibríonn le leanaí faoi 2021 (agus an cion ag 
34%), tá leibhéil na gcáilíochtaí fós ar bhealach éigin gearr ón ngealltanas i gCéad 5 do 
fhórsa saothair faoi stiúir iarchéime faoi 2028 agus na spriocanna agus na riachtanais 
leagtha amach i gColún 1. Ní hamháin go bhfuil céatadán na nOideoirí Luathbhlianta 
a bhfuil cáilíocht Leibhéal 7 nó níos airde acu i bhfad níos giorra ná 50%, ach tá na 
daoine sin a bhfuil céim Bhaitsiléara acu dírithe ar obair le leanaí 3-5 bliana d’aois.

Bhí riachtanais cháilíochta mar phríomhréimse fócais sa dá ghné den phróiseas 
comhairliúcháin. Agus an fhís don fhórsa saothair á plé, ba é an dara téama is coitianta 
a aithníodh – tar éis sin pá agus coinníollacha níos fearr – lucht saothair atá cáilithe 
go cuí agus faoi stiúir céimithe a bhaint amach. Ar an gcaoi chéanna, thacaigh 
rannpháirtithe sna díospóireachtaí fócasaithe le gluaiseachtaí i dtreo lucht saothair 
faoi stiúir céimithe, cé gur labhair roinnt rannpháirtithe faoi dheacrachtaí céimithe 
a mhealladh chun obair le leanaí faoi 3 bliana d’aois. Measadh go raibh cáilíochtaí 
mar phríomhspreagadh do ghluaiseachtaí chun an earnáil a ghairmiúnú agus chun 
aitheantas agus stádas na gairme a fheabhsú.

Chuir rannpháirtithe sa phróiseas comhairliúcháin béim ar luach na taithí praiticiúla mar 
chuid de cháilíochtaí agus gur chóir go mbeadh cúrsaí ábhartha agus ar ardchaighdeán. 
Fuair   an próiseas comhairliúcháin tacaíocht do shaoire staidéir le pá freisin.

Geallann an Chéad 5 fórsa saothair ELC faoi stiúir céimithe a bhaint amach faoi 
2028. Sonraíonn an tiomantas i gCéad 5 go bhfuil 50% ar a laghad den fhoireann (i.e. 
ceannairí seomra, bainisteoirí cúnta agus bainisteoirí) ag obair go díreach le leanaí i 
suíomhanna ELC ionad-bhunaithe agus comhordaitheoirí ag tacú ba cheart go mbeadh 
cáilíocht iomchuí leibhéal céime ag obair na bhfeighlithe leanaí faoi 2028.

Beidh an sprioc ceannaireachta iarchéime seo i bhfeidhm go cothrom maidir le grúpaí 
leanaí in ELC de gach aois, agus ní bhainfidh sé go sonrach le clár ECCE amach anseo. 
Amach anseo, dá bhrí sin, bainfidh tacaíochtaí agus dreasachtaí le haghaidh uasoiliúna 
go leibhéal 7 agus cáilíochtaí níos airde leo siúd atá ag obair le leanaí óga de gach 
aois ó bhreith go dtí 5. Cuirfear tacaíochtaí airgeadais nua in ionad na n-íocaíochtaí 
Ardteistiméireachta do sholáthraithe seirbhíse chun céimithe a fhostú mar Phríomh-
Oideoirí (agus Bainisteoirí) ag obair le leanaí de gach aois in ELC. D’fhonn tacú le 
breisoiliúint agus an sprioc cáilíochta iarchéime a bhaint amach, díreoidh na tacaíochtaí 
seo ar fhostú céimithe a bhfuil céimeanna ábhartha acu. 
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Cé go leanfaidh iontrálaithe nua san earnáil de bheith tábhachtach chun tacú le méadú 
ar líon na foirne le cáilíochtaí tríú leibhéal, beidh príomhfhócas Phlean an Fhórsa Saothair 
ar uasoiliúint na nOideoirí Luathbhlianta agus na gCleachtóirí SAC atá ann cheana. 
Áireofar leis seo tacú le Rannpháirtíocht Oideoirí na Luathbhlianta i gcláir chéime is 
féidir agus leanúint ar aghaidh ag obair san earnáil, mar chláir chéime páirtaimseartha 
agus chumaisc. Ní mhaoiníonn an Stát céimeanna páirtaimseartha ar shlí eile ach trí 
sparánacht theoranta (€750) a sholáthraíonn an Ciste Foghlaimeoirí (féach cuid 4.4.5) 
agus faoiseamh cánach páirteach.27 

Admhaítear freisin, áfach, nár mhaith le go leor díobh siúd atá ag obair san earnáil a 
bhfuil dámhachtain leibhéal 5 nó 6 acu dul ar aghaidh chuig cáilíochtaí níos airde, agus 
go mbeidh dúshláin shuntasacha roimh chuid acu siúd a dhéanfaidh oiliúint bhreise 
agus iad ag obair.

Déanfar na bacainní ar cháilíochtaí níos airde a dhéanamh a íoslaghdú trí Chiste 
Foghlaimeoirí leathnaithe. Maoineoidh an Stát roinnt áiteanna gach bliain ar chláir 
chéime ainmnithe, agus soláthraítear maoiniú go díreach do na hinstitiúidí tríú leibhéal, 
agus áiteanna ar fáil saor in aisce nó ar chostas íseal dóibh siúd atá ag staidéar agus iad 
ag obair san earnáil. Is le linn an staidéir a dhéanfar maoiniú, seachas ag an deireadh, 
chun an bac airgeadais tosaigh ar rannpháirtíocht a laghdú.

Ní sholáthrófar áiteanna maoinithe ar chláir oiliúna ag leibhéil 5-8 ach sa chás go 
n-aithníonn QQI na cláir seo a bheith ar aon dul leis an PATD do chláir ELC (do chláir 
ag leibhéil 5-6) nó ceadaithe ag QAB (i gcás clár ag leibhéal 7-8).

I bhfianaise an tiomantais i gColún 1 tacú leis an méadú leanúnach ar leibhéil cháilíochta 
d’Oideoirí Luathbhlianta – ní amháin Príomh-Oideoirí – agus chun bogadh le himeacht 
ama i dtreo íoscheanglas iontrála Leibhéal 6 amach anseo, cuirfear tacaíochtaí airgeadais 
ar fáil freisin chun cabhrú leis na Luathbhlianta Oideoirí a bhfuil cáilíocht Leibhéal 5 acu 
chun dámhachtain Leibhéal 6 a bhaint amach agus iad ag obair san earnáil i gcónaí. 

Meastar go sealadach go gcaithfear tacú le timpeall 4,600 Oideoir Luathbhliana a bhfuil 
cáilíocht Leibhéal 5 nó 6 acu faoi láthair chun cáilíocht Leibhéal 7 nó 8 a bhaint amach 
faoi 2028, chun na spriocanna cáilíochta a leagtar amach sa Phlean seo a bhaint amach, 
agus an líon ag brath ar ráta an athraithe san éileamh ar ELC sa todhchaí. Mar sin féin, 
tá roinnt toimhdí mar bhonn agus taca leis an meastachán seo, agus d’fhéadfadh an líon 
a bheith níos airde nó níos ísle. Go háirithe, is mó an feabhas ar phá agus coinníollacha 

27 Féadfar faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí lena n-áirítear ranníocaíocht mac léinn, faoi réir neamhaird €1,500 do mhac léinn 
páirtaimseartha agus €3,000 do lánaimseartha.
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fostaíochta san earnáil (féach cuid 7.1 ar phá agus ar choinníollacha mar ‘phríomh-
chumasóir’ don Phlean), is ea is mó a mheastar go dtitfidh ráta láimhdeachais na foirne 
agus is airde an táthar ag súil go n-ardóidh ráta iontrála iarchéime nua. Braitheann an 
uimhir freisin ar an éileamh ar ELC. Cé go bhfuiltear ag tuar go dtiocfaidh laghdú ar 
dhaonra na leanaí sna haoisghrúpaí 0-5 agus 6-12 thar na blianta go 2028, d’fhéadfadh 
méadú ar líon na foirne a theastaíonn ag gach leibhéal cáilíochta a bheith mar thoradh ar 
mhéadú ar éileamh na dtuismitheoirí ar ELC. Cuireann Aguisín 4 tuilleadh sonraí i láthair 
maidir le meastacháin ar líon na rannpháirtithe do chláir uasoiliúna. 

An comhoibriú leanúnach d’Oideóirí Luathbhlianta chun leibhéil cáilíochtaí 7 agus 
8 a bhaint amach idir institiúidí ardoideachais chun druidim comhsheasmhach 
agus comhtháiteach a thógáil i leith Aitheantas do Réamhfhoghlaim (RPL) laistigh 
agus ar fud na hearnála poiblí ardoideachais, le tacaíocht ón Tionscnamh Caipitil 
Daonna. Chomh maith le tacaíocht airgeadais a sholáthar d’Oideoirí Luathbhlianta 
chun uasoiliúint a dhéanamh, aithnítear freisin go mbeidh tacaíocht bhreise ag teastáil 
ó fhostóirí má tá siad chun a gcuid fostaithe a éascú chun páirt a ghlacadh i gcláir 
breisoideachais agus ardoideachais. Is dúshlán ar leith d’fhostóirí go háirithe na ceanglais 
nach mór do mhic léinn tabhairt faoi shocrúcháin chleachtais i suíomhanna eile seachas 
an ceann a n-oibríonn siad ann. Chun cabhrú le fostóirí freastal air seo, forbrófar ciste 
nua chun tacú le fostóirí íoc as baill foirne ionaid agus leanúint ar aghaidh ag íoc an phá 
agus chun cabhrú leis na costais a bhaineann le saoire staidéir a thabhairt don fhoireann. 
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2.1 Áiteanna maoinithe ar chláir oideachais sholúbtha ag leibhéil 6 go 8 le 
tairiscint d’Oideoirí Luathbhlianta reatha chun tacú le breisoiliúint agus 
bealaí forbartha gairme a neartú.

2.2 Meicníochtaí a fhorbairt agus a thabhairt isteach chun tacaíocht airgeadais 
a sholáthar do sheirbhísí ELC chun cabhrú leis na costais a bhaineann le baill 
foirne a scaoileadh saor chun dul ar shocrúcháin chleachtais mac léinn agus 
saoire staidéir.

2.3 Tacú le húsáid bhreise meicníochtaí chun Réamhfhoghlaim (RPL) 
agus micrea-dhintiúir a Aithint, lena n-áirítear trí thorthaí thionscadail 
Tionscnamh Caipitil Daonna ar RPL agus micrea-dhintiúir.

2.4 Leanúint le hobair an Bhoird Chomhairligh Cáilíochtaí chun dearadh a mheas agus 
monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm clár céime ELC de réir an PACG.

2.5 Tacú le cláir nó modúil oideachais ghairmiúil tosaigh a fhorbairt a dhéantar 
trí mheán na Gaeilge (ag leibhéil 5-8).
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6.2.2. Cáilíochtaí do Chleachtóirí SAC
Cé go bhfuil mórán i bpáirt ag SAC le ELC, tá gnéithe sainiúla aige freisin. Cosúil le ELC, 
tá SAC ardchaighdeáin dírithe ar leanaí, tacaíonn sé le folláine, rannpháirtíocht agus 
forbairt iomlánaíoch leanaí, agus soláthraíonn sé eispéireas foghlama leathan le fócas 
láidir ar shúgradh.28 Mar aon le ELC, is féidir le rannpháirtíocht i SAC ardchaighdeáin 
difríocht dhearfach shuntasach a dhéanamh d’fholláine agus d’fhorbairt leanaí. Cosúil 
le hOideoirí Luathbhlianta, tá scileanna, eolas, luachanna agus dearcaí Cleachtóirí SAC 
ríthábhachtach do cháilíocht an chleachtais.

Ag an am céanna, déanann SAC foráil do raon aoise leathan leanaí, a bhféadfadh a 
riachtanais a bheith difriúil ar go leor bealaí ó riachtanais leanaí réamhscoile. Ag an 
deireadh is óige, forluíonn SAC leis an raon aoise do ELC, i.e. leanaí 4 agus 5 bliana 
d’aois. Ag an deireadh is sine, cé go bhfuil siad teoranta den chuid is mó do leanaí 
bunscoile, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt leanaí iar-bhunscoile san áireamh i seirbhísí 
SAC agus d’fhéadfadh go mbeadh déagóirí suas le agus 14 bliana d’aois san áireamh.

Cé go bhfuil go leor forluí idir ELC agus SAC sna scileanna agus san eolas a theastaíonn ón 
bhfoireann, agus go n-oibríonn go leor foirne in ELC agus SAC araon, ciallaíonn gnéithe 
sainiúla SAC – go háirithe maidir le tacú le leanaí ag deireadh níos sine an raon aoise – 
nach n-ullmhóidh cáilíocht ELC amháin Cleachtóir go hiomlán chun SAC a sholáthar. 

Mar sin féin, i bhfianaise na ngnáthnós, agus ós rud é go soláthraíonn go leor seirbhísí 
ELC agus SAC araon agus ós rud é go bhfuil buntáistí tábhachtacha ag baint le 
conarthaí lánaimseartha lánaimseartha a éascú d’fhoireann ELC agus SAC (ag tacú le 
hearcú agus coinneáil foirne), is beartas é iarracht a chinntiú go bhféadfaidh baill foirne 
a sholáthraíonn ELC bacainní breise íosta a sholáthar do SAC, agus a mhalairt.

Tá éagsúlacht ag tíortha maidir leis an gcur chuige a ghlac siad maidir le riachtanais 
cháilíochta do SAC. Cé go bhfuil cáilíochtaí forbartha ag tíortha áirithe a bhaineann 
le ELC agus SAC araon, d’fhorbair roinnt tíortha cáilíochtaí a bhaineann go sonrach le 
seirbhísí SAC nó a bhfuil ábharthacht níos leithne acu (m.s. cáilíochtaí PlayWork sa RA). I 
go leor tíortha (an RA san áireamh) níl aon íoscheanglais cháilíochta ann maidir le SAC.

In Éirinn, go dtí seo ní raibh aon riachtanas cáilíochta ann chun obair i SAC. Mar 
gheall ar riachtanais chlárúcháin do sheirbhísí SAC níor tháinig siad i bhfeidhm ach 
le déanaí, tá sonraí teoranta ann maidir le cáilíochtaí reatha cleachtóirí SAC. As 

28 DCEDIY (2020) Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí Aois Scoile.
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na 2,08629 seirbhís SAC a cláraíodh le Tusla ó Shamhain 2021, is soláthraithe SAC 
‘neamhspleácha’ iad timpeall aon trian díobh. I measc soláthraithe comhcheangailte 
ELC agus SAC, tugann sonraí ón bPróifíl Earnála (2021) le tuiscint go bhfuil 
dámhachtain mhór Leibhéal 5 ar a laghad ag ELC ag suas le 78% díobh siúd atá ag 
obair i SAC, cé nach bhfuil cáilíocht ábhartha ag 22%. Fuair suirbhé 2020 ar sheirbhísí 
SAC ‘neamhspleácha’, a rinne CCC thar ceann Ghrúpa Stiúrtha Phlean an Lucht Oibre 
agus dhá sholáthraí móra go n-oibríonn gach ceann acu roinnt seirbhísí SAC, go bhfuair 
74% díobh siúd atá ag obair i ‘neamhspleách’ Tá dámhachtain mhór Leibhéal 5 ar a 
laghad ag seirbhísí SAC: 46% in ELC, agus 28% i réimse gaolmhar mar obair óige, obair 
shóisialta, teagasc, ealaíona / drámaíocht srl. 

Le linn an phróisis chomhairliúcháin, bhí tuairimí éagsúla ann maidir le cáilíochtaí 
iomchuí do SAC. D’áitigh roinnt rannpháirtithe gur cheart cáilíochtaí sonracha SAC, atá 
difriúil leis na cáilíochtaí a theastaíonn in ELC, a fhorbairt. Thug daoine eile a dtuairim 
gur chóir modúl ‘breiseán’ SAC a chruthú chun ligean dóibh siúd a bhfuil cáilíocht 
ELC acu miondhámhachtain a dhéanamh chun ligean dóibh oibriú in ELC agus SAC 
araon. Chuir go leor rannpháirtithe béim ar an ngá le inaistritheacht foghlama idir 
cáilíochtaí ELC agus SAC. Bhí tacaíocht sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí ar SAC go 
n-aithneofaí raon cáilíochtaí.

Geallann an Chéad 5 íoscheanglas cáilíochta a thabhairt isteach le haghaidh SAC le 
tréimhse ama iomchuí chun an riachtanas a chomhlíonadh. I bhfianaise na céime 
reatha d’fhorbairt fhórsa saothair an SAC, agus na dúshláin earcaíochta san earnáil faoi 
láthair, tabharfar isteach íoscheanglas cáilíochta ag leibhéal 5 in SAC thar thréimhse 
blianta. Tabharfar an riachtanas isteach go hincriminteach. Laistigh de 3 bliana ó 
dhámhachtain SAC leibhéal 5 a thabhairt isteach, ba cheart go mbeadh ar a laghad 
leath na foirne i seirbhís cáilithe, d’fhonn a chinntiú nach mbeidh aon seirbhís SAC 
ann faoin dáta sin ina mbeidh gach ball foirne neamhcháilithe. Laistigh de 5 bliana ón 
dámhachtain a thabhairt isteach, ba cheart go mbeadh gach ball foirne cáilithe.

Seachas cláir oideachais tosaigh SAC ar leithligh a fhorbairt, i bhfianaise na ngnáthnós 
idir ELC agus SAC, agus i bhfianaise a thábhachtaí atá sé seirbhísí comhcheangailte 
ELC agus SAC agus deiseanna fostaíochta a éascú a chuireann ar chumas na foirne 
oibriú in ELC agus SAC araon, moltar oideachas tosaigh ELC ba cheart cláir ó Leibhéil 5 
go 8 a choigeartú de réir a chéile chun caighdeáin dámhachtana gairmiúla a ionchorprú 
le haghaidh SAC.

29 Sonraí Tusla Meán Fómhair 2021, Sonraí fós neamhfhoilsithe.

65

An Plean Lucht Oibre don Luathfhoghlaim agus Cúram agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile, 2022-2028



Tosóidh an próiseas seo le dámhachtainí Leibhéal 5 agus 6, nuair a thabharfar isteach 
íoscheanglas Leibhéal 5. Forbraíodh Dréacht-Tuairiscitheoirí Cineál Dámhachtana 
Gairmiúla (PATD) agus críochnófar iad, chun tacú le cláir chomhcheangailte leibhéal 
5 a fhorbairt do ELC agus SAC. Le himeacht ama, ligfidh ionchorprú SAC laistigh de 
dhámhachtainí Leibhéal 7 agus 8 do dheiseanna breise forbartha gairmiúla laistigh de SAC.

Déanfaidh forbairt clár comhcheangailte in ELC agus SAC ag leibhéil 5 go 8 
uasmhéadú ar líon na nOideoirí Luathbhlianta / Cleachtóirí SAC atá cáilithe chun 
cleachtadh in SAC agus chun róil ceannaireachta agus oiliúna a ghlacadh in SAC, agus 
beidh an sochar céanna aige ELC.

I bhfianaise na taithí leathan cleachtais agus na gcáilíochtaí éagsúla atá ag go 
leor Cleachtóirí SAC, beidh sé tábhachtach tuilleadh meicníochtaí a aithint chun 
Réamhfhoghlaim a Aithint (RPL) chun dámhachtainí nua a chuimsíonn SAC a thabhairt 
isteach.

Sa ghearrthéarma, i bhfianaise líon mór na foirne in SAC a bhfuil cáilíochtaí acu 
in ELC nó i ndisciplíní gaolmhara (m.s. obair óige), forbrófar dámhachtain ghearr 
sainchuspóra, a bheidh dírithe ar a chinntiú go mbeidh baill foirne cáilithe go leibhéal 
5 nó níos airde i ndisciplíní gaolmhara (tá ELC san áireamh) cáilithe chun na róil atá 
leagtha amach sa phróifíl róil do Chleachtóir SAC a chomhlíonadh (féach Aguisín 2). 
Beidh an dámhachtain sainchuspóra SAC dírithe freisin ar Chleachtóirí SAC a bhfuil 
dámhachtain mhór Leibhéal 5 acu i liosta sonraithe de réimsí gaolmhara (mar obair 
óige), rud a chuirfidh ar chumas seirbhísí SAC leas a bhaint as foireann a bheith acu ó 
réimse cúlraí agus le réimse cáilíochtaí.

Mar aon le tacaíochtaí chun leibhéil cháilíochta a ardú in ELC, tacófar freisin le hardú 
leibhéil cháilíochta in SAC trí thacaíochtaí airgeadais do chleachtóirí SAC tabhairt faoi 
cháilíochtaí breisoideachais agus ardoideachais agus trí thacaíochtaí airgeadais do 
sholáthraithe SAC chun scaoileadh saor na mball foirne a éascú le haghaidh socrúcháin 
chleachtais mac léinn i suíomhanna eile agus le haghaidh saoire staidéir.
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2.6 Sa ghearrthéarma, forbrófar agus rolladh amach clár oiliúna tosaigh ar 
líne rochtana oscailte ar SAC, dírithe ar fheasacht a mhúscailt ar ábhar na 
dTreoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do SAC a foilsíodh in 2020.

2.7 Tabharfar isteach íosriachtanas rialála cáilíochta ag Leibhéal 5, do gach 
cleachtóir agus bainisteoir in SAC, a bhfuil am ceannais acu: 

• Ba cheart go mbeadh cáilíocht leibhéal 5 ábhartha ag leath na foirne ar 
a laghad i seirbhís SAC a oibríonn go díreach le leanaí (i.e. 1 in aghaidh 
gach 24 leanbh ar a laghad) laistigh de 3 bliana ó tugadh isteach 
cáilíocht leibhéal 5 SAC.

• Ba cheart go mbeadh cáilíocht ábhartha ag gach ball foirne i seirbhís SAC 
a oibríonn go díreach le leanaí (i.e. 1 in aghaidh gach 12 leanbh ar a laghad) 
laistigh de 5 bliana ón gcáilíocht nua SAC Leibhéal 5 a thabhairt isteach.

2.8 Aithneofar go gcomhlíonann roinnt disciplíní gaolmhara (lena n-áirítear 
ELC) an chuid is mó de na riachtanais do Chleachtóirí SAC. Ní cheanglófar 
ar Chleachtóirí SAC a bhfuil cáilíochtaí acu sna cláir seo ach dámhachtain 
ghearr sainchuspóra a bhaineann go sonrach le SAC a dhéanamh. Tabharfar 
faoi anailís bhreise ar chúrsaí atá oiriúnach le haitheantas chun na críche 
seo i dteannta le forbairt na dámhachtana sainchuspóra.

2.9 Tarlóidh forbairt cáilíochta in SAC ag leibhéal 5 trí thabhairt chun críche 
Tuairiscithe Cineál Dámhachtana Gairmiúla do SAC, agus an coigeartú atá 
beartaithe ar chláir leibhéal 5 in ELC chun SAC a ionchorprú freisin, agus 
beidh cláir chomhcheangailte Leibhéal 5 in ELC agus SAC mar thoradh air sin 
cáilfidh duine aonair chun obair i gceachtar den dá réimse nó sa dá réimse.

2.10 Cuirfear áiteanna maoinithe ar chláir oideachais leibhéal 5 solúbtha ar fáil 
do Chleachtóirí SAC reatha chun cabhrú leis an riachtanas nua cáilíochta a 
chomhlíonadh.

2.11 Féachfar le sraith clár comhcheangailte ELC agus SAC a fhorbairt ag 
Leibhéil 6 go 8, ionas go mbeidh céimithe clár oideachais sa todhchaí 
cáilithe chun cleachtadh in ELC agus SAC araon.

2.12 Meicníochtaí a fhorbairt agus a thabhairt isteach chun tacaíocht airgeadais 
a sholáthar do sheirbhísí SAC chun cabhrú leis na costais a bhaineann le 
baill foirne a scaoileadh saor chun dul ar shocrúcháin chleachtais mac léinn 
agus saoire staidéir.
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6.2.3. Cáilíochtaí d’fheighlithe leanaí
Geallann an Chéad 5 go dtabharfar isteach íoscheanglas cáilíochta d’fheighlithe 
leanaí, le tréimhse ama iomchuí chun an riachtanas seo a chomhlíonadh. Leagadh 
amach íoscheanglas – agus cur chuige chun tacú le breisoiliúint, rialáil agus aitheantas 
feighlithe leanaí – sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí, a foilsíodh 
in Aibreán 2021. Forbraíodh na tiomantais maidir le hoiliúint a leagtar amach sa Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí dlúth-chomhordú le Grúpa Stiúrtha 
Phlean an Fhórsa Saothair. 

Léiríonn na difríochtaí i gceanglais cháilíochta idir feighlithe leanaí agus iad siúd atá ag obair 
in ELC agus SAC ionad-bhunaithe na gnéithe sainiúla a bhaineann le feighlíocht leanaí agus 
na difríochtaí ina chéim forbartha freisin. Tá an cúram leanaí neamhrialaithe den chuid is 
mó in Éirinn, agus tá an chuid is mó d’fheighlithe leanaí neamhcháilithe agus ní raibh siad i 
dteagmháil roimhe seo le tacaíochtaí nó deiseanna oiliúna a sholáthraíonn an Stát. Cé nach 
eol go mór na leibhéil cháilíochta reatha i measc feighlithe leanaí, glactar leis nach bhfuil 
cáilíochtaí sonracha ELC ag an gcuid is mó de na feighlithe leanaí.30

Cé go dtabharfar isteach riachtanas oiliúna, beidh a thabhairt isteach céimnithe agus 
incriminteach:

• Oiliúint Fondúireachta sula gclárófar le Tusla.

• Tar éis clárúcháin, thacaigh sé le rannpháirtíocht i gClár Forbartha 
Cáilíochta thar thréimhse blianta d’fhonn fanacht cláraithe le Tusla. 

• Líonraí áitiúla feighlithe leanaí a fhorbairt agus a thabhairt isteach 
chun tacaíocht le feighlithe leanaí agus chun cabhrú leo tabhairt faoi 
thacaíochtaí oiliúna agus CPD.31

Léiríonn an cur chuige seo na cineálacha cur chuige a ghlactar i go leor tíortha 
Eorpacha eile, áit a mbíonn riachtanais oiliúna maidir le feighlithe leanaí ag leibhéal 
bunáite de ghnáth, agus teastaíonn líon teoranta uaireanta oiliúna.

Le linn ullmhúchán an Phlean Lucht Oibre, rinneadh tuilleadh machnaimh ar ábhar 
agus ar fhormáid na hoiliúna do fheighlithe leanaí, agus tacóidh an obair ullmhúcháin 

30 De réir QQI, comhlánaíonn níos lú ná 50 duine in aghaidh na bliana an dámhachtain mionleibhéil 5 i gcleachtas feighlíochta leanaí.
31 Cuireann an Athbhreithniú ar Bheartas Tíre OECD (2021) béim ar fhianaise taighde go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag líonraí foghlama 

gairmiúla do fheighlithe leanaí i gcáilíocht ar idirghníomhaíochtaí foirne-leanaí i leaganacha cúram lae teaghlaigh (feighlíocht leanaí).
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seo le hoiliúint Fhondúireachta agus leis an gClár Forbartha Cáilíochta a fhorbairt agus 
a rolladh amach faoi choimirce an Ghrúpa Stiúrtha don Plean Gníomhaíochta Náisiúnta 
um Chúram Leanaí.

Agus na gnéithe sainiúla a bhaineann le feighlíocht leanaí á n-urramú, déanfar cláir 
oiliúna a dhearadh sa chaoi is go n-éascófar gluaiseacht dhá bhealach daoine aonair 
idir feighlíocht leanaí agus obair in ELC lár-bhunaithe agus SAC. Is amhlaidh cheana 
a d’oibrigh roinnt feighlithe leanaí roimhe seo i seirbhísí ionad-bhunaithe agus mar 
thoradh air sin tá cáilíochtaí ELC acu.

I measc na moltaí le haghaidh oiliúna tosaigh d’fheighlithe leanaí, a léirítear sa Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí, tá:
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2.13 Forbrófar agus maoineofar Clár Oiliúna Fondúireachta a bhaineann go 
sonrach le cúram leanaí, agus é mar aidhm an clár oiliúna bunsraithe seo a 
chríochnú a bheith ina réamhriachtanas d’fheighlithe leanaí clárú le Tusla.

2.14 Forbrófar agus maoineofar Clár Forbartha Cáilíochta a bhaineann go 
sonrach le cúram leanaí. D’fhonn fanacht cláraithe, ceanglófar ar fheighlí 
leanaí an Clár Forbartha Cáilíochta seo a chur i gcrích thar thréimhse 
blianta. Beidh dámhachtain sainchuspóra ag Leibhéal 5 ar an NFQ mar 
thoradh ar an gClár Forbartha Cáilíochta, scála atá i bhfad níos lú ná 
dámhachtain mhór Leibhéal 5.

2.15 Tacófar le rannpháirtíocht sa Chlár Forbartha Cáilíochta trí líonraí áitiúla 
feighlithe leanaí a fhorbairt agus a rolladh amach go forásach ar fud na tíre, 
a thabharfaidh tacaíocht áitiúil d’fheighlithe leanaí.

2.16 Cé go bhforbrófar oiliúint a bheidh sainiúil chun tacú le feighlithe leanaí 
oibriú i dtimpeallacht bhaile, beidh sí modúlach agus struchtúrtha sa chaoi 
is go n-éascófar inaistritheacht oiliúna dhá bhealach idir soláthar ionad-
bhunaithe agus feistiú leanaí.

2.17 Cuirfear réamhcháilíochtaí agus foghlaim ó thaithí san áireamh agus 
díolúintí ó (codanna den) Chlár Oiliúna agus Forbartha Cáilíochta 
Fondúireachta á gcinneadh.
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6.3. Colún 3: Ag forbairt córas CPD náisiúnta
Is príomhchúinse í forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) d’Oideoirí Luathbhlianta, 
Cleachtóirí SAC agus feighlithe leanaí atá cáilithe cheana féin agus atá ag obair san 
earnáil chun cáilíocht an tsoláthair ELC agus SAC a chinntiú. Ba é tátal an athbhreithnithe 
ar an litríocht a bhí mar bhonn agus taca le tionscadal idirnáisiúnta an OECD ‘Quality 
beyond Regulation’: ‘Is é rannpháirtíocht in oiliúint inseirbhíse (nó forbairt ghairmiúil) 
an tuar is comhsheasmhaí ar idirghníomhaíochtaí foirne-leanaí ar ardchaighdeán, agus 
tá naisc dhíreacha aige freisin le forbairt agus foghlaim leanaí.’32 Tuigtear go ginearálta 
go bhfuil CPD anseo chun cúrsaí oiliúna foirmiúla a chur san áireamh, ach freisin CPD 
neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Tá siad uile tábhachtach, go háirithe i bhfianaise 
fianaise taighde ar éifeachtacht fheabhas a chur ar cháilíocht ELC de thionscnaimh CPD 
‘bunaithe ar chomhthéacs’ a chomhcheanglaíonn oideolaíocht agus maoirseacht ‘ar an 
bpost”33 agus na buntáistí a bhaineann le foghlaim i bhfoirne:

• Cuimsíonn CPD foirmiúil gníomhaíochtaí d’aon ghnó, struchtúrtha as a 
dtagann aitheantas foirmiúil, mar cháilíochtaí gairmiúla nó acadúla.

• Is éard atá i gceist le CPD ‘neamhfhoirmiúil’ gníomhaíochtaí d’aon ghnó, 
struchtúrtha gan deimhniú foirmiúil, mar ghearrchúrsaí, seimineáir 
ghréasáin, oiliúint, meantóireacht, freastal ar chomhdhálacha agus 
imeachtaí, agus pobail chleachtais.

• Is éard atá i gceist le CPD ‘neamhfhoirmiúil’ cleachtais laethúla a 
fheabhsaíonn eispéireas gairmiúil, mar scáthfhoghlaim poist, cruinnithe 
foirne, féinmheastóireacht, meantóireacht neamhfhoirmiúil, grúpaí 
díospóireachta ar líne, agus líonraí gairmiúla. 

Tá tábhacht ag baint le CPD chun cáilíocht an chleachtais a fheabhsú agus chun 
deiseanna forbartha gairme a sholáthar d’Oideoirí agus do Chleachtóirí. Roinntear an 
fhreagracht as CPD idir: 

• An duine aonair, atá ar a aistear gairmiúil féin,

• An tseirbhís, atá freagrach as a foireann agus cáilíocht fhoriomlán na 
seirbhíse, agus

• An Stát, a dhéanann maoirseacht agus tacaíocht ar cháilíocht an chórais.

32 OECD (2018) Ag Dul i nGníomh le Leanaí Óga: Ceachtanna ó Thaighde faoi Cháilíocht in Oideachas agus Cúram Luath-Óige, lch.79
33 Peleman, Brecht & Lazzari, Arianna & Budginaite, Irma & Siarova, Hanna & Hauari, Hanan & Peeters, Jan & Cameron, Claire. (2018). Forbairt ghairmiúil 

leanúnach agus cáilíocht ECEC: Torthaí ó athbhreithniú córasach Eorpach ar litríocht. Iris Eorpach an Oideachais. 53. 10.1111 / ejed.12257.
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I gcomhthéacs Éireannach, deir Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta (2006), 
‘Cleachtadh ar bhealach gairmiúil  . teastaíonn machnamh rialta ar chleachtas agus 
ar rannpháirtíocht i bhforbairt ghairmiúil leanúnach tacaithe. Is féidir tacú le cumas 
cleachtóra dul i mbun cleachtas machnamhach agus gníomhaíochtaí forbartha 
gairmiúla rialta agus leanúnacha a fheabhsú.’34 

Ar an gcaoi chéanna, iarrann na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do SAC (2020) ar 
sheirbhísí SAC forbairt ghairmiúil na foirne a spreagadh, ag moladh ‘Pleananna 
forbartha aonair ... chun tacú le baill foirne le féinmheastóireacht agus machnamh, 
forbairt ghairmiúil leanúnach agus feabhsú leanúnach’.35 

Mar sin féin, fuair suirbhé TALIS 2018 Ag Tosú Go Láidir an OECD ar chleachtóirí i 
naoi dtír bacainní suntasacha ar rannpháirtíocht i CPD ar fud tíortha, lena n-áirítear: 
coinbhleachtaí le sceidil oibre, costas na gníomhaíochta, agus easpa dreasachtaí 
d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach.36 

Agus é ag cur síos ar bheartais chun tacú le ‘cáilíocht phróisis’ in ELC, tugann an 
OECD faoi deara an tábhacht a bhaineann le ‘am cosanta’ d’fhoireann a bheith 
páirteach i CPD: ‘D’fhéadfadh sé go mbeadh sé ríthábhachtach am agus maoiniú a 
dheonú chun rochtain agus rannpháirtíocht foirne i bhforbairt ghairmiúil a chinntiú 
chun freagrúlacht a chinntiú mar aon le héifeachtacht na n-idirghabhálacha forbartha 
gairmiúla  . Mar an gcéanna, d’fhéadfadh foghlaim neamhfhoirmiúil a bheith mar 
thoradh ar am a chosaint ar ghníomhaíochtaí gan leanaí, go háirithe iad siúd a mbíonn 
malartuithe le comhghleacaithe i gceist leo’.37

Cuireann an OECD béim freisin ar na buntáistí a bhaineann le fócas ar ‘fhoghlaim leabaithe 
sa lár’ (atá nasctha go dlúth leis an suíomh ina n-oibríonn an tOideoir nó an Cleachtóir), trí 
aiseolas agus treoir aonair a chur san áireamh i CPD, agus as ‘log foghlama’ a fhorbairt le 
go mbeidh sé ar chumas baill foirne chun a rannpháirtíocht a thaifeadadh ní amháin i CPD 
foirmiúil ach neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil.38 Ina theannta sin tugann Athbhreithniú 
ar Bheartas Tíre OECD ar Éirinn faoi deara an scóip chun úsáid níos mó a bhaint as formáidí 
cumaiscthe agus ar líne le haghaidh FGL, ag tógáil ar fhoghlaim ó athruithe mar fhreagairt 
ar COVID-19, ach ag tabhairt buntáistí freisin i dtéarmaí comhoiriúnachta níos fearr le 
huaireanta oibre agus éagsúlacht foirne de shuíomh geografach.

34 https://www.siolta.ie/
35 DCEDIY (2020) lch.31.
36 OECD (2019) TALIS – Oideachas agus Cúram Luath-Óige Ardchaighdeáin a Sholáthar – Torthaí ón Suirbhé Start Strong 2018.
37 OECD (2021) Ag Tosú Láidir VI: Ag Tacú le Idirghníomhaíochtaí Bríocha in ECEC, lch.139.
38 OECD (2021) Athbhreithniú ar Bheartas Tíre ar ELC in Éirinn. 
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Socraítear na riachtanais reatha CPD in Éirinn ag leibhéal seirbhíse, agus ní leis 
an Oideoir Luathbhlianta nó Cleachtóir SAC aonair. Ceanglaítear le Rialacháin na 
Luathbhlianta 2016 go mbeidh ‘beartas oiliúna foirne’ ag seirbhísí ELC ‘ina sonraítear 
an bealach ina ndéanfaidh an soláthraí cláraithe riachtanais oiliúna fostaithe agus 
oibrithe gan phá a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu’. Éilíonn siad freisin ar 
sheirbhísí faisnéis iomchuí a sholáthar, agus oiliúint nuair is gá, lena n-áirítear maidir le 
beartais agus nósanna imeachta na seirbhíse agus maidir le riachtanais rialála.

Tugann seirbhísí agus baill foirne faoi ghníomhaíochtaí fairsing CPD – foirmiúil, 
neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Tá raon leathan cúrsaí, tionscnamh oiliúna agus 
deiseanna CPD ar fáil do sheirbhísí ELC agus SAC agus a bhfoireann, le tacaíocht ón 
Rialtas, agus a rolladh amach trí raon éagsúil eagraíochtaí lena n-áirítear Better Start, 
CCCanna, Eagraíochtaí Deonacha Náisiúnta um Chúram Leanaí, agus institiúidí oideachais. 

Cé gur baineadh amach méid áirithe comhordaithe i seachadadh trí Better Start a bhunú in 
2014 agus le déanaí (in 2018/19) Aonad Foghlama agus Forbartha a bhunú laistigh de Better 
Start, agus trí leathnú ar oiliúint arna maoiniú ag DCEDIY trí AIM agus tá an Tionscnamh 
Náisiúnta Síolta Aistear, forbairt agus seachadadh deiseanna CPD araon ilroinnte.

Tá próisis dearbhaithe cáilíochta éagsúil go háirithe, agus níl aon chóras náisiúnta ann 
chun seirbhísí nó daoine aonair a rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí CPD a rianú. Ina 
theannta sin, is beag tacaíocht airgeadais atá ann do rannpháirtíocht i CPD. Cé gur 
tugadh isteach íocaíocht phíolótach as rannpháirtíocht CPD in 2018 (lena n-áirítear 
rannpháirtíocht i gclár FGL Aistear agus Play, agus i gcláir Hanen agus Lámh), bhí 
ualach riaracháin uirthi agus chuir sé an rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí CPD 
neamh-mhaoinithe eile i mbaol.

Sa phróiseas comhairliúcháin, iarradh go dtacófaí le CPD trí thacaíochtaí airgeadais, 
rochtain níos fearr ar oiliúint, éagsúlacht níos leithne oiliúna, agus am neamhtheagmhála 
ionas nach mbeadh ar bhaill foirne oiliúint a dhéanamh ina gcuid ama féin. Bhí tacaíocht 
ann freisin chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chláir mheantóireachta, agus chun 
pobail chleachtais agus deiseanna líonraithe piaraí a fhorbairt.

Ag tógáil ar an réimse éagsúil deiseanna CPD atá ar fáil cheana féin, forbrófar cur 
chuige náisiúnta i leith CPD le linn Phlean an Fhórsa Saothair. Cuimseoidh an cur 
chuige náisiúnta seo:

• ‘Tairseach’ náisiúnta amháin a fhorbairt chun rochtain a fháil ar acmhainní 
CPD dearbhaithe cáilíochta (ar líne agus duine le duine, lena n-áirítear 
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acmhainní chun tacú le foirmeacha neamhfhoirmiúla CPD), le tairseach ar 
líne, agus Córas Náisiúnta Bainistíochta Foghlaime ar líne atá inrochtana 
do gach seirbhís ELC agus SAC agus do gach Oideoir Luathbhlianta, 
cleachtóirí SAC, agus feighlithe leanaí.

• Córas TF náisiúnta a fhorbairt chun seirbhísí ELC agus SAC, Oideoirí 
Luathbhlianta, cleachtóirí SAC, agus feighlithe leanaí a chumasú, chun a 
rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí CPD a thaifeadadh agus monatóireacht 
a dhéanamh air – foirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil.

• Athbhreithniú ar Síolta agus forbairt creat féinmheastóireachta 
náisiúnta amháin (ar gealltanais iad i gCéad 5), ag tógáil ar na huirlisí 
féinmheasúnaithe a forbraíodh cheana trí Threoir Cleachtais Aistear-
Síolta agus acmhainní eile. Tacóidh forbairt sraith acmhainní agus clár 
oiliúna le soláthraithe seirbhíse agus le daoine aonair dul i mbun cleachtas 
machnamhach agus a riachtanais CPD féin a mheas.

• Meicníochtaí dearbhaithe cáilíochta a neartú le haghaidh deiseanna agus 
acmhainní CPD. Cé go leanfaidh dearbhú cáilíochta d’ábhar CPD ag brath 
ar raon struchtúr atá i bhfeidhm cheana féin (m.sh. tá an NSAI freagrach 
faoi láthair as dearbhú cáilíochta CPD a bhaineann le Síolta agus Aistear, 
agus déanann grúpaí oibre AIM maoirseacht ar oiliúint a bhaineann le 
cuimsiú), bunófar meicníocht náisiúnta chun maoirseacht agus rialachas 
a sholáthar ar phróisis dearbhaithe cáilíochta do CPD don lucht saothair 
ELC agus SAC agus chun a chinntiú go bhfuil na hacmhainní CPD uile atá 
inrochtana tríd an ‘geata’ CPD náisiúnta cinnte ó thaobh cáilíochta de.

• Le himeacht aimsire, forbróidh an struchtúr náisiúnta seo do CPD 
do ELC agus SAC naisc leis an struchtúr náisiúnta do CPD múinteoirí 
bunscoile. Ag teacht le Céad 5, breithneofar deiseanna chun cláir CPD a 
sheachadadh i gcomhpháirt nuair is cuí. 

Chun Oideoirí Luathbhlianta, Cleachtóirí SAC agus feighlithe leanaí a éascú chun páirt 
a ghlacadh i CPD, agus chun a chumasú do sholáthraithe seirbhíse ELC agus SAC am 
cosanta (i.e. neamhtheagmhála) a bheith acu do ghníomhaíochtaí CPD, cumasófar 
tacaíocht airgeadais a sholáthar do thabhairt isteach Croí-Mhaoinithe rannpháirtíocht i 
CPD. Aithneoidh an maoiniú seo an réimse éagsúil deiseanna CPD a d’fhéadfadh tacú le 
cáilíocht an tsoláthair ELC agus SAC – foirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. 
(Ina theannta sin, tabharfar isteach tacaíocht airgeadais chun cabhrú le seirbhísí ELC 
agus SAC na costais a bhaineann le baill foirne a scaoileadh saor chun dul ar shocrúcháin 
chleachtais mac léinn agus saoire staidéir – féach cuspóirí 2.2 agus 2.12).
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Agus gluaiseacht i dtreo rialáil na gairme fós ag céim luath, fanfaidh na riachtanais 
rialála ag leibhéal na seirbhíse sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.
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3.1 Beidh cur chuige ‘córas iomlán’ i gceist le forbairt bhreise CPD, arna 
chomhordú ag gníomhaireacht amháin, chun struchtúir reatha agus aon 
struchtúir nuafhorbartha a chomhtháthú agus a ailíniú.

3.2 Forbrófar ‘tairseach’ náisiúnta amháin chun rochtain ar acmhainní agus 
tacaíochtaí CPD dearbhaithe cáilíochta a éascú do ELC, SAC agus feistiú 
leanaí. Áireofar leis seo córas bainistíochta foghlaimeoirí a fhorbairt chun 
mol lárnach ar líne a sholáthar do ghníomhaíochtaí agus acmhainní CPD 
cáilithe le cáilíocht.

3.3 Forbrófar córas ar líne chun taifeadadh, rianú agus breathnú ar 
rannpháirtíocht CPD (foirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil) a 
chumasú ar leibhéal seirbhíse ELC agus SAC agus ar leibhéal Oideachasóra 
/ Cleachtóra / feighlí leanaí aonair.

3.4 Tabharfar an Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear i bhfeidhm go hiomlán go 
náisiúnta faoi 2028, le tacaíocht ó athfhorbairt acmhainní CPD i bhformáid 
chumaisc nua, ag comhcheangal seachadadh ar líne agus duine le duine.

3.5 Déanfar Síolta a nuashonrú agus forbrófar creat féinmheastóireachta 
náisiúnta amháin, ag tógáil ar na huirlisí féinmheasúnaithe a forbraíodh 
cheana trí Threoir Cleachtais Aistear-Síolta agus acmhainní eile, agus 
comhtháite le creataí náisiúnta seanbhunaithe eile m.s. Aistear, an Chairt 
agus Treoirlínte Éagsúlachta, Comhionannais agus Cuimsitheachta, agus 
na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí SAC. Forbrófar agus 
cuirfear i bhfeidhm go náisiúnta sraith acmhainní agus clár oiliúna chun 
tacú le soláthraithe seirbhíse agus le daoine aonair dul i mbun cleachtas 
machnamhach agus chun a riachtanais CPD féin a mheas.

3.6 Forbrófar agus cuirfear i bhfeidhm beartas náisiúnta chun an Cur 
Chuige Eochair Duine a leabú i ngach suíomh ELC agus SAC trí fhorbairt 
bhreise faisnéise, treorach, acmhainní agus CPD. Féadfaidh gach Oideoir 
Luathbhlianta agus Cleachtóir SAC a bheith ina ‘bpríomhphearsana’ laistigh 
den Chur Chuige Duine Eochair a mholfar nó a theastóidh i ngach suíomh 
(féach ar mhír 6.1).
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3.7 Forbróidh gníomhaireacht lárnach ar leibhéal náisiúnta struchtúir 
agus phróisis chun dearbhú cáilíochta acmhainní, gníomhaíochtaí agus 
tacaíochtaí CPD (lena n-áirítear maidir le CPD ar líne agus cumaiscthe, 
agus lena n-áirítear maidir le hacmhainní CPD na Gaeilge) chun forbairt 
CPD foirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a threorú, ag tógáil 
ar threoir Eorpach agus náisiúnta atá ann cheana agus ar shaineolas laistigh 
den earnáil. Ní chuirfear ach acmhainní CPD dearbhaithe cáilíochta ar fáil 
don earnáil tríd an tairseach náisiúnta CPD.

3.8 Forbrófar treoir maidir le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí CPD (foirmiúil, 
seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil), lena n-áirítear sainmhínithe agus 
samplaí de dhea-chleachtas.

Fanfaidh na riachtanais rialála maidir le CPD ar leibhéal seirbhíse sa 
ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

3.9 Soláthróidh Bunmhaoiniú, a thabharfar isteach ó Mheán Fómhair 2022, 
tacaíocht airgeadais le haghaidh am neamhtheagmhála, lena n-áirítear 
rannpháirtíocht i raon éagsúil gníomhaíochtaí CPD, in ionad an phíolóta 
íocaíochta CPD níos teoranta.

3.10 Forbrófar treoir náisiúnta, tacaíochtaí agus acmhainní do shocrúchán 
cleachtais ghairmiúil mac léinn, ag gach leibhéal cáilíochta.

3.11 Forbrófar córas náisiúnta chun pobail foghlama gairmiúla a bhunú, a thacú 
agus a mhaoiniú laistigh de ELC agus SAC.

3.12 Cuirfear ábhair, acmhainní agus tacaíochtaí CPD ar fáil i nGaeilge agus i 
mBéarla nuair is féidir.

6.4. Colún 4: Tacaíocht don earcaíocht, don choinneáil agus don 
éagsúlacht 

Tá sé ríthábhachtach earcú agus coinneáil leordhóthanach foirne cáilithe a chinntiú 
ionas go mbeidh dóthain foirne cáilithe ann do gach ról i lucht oibre ELC agus SAC. Ní 
hamháin go bhfuil an t-éileamh ar sholáthar ELC agus SAC á thiomáint ag an éileamh 
ar Oideachasóirí Luathbhlianta, Cleachtóirí SAC agus feighlithe leanaí, ach freisin ag 
riachtanais a bhaineann le cáilíocht. Chomh maith le hathruithe ar líon na leanaí atá 
rannpháirteach in ELC agus SAC, tá tionchar ag na cóimheasa íosta aosaigh-leanaí 
atá forordaithe do ELC agus SAC araon ar líon na n-oideoirí, na gcleachtóirí agus na 
bhfeighlithe leanaí, agus an gá atá le foireann leordhóthanach a bheith ag soláthrú 
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seirbhíse chun clúdach faoisimh a sholáthar le haghaidh sosanna laethúla, saoire 
bhliantúla, breoiteachta agus am cosanta (le haghaidh rannpháirtíochta i CPD, pleanáil, 
breathnuithe a thaifeadadh, cruinnithe foirne, agus teagmháil le teaghlaigh). Ina theannta 
sin, beidh tionchar ag na pleananna atá leagtha amach i gColúin 1 agus 2 den Phlean 
Lucht Oibre seo chun creat gairme a bhunú agus bealaí gairme a neartú, le róil nua agus 
leibhéil cháilíochta ag ardú, ar líon na foirne le cáilíochtaí éagsúla atá ag teastáil.

Tá coinneáil foirne ríthábhachtach ní hamháin chun líon leordhóthanach foirne 
ag gach leibhéal cáilíochta a chinntiú, ach freisin toisc go bhfuil leanúnachas agus 
comhsheasmhacht cúraim ríthábhachtach do cháilíocht an chleachtais in ELC agus 
SAC, go háirithe do na leanaí is óige.

Tá an éagsúlacht i bhfórsa oibre ELC agus SAC - lena n-áirítear éagsúlacht eitneach, 
cothromaíocht inscne agus cineálacha eile éagsúlachta - tábhachtach chun eiseamláirí 
éagsúla a sholáthar do leanaí, agus chun naisc láidre a chinntiú idir seirbhísí ELC agus 
SAC agus na teaghlaigh agus na pobail a bhfreastalaíonn siad orthu.

I dtuarascáil an Choimisiúin Eorpaigh, Oideachas Luath-Óige agus Cúram: Conas 
Foireann dea-cháilithe a Earcú, a Oiliúint agus a Spreagadh, leagtar amach roinnt príomh-
mholtaí maidir le conas earcaíocht agus coinneáil foirne in ELC (ECEC) a fheabhsú, ag 
tarraingt ar fhoghlaim ó gach cearn den Eoraip:39

1. Tá an fhreagracht ar na páirtithe leasmhara go léir a bhfuil baint acu le heagrú agus 
soláthar ECEC tacaíocht le tarraingteacht earnáil ECEC agus forbairt ghairmiúil fhoireann 
ECEC. Cuimsíonn sé seo cinnteoirí náisiúnta agus áitiúla, fostóirí, ceannairí ECEC, 
ceardchumainn, comhpháirtithe sóisialta, agus institiúidí oideachais agus oiliúna.

2.  Caithfidh earnáil ECEC an t-aitheantas atá tuillte aici a fháil, a mbeidh tionchar 
dearfach aici ar earcaíocht agus ar choinneáil foirne. Is féidir aitheantas na hearnála a 
fheabhsú trí obair abhcóideachta / beartais chun:

a.  luach oideachasúil agus uilechuimsitheach ECEC; buntáistí agus tionchar ECEC 
ar ardchaighdeán do leanaí, do theaghlaigh agus don tsochaí; agus ról na foirne 
dea-cháilithe agus spreagtha a chur chun cinn.

b.  feabhas ar dheiseanna forbartha gairmiúla, ionchais gairme, tuarastail agus 
dálaí oibre fhoireann ECEC.

39 An Coimisiún Eorpach, Oideachas Luath-Óige agus Cúram, Conas foireann dea-cháilithe a earcú, a oiliúint agus a spreagadh, 2020, lch 144.
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3.  Féadfaidh an earnáil a bheith níos tarraingtí nuair a úsáidtear straitéisí 
cruthaitheacha chun tacú le straitéisí earcaíochta:

a.  má dhéantar líon róil ECEC a mhéadú agus níos mó deiseanna a thairiscint 
cabhraíonn sé le baill foirne le scileanna agus inniúlachtaí éagsúla a earcú.

b.  trí bhealaí nua isteach sa ghairm a fhorbairt agus na modhanna earcaíochta a 
éagsúlú cabhraítear le hiarrthóirí dea-cháilithe a bhfuil raon leathan próifílí acu a 
mhealladh.

In Éirinn, de réir Phróifíl na hEarnála, thuairiscigh 49% de na seirbhísí go raibh dúshláin 
earcaíochta acu sa bhliain go Bealtaine 2021, suas 5% ar 2020. Thuairiscigh 29% de 
na seirbhísí go raibh folúntas foirne amháin ar a laghad acu i 2021, suas ó 19% i 2020. 
Tuairiscíonn go leor seirbhísí dúshláin shuntasacha maidir le baill foirne a choinneáil. In 
2021, cé nár thuairiscigh 57% de sheirbhísí aon ráta athraithe foirne, bhí ráta athraithe 
foirne de 19% i seirbhísí ELC agus SAC thar an tréimhse 12 mhí go lár 2021, cosúil 
leis an ráta 18% an bhliain roimhe sin, léiriú b’fhéidir ar thionchar COVID-19 agus 
na tacaíochtaí gaolmhara do sholáthraithe ELC agus SAC. I roinnt seirbhísí, tá rátaí 
athruithe foirne i bhfad níos airde. Ag an am céanna, tá 49% den fhoireann ag obair 
san earnáil le breis agus 5 bliana, agus 25% le breis is 10 mbliana.

Tugann an Coimisiún Eorpach dá aire ‘mar gheall ar dheacrachtaí maidir le foireann a 
earcú agus rátaí arda athraithe foirne, tá ganntanas i go leor córais ECEC Ní thuairiscíonn 
ach mionlach de thíortha na hEorpa nach bhfuil ganntanas foirne ECEC acu’.40 Mar sin 
féin, cé go bhfuil ráta athraithe foirne in Éirinn ag titim le blianta beaga anuas, tá an ráta 
fós do-ghlactha ard, go háirithe i bhfianaise an tionchair diúltach a d’fhéadfadh a bheith 
ag neamhréireacht i gcúram ar fholláine agus ar fhorbairt leanaí óga.

Ní théann gach duine a chomhlánaíonn cáilíochtaí ELC isteach san earnáil ELC. Léiríonn 
taighde a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh le déanaí gur aimsigh 83% de mhic léinn 
a chríochnaigh cáilíocht in ELC (ag leibhéil 5 go 8) fostaíocht shuntasach sa bhliain tar éis 
na céime, agus fuair 73% díobh sin fostaíocht san earnáil ELC.41 

Is iad na príomhthosca in earcaíocht agus coinneáil ná leibhéal an phá agus na 
ndálaí oibre san earnáil, chomh maith le líon na n-uaireanta a oibrítear in aghaidh 
na seachtaine, agus líon na seachtainí oibre atá ar fáil i rith na bliana. Fuair   Próifíl na 

40 EC (2020) ECEC: Conas Foireann Cháilithe a Oiliúint, a Oiliúint agus a Spreagadh, lgh.17-18.
41 CSO (2020) Luathfhoghlaim agus Cúram - Torthaí Iarchéime 2013-2017.
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hEarnála 2021 amach gurb é meánphá in aghaidh na huaire na foirne atá ag obair 
le leanaí san earnáil ELC agus SAC ná €12.60. Tá 22% den fhoireann ar chonarthaí 
sealadacha, agus íoctar timpeall 42% den fhoireann ar feadh 38 seachtaine in aghaidh 
na bliana, rud a léiríonn fad an chláir ECCE. (Féach ar mhír 4.3). 

Maidir le hinscne, baineann an lucht oibre go mór le mná. Is mná iad 98% díobh siúd atá 
ag obair in ELC ionad-bhunaithe. Cé go bhfuil méadú tagtha ar líon na bhfear atá ag obair 
in ELC le blianta beaga anuas, tá a gcéatadán foriomlán sa lucht oibre iomlán ag 2%. Mar 
sin féin, tá sonraí teoranta maidir le cothromaíocht inscne in SAC toisc nach n-áirítear an 
chuid is mó de sholáthraithe SAC ‘neamhspleách’ i bPróifíl na hEarnála Pobal.

Cé nach bhfuil aon sonraí ar inniúlacht teanga i mBéarla nó i nGaeilge i lucht oibre ELC 
agus SAC, tugann fianaise starógach le tuiscint nach bhfuil leibhéil arda inniúlachta sa 
Bhéarla ag gach ball foirne, agus go bhfuil éagsúlacht inniúlachta sa Ghaeilge i seirbhísí 
a thuairiscítear mar naíonraí.

Sa chomhairliúchán, luaigh go leor rannpháirtithe sa ghlaoch ar aighneachtaí agus sna 
díospóireachtaí dírithe na rátaí arda athraithe foirne (go háirithe i measc céimithe nua) 
mar fhianaise nach bhfeictear do chéimithe go bhfuil mórán seansanna dul chun cinn 
gairmiúla ann, agus go gcuirtear cosc   orthu fanacht san earnáil ar phá íseal.

Cé gur léir ón gcomhairliúchán poiblí go bhfuil feabhas ar phá agus ar choinníollacha 
lárnach maidir le leibhéil earcaíochta agus coinneála foirne a fheabhsú, níor measadh 
gur le pá amháin a d’fhéadfaí tarraingteacht na hearnála a fheabhsú. Chuir aiseolas ó 
chomhairliúcháin agus suirbhéanna ar chleachtóirí béim ar an ngá le haitheantas agus 
meas níos láidre don ghairm mar sheirbhís luachmhar do leanaí agus do theaghlaigh, 
agus glaodh ar fheachtais chun an earnáil a chur chun cinn agus chun aitheantas 
a thabhairt do ról oideachasúil agus comhbhách Oideachasóirí agus Cleachtóirí. 
Chonacthas freisin go mbeadh laghdú ar pháipéarachas agus sruthlíniú ar an gcóras 
iniúchta ina chuidiú. Bhí tuairimí measctha ann faoi na buntáistí a bhaineann le samhail 
printíseachta chun tacú le hearcaíocht san earnáil – bhí roinnt i bhfabhar agus roinnt 
eile ina choinne.

Cé gur tugadh faoi deara an easpa cothromaíochta inscne sa lucht oibre sa phróiseas 
comhairliúcháin, tá sé tábhachtach a admháil go bhfuil go leor daoine ann a 
d’fhéadfadh a bheith thíos le cineálacha eile éagothroime agus eisiaimh sa lucht 
oibre lena n-áirítear, mar shampla, maidir le heitneachas, cultúr nó cúlra reiligiúnach, 
claonadh gnéasach, nó míchumas.
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Cé nach é an Stát an fostóir in ELC nó SAC agus mar sin nach socraíonn sé pá nó dálaí 
oibre, admhaítear go bhfuil feabhsúchán pá ina chúinse ríthábhachtach chun rath go 
leor de na gealltanais i bPlean an Lucht Oibre a chinneadh, go háirithe ó thaobh rátaí 
sách ard earcaíochta agus coinneála a chinntiú. Tá roinnt gníomhartha déanta ag an 
Rialtas le roinnt blianta anuas atá beartaithe chun tacú le pá san earnáil, lena n-áirítear 
íocaíochtaí caipitíochta níos airde sa chlár ECCE agus in AIM, agus Íocaíochtaí 
Tacaíochta Cláir.

Toisc nach é an Stát an fostóir, tá socrú rátaí pá agus coinníollacha fostaíochta 
lasmuigh de scóip Phlean an Lucht Oibre. Pléann alt 6.1 – ar Chumasóirí 
Bunriachtanacha – bearta nua atá ar siúl faoi láthair atá beartaithe chun tacú le 
feabhsú pá agus coinníollacha.

Chomh maith leis na bearta comhthreomhara seo chun pá san earnáil a fheabhsú, 
tabharfar faoi roinnt beart tríd an bPlean Lucht Oibre chun tacú le hearcaíocht agus 
coinneáil, lena n-áirítear:

• Cur chuige mol lárnach nó ‘ionad ilfhreastail’ a fhorbairt d’fhorbairt gairme 
san earnáil, ag soláthar faisnéise d’Oideoirí agus Cleachtóirí ionchasacha 
agus reatha faoi bhealaí gairme, deiseanna oiliúna, agus folúntais poist, 
agus dul i dteagmháil le comhairleoirí treorach gairme i scoileanna.

• Luach na hoibre san earnáil agus deiseanna gairme a chur chun cinn, 
ag tógáil ar eispéiris i dtíortha eile (m.s. feachtas earcaíochta Rialtas na 
hAlban don earnáil, www.childcarecareersscotland.scot). 

Bealach féideartha amháin le dul isteach san earnáil is ea clár printíseachta a fhorbairt 
do ELC agus SAC. Chun printíseacht a fhorbairt don earnáil, beidh ar thogra teacht 
ón earnáil agus a bheith forbartha ag cuibhreannas laistigh den earnáil, ag tabhairt 
fostóirí agus institiúidí oideachais le chéile. Dúshlán a bhaineann le togra a fhorbairt 
ná gur fostaithe iad printísigh agus go n-éilíonn na Rialacháin maidir le seirbhísí 
ELC go mbeidh cáilíocht Leibhéal 5 ar a laghad ag fostaithe cheana féin sula dtéann 
siad i mbun fostaíochta. I bhfianaise na srianta seo, níor cheart go gcuirfeadh an 
fhéidearthacht go ndéanfaí samhail printíseachta a fhorbairt moilliú ar an ngá tosaíocht 
a thabhairt d’fhorbairt bealaí eile chun cleachtóirí a mhaoiniú chun céimeanna leibhéal 
7 a bhaint amach, trí chláir chéime mhaoinithe.
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Cé go bhfuil fostóirí ELC agus SAC ag tuairisciú deacrachtaí earcaíochta agus coinneála, 
tá srianta ar bhaill foirne a earcú ó lasmuigh den AE / LEE agus an RA toisc nach bhfuil an 
earnáil incháilithe le haghaidh ceadanna oibre. Tugann sonraí na Príomh-Oifige Staidrimh le 
fios, áfach, nach roghnaíonn ach cuid díobh siúd atá ag fáil céime le cáilíochtaí ábhartha dul 
isteach i lucht oibre ELC. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil líon oibrithe oilte in Éirinn nach 
bhfuil ag obair san earnáil. Is dóigh go gcuirfear cosc   ar roinnt céimithe mar gheall ar an bpá 
íseal san earnáil, ach soláthraíonn próiseas an Chomhchoiste Saothair (JLC) - le tacaíocht 
ón sruth nua Bunmhaoinithe a fógraíodh i mBuiséad 2022 - bealach réalaíoch trínar 
féidir go n-ardóidh pá sna blianta atá romhainn. In éineacht le gníomhartha earcaíochta a 
mholtar sa tuarascáil seo, tá straitéisí á gcur i bhfeidhm anois chun cabhrú leis na dúshláin 
earcaíochta agus coinneála san earnáil a laghdú.

Coinneofar áfach, teorainneacha ar chumas fostóirí foireann a earcú ó lasmuigh den 
AE/LEE agus an RA (tríd an gcóras cead oibre) áfach faoi athbhreithniú.

Áireofar ar na bearta chun tacú le héagsúlacht sa lucht lucht oibre:

• Meicníochtaí a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar éagsúlacht i 
lucht oibre ELC agus SAC.

•  Nuair a bheidh sonraí bunlíne ar fáil, tabharfar aird ar spriocanna don 
éagsúlacht i lucht oibre ELC agus SAC.

• Athbhreithniú agus rolladh amach breise na hoiliúna Comhionannais, 
Éagsúlachta agus Cuimsithe ar fud na hearnála ELC agus SAC.

• Scrúdú a dhéanamh ar fhorbairt raon bealaí iontrála isteach san earnáil (lena 
n-áirítear printíseachtaí nó foghlaim eile bunaithe ar obair, agus cláir rochtana 
in FE agus HE), mar aon leis an scóip chun díriú ar Oideachasóirí / Cleachtóirí 
ionchasacha ó ghrúpaí nach bhfuil ionadaíocht chomh maith acu sa lucht saothair.

• Beidh fócas ar leith ag gníomhartha gairme ar fhaisnéis agus tacaíochtaí 
d’iontrálaithe ionchasacha ar an bhfórsa saothair ó ghrúpaí mionlaigh agus 
fir, chomh maith le deiseanna Gaeilge (lena n-áirítear dóibh siúd nach í an 
Ghaeilge a gcéad teanga).

• Nuair a thabharfar faoi ghníomhaíochtaí cur chun cinn gairme, déanfaidh 
siad próifíliú soiléir ar an bhféidearthacht go n-oibreodh fir agus grúpaí 
mionlaigh san earnáil, chomh maith leis na deiseanna do chainteoirí 
Gaeilge (iad siúd arb í an Ghaeilge a gcéad teanga agus iad siúd a bhfuil sé 
ina dara teanga acu).
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Breithneofar ar ghníomhartha chun tacú le hinniúlacht teanga do chainteoirí neamh-
dhúchasacha i mBéarla agus i nGaeilge, tar éis bailiú sonraí tosaigh ar inniúlacht teanga 
lucht oibre ELC agus SAC, agus chun tacú leis an amlíne chun riachtanas inniúlachta 
Béarla a thabhairt isteach i seirbhísí trí mheán an Bhéarla (féach ar mhír 6.5). 
D’fhéadfadh go gcuimseodh na gníomhaíochtaí forbairt na gclár oideachais ghairmiúla 
tosaigh do ELC agus SAC a dhéantar trí mheán na Gaeilge (ag leibhéil 5-8).
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4.1 Forbrófar cur chuige mol lárnach nó ‘ionad ilfhreastail’ maidir le gairmeacha 
agus deiseanna oiliúna in ELC agus SAC, agus cuirfear faisnéis ar fáil do 
gheallsealbhóirí éagsúla, lena n-áirítear comhairleoirí gairme / treoracha.

4.2 Chun ráta athraithe foirne a laghdú agus céimithe a mhealladh le dul 
isteach san earnáil agus fanacht san earnáil sin, cuirfear gairmeacha in ELC 
agus SAC chun cinn go gníomhach, b’fhéidir trí chomhlacht gairmiúil nó trí 
ghníomhaireacht a bhfuil freagracht air as forbairt ardchaighdeáin, ag tógáil 
ar eispéiris i dtíortha eile.

4.3 Díreoidh iarrachtaí chun gairmeacha san earnáil a chur chun cinn i dtosach 
ar luach agus tábhacht sholáthar ELC agus SAC ar ardchaighdeán do leanaí 
agus don tsochaí. Cuirfear béim in ábhair fógraíochta ar éagsúlacht na 
ndaoine atá ag obair san earnáil agus an méid a dhéanann siad.

Níos déanaí, ba cheart go ndíreodh gníomhaíochtaí fógraíochta ar chur 
chun cinn na gairme, ar ghairmeacha san earnáil, agus ar earcaíocht ó 
dhaonra éagsúil.

4.4 In éineacht le cothú níos leithne ar ghairmeacha san earnáil, déanfar obair 
chun cothromaíocht agus éagsúlacht inscne a chur chun cinn i lucht oibre 
ELC agus SAC. Áireofar ar na gníomhaíochtaí athbhreithniú agus rolladh 
amach breise oiliúna Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe ar fud 
na hearnála ELC agus SAC, agus comhoibriú le heagraíochtaí ionadaíocha 
agus líonraí éagsúlachta ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil, lena n-áirítear 
oibriú i gcomhpháirtíocht leis an HEA agus ETBanna.

4.5 Neartófar bailiú sonraí agus taighde ar an éagsúlacht i lucht oibre ELC agus 
SAC. Tabharfar aird ar aitheantóirí eitneacha agus aitheantóirí eile a chur 
san áireamh má bhunaítear clár náisiúnta d’Oideoirí Luathbhlianta.
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t 4.6 Nuair a bheidh sonraí bunlíne ar fáil, tabharfar aird ar spriocanna don 
éagsúlacht i lucht oibre ELC agus SAC agus / nó iontráil ar chúrsaí 
oideachais ghairmiúil tosaigh ag leibhéil 5 go 8.

4.7 Scrúdófar forbairt raon bealaí iontrála isteach san earnáil (lena n-áirítear 
printíseachtaí nó foghlaim eile bunaithe ar obair, agus cláir rochtana i 
mbreisoideachas agus ardoideachas).

4.8 Agus bealaí éagsúla iontrála isteach san earnáil á mbreithniú, scrúdófar 
an scóip chun díriú ar Oideachasóirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí SAC 
ionchasacha ó ghrúpaí nach bhfuil ionadaíocht chomh maith acu sa lucht 
saothair.

4.9 Breithneofar ar thacaíochtaí d’inniúlacht sa Ghaeilge d’fhoireann atá 
ag obair i seirbhísí ELC agus SAC, tar éis bailiú sonraí tosaigh maidir le 
hinniúlacht teanga.

6.5. Colún 5: Ag bogadh i dtreo rialáil na gairme
Geallann an chéad 5 bogadh go hincriminteach le himeacht ama i dtreo rialáil ghairm 
ELC agus SAC, ag tógáil ar bhunú an Bhoird Chomhairligh um Cháilíochtaí in 2020 
agus clár den lucht oibre a chruthú sa todhchaí.

I measc na mbuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag rialáil reachtúil tá an pobal a chosaint 
agus muinín a thabhairt d’fhostóirí, trí na híoschaighdeáin iontrála i ngairm a leagan 
síos agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Cuimsíonn costais rialála an t-ualach 
riaracháin ar Oideachasóirí Luathbhlianta agus cleachtóirí SAC, agus costas suntasach 
airgeadais, lena n-áirítear trí nósanna imeachta oiriúnachta-le-cleachtadh. Agus na 
costais agus na tairbhí á meá, tá sé tábhachtach a mheas an bhféadfaí na rioscaí poiblí 
a mhaolófaí trí rialáil a mhaolú trí rialáil seirbhísí.
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In Éirinn faoi láthair níl aon rialtóir don ghairm, ach tá roinnt eilimintí de rialáil na 
gairme i bhfeidhm cheana féin, a dhéantar trí chomhlachtaí eile, lena n-áirítear:

• Íosriachtanais iontrála sa ghairm trí rialáil seirbhísí, arna ndéanamh ag 
Tusla, an rialtóir reachtúil. Cuireann na Rialacháin roinnt riachtanas ar 
sholáthraithe seirbhíse maidir le hOideoirí Luathbhlianta agus Cleachtóirí 
SAC a earcú. Cuimsíonn na híoscheanglais iontrála seo grinnfhiosrúchán 
Gharda agus teistiméireachtaí. Maidir le ELC, tá íoscheanglas cáilíochta 
ann freisin, ag Leibhéal 5. Ní chuimsíonn na riachtanais iontrála chun obair 
san earnáil riachtanais inniúlachta teanga faoi láthair.

• Coinníonn DCEDIY liosta de cháilíochtaí ceadaithe agus próiseas chun 
coibhéis cáilíochtaí eile a mheas, lena n-áirítear cáilíochtaí idirnáisiúnta.

• Ag tógáil ar athbhreithniú ar rólphróifílí gairme,42 d’aithin na Critéir agus 
na Treoirlínte Dámhachtana Gairmiúla (PACG) na riachtanais oideachais 
tosaigh do cháilíochtaí gairmiúla nua ag Leibhéil 7 agus 8 ar an NFQ, chun 
tacú le ról iarchéime san earnáil ELC agus chun ceannaireacht gairmiúil 
a chinntiú i ngach seomra ionad-bhunaithe. Tá an Bord Comhairleach 
Cáilíochtaí ag athbhreithniú cláir chéime anois chun cloí leis an PACG.

• Bhí sé mar bhunús freisin d’athbhreithniú ar Ardchaighdeán agus 
Cáilíochtaí Éireann (QQI) gur forbraíodh Tuairiscitheoirí Cineál 
Dámhachtana Gairmiúla (PATD) do mhórdhámhachtainí nua in ELC ag 
Leibhéil 5 agus 6 ar an NFQ le cláir nua ag tosú ó 2021.

Mar sin féin, níl aon chlár tiomnaithe d’Oideoirí Luathbhlianta nó Cleachtóirí SAC in 
Éirinn. Tá bunachair sonraí de na soláthraithe seirbhíse uile cláraithe le Tusla, ach níl 
liosta d’Oideoirí nó Cleachtóirí aonair ann.

Thairis sin, cé gur féidir soláthraithe seirbhíse a bhaint de chlár seirbhísí Tusla, 
ciallaíonn easpa clár Oideachasóirí / Cleachtóirí nach bhfuil aon mheicníocht 
oiriúnachta le cleachtadh ann do dhaoine aonair.

Níl aon chumann gairmiúil in Éirinn ach oiread (i.e. cumann deonach ar a bhfuil baill 

42 Urban, M., Robson, S. and Scacchi V. (2017) Athbhreithniú ar Phróifílí Ról Ceirde in Éirinn in Oideachas agus Cúram Luath-Óige, Ollscoil 
Roehampton.
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den ghairm a fhéachann le hionadaíocht a dhéanamh ar an ngairm agus a oibríonn 
chun tacú le caighdeáin laistigh di).

Le linn an chomhairliúcháin, chuir na rannpháirtithe imní in iúl gan an ghairm a rialáil 
ró-luath, i bhfianaise an ualaigh mhéadaithe a thabharfadh rialáil isteach don ghairm, 
ach labhair siad faoi thacaíocht do chomhlacht ionadaíoch a bhunú don ghairm.

Cuireadh tacaíocht in iúl freisin maidir le riachtanas inniúlachta i mBéarla a thabhairt 
isteach i seirbhísí ELC agus SAC trí mheán an Bhéarla. D’áitigh ionadaithe eagraíochtaí 
Gaeilge a ghlac páirt sa phróiseas ullmhúcháin an Phlean i gcoinne riachtanas 
inniúlachta Gaeilge a thabhairt isteach, ag éileamh ina ionad sin tacaíochtaí dearfacha 
(lena n-áirítear sparánachtaí, dreasachtaí caipitíochta níos airde, agus infhaighteacht 
níos leithne ar chláir oideachais trí mheán na Gaeilge) chun níos mó inniúlachta sa 
Ghaeilge a spreagadh i measc Oideachasóirí agus Cleachtóirí, lena n-áirítear le linn na 
gclár oiliúna tosaigh.

Le linn an Phlean Oibre seo, leanfar le gluaiseacht incriminteach i dtreo rialáil na 
gairme. I measc na gcéimeanna a bheidh le glacadh sna blianta amach romhainn beidh:

• Forbairt bhreise ar an bpróiseas chun cáilíocht chúrsaí oideachais tosaigh 
ghairmiúil in ELC agus I ELC agus SAC a chinntiú, trí na Tuairiscitheoirí 
Cineál Dámhachtana Gairmiúla do ELC a leathnú agus na Critéir 
Dámhachtana Gairmiúla agus Treoirlínte do dhámhachtainí ardoideachais 
in ELC chun SAC a ionchorprú.

• Breithniú ar an bhféidearthacht feidhmeanna atá ann cheana a chumasc 
i gcomhlacht caighdeáin ghairmiúil amháin, obair an Bhoird Chomhairligh 
Cáilíochtaí a thabhairt le chéile leis an bpróiseas aitheantais cáilíochtaí a 
riarann   DCEDIY faoi láthair.

Agus aitheantas á thabhairt do na buntáistí a d’fhéadfadh cainteoirí dara teanga a 
thabhairt chuig suíomh ELC nó SAC, neartófar cáilíocht an chleachtais in ELC agus 
SAC trí riachtanas inniúlachta teanga a thabhairt isteach chun oibriú le leanaí in ELC 
agus SAC, chun tacú le cumarsáid le leanaí, tuismitheoirí agus baill foirne eile, chun a 
chinntiú go bhféadann baill foirne beartais agus nósanna imeachta seirbhíse a thuiscint 
go hiomlán, agus chun rannpháirtíocht éifeachtach i ndeiseanna oiliúna agus FGL 
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laistigh agus lasmuigh den suíomh a chumasú. Bunófar grúpa oibre chun an gníomh 
seo a chur chun cinn, a chuirfidh san áireamh an riachtanas go mbeadh inniúlacht sa 
Bhéarla ag leibhéal B2 (ar Chomhchreat Eorpach Tagartha na dTeangacha) ag daoine 
atá ag tabhairt faoi na dámhachtainí nua Leibhéal 5 agus 6 in ELC ag scríobh, ag léamh, 
ag éisteacht agus ag labhairt.43 Tabharfar am leordhóthanach isteach sula dtabharfar an 
riachtanas isteach.

Cé nach é ról an Stáit comhlachas gairmiúil a bhunú, admhaítear go bhféadfadh bunú 
comhlachais den sórt sin cur le cur chun cinn agus forbairt na gairme agus dá bhrí 
sin d’fhéadfadh sé tacú le cuspóirí eile a bhaint amach faoin bPlean Lucht Oibre. 
Breathnaítear níos mó ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag cumann gairmiúil mar 
phríomh-chumasóir don Phlean i gcuid 7.3).
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5.1 Leanfaidh gluaiseacht incriminteach i dtreo rialáil na gairme ar aghaidh le 
linn an Phlean Lucht Oibre, ach níl aon dáta socraithe chun an próiseas 
seo a chur i gcrích, chomh tábhachtach is atá sé a chinntiú go bhfuil gach 
gné den rialáil láidir, ag cinntiú go bhfuil an earnáil réidh, agus ag seachaint 
ualach riaracháin breise ar Oideachasóirí Luathbhlianta / Cleachtóirí SAC 
ag an am seo.

5.2 Leanfaidh na próisis atá ar siúl faoi láthair trí QQI agus an Bord 
Comhairleach Cáilíochtaí ar aghaidh chun maoirseacht, measúnú agus 
monatóireacht a dhéanamh ar chloí le cáilíochtaí leis na critéir nua 
dámhachtana gairmiúla ag Leibhéil 5-8 ar an NFQ, agus leathnófar ar 
aghaidh leo chun SAC a ionchorprú.

5.3 Tabharfar aird ar obair an Bhoird Chomhairligh Cáilíochtaí a thabhairt le 
chéile leis an bpróiseas aitheantais cáilíochtaí a riarann   DCEDIY faoi láthair 
laistigh de chomhlacht caighdeáin ghairmiúil amháin.

5.4 Tabharfar isteach ceanglas rialála maidir le hinniúlacht sa Bhéarla d’Oideoirí 
Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC atá ag obair i suíomhanna trí 
mheán an Bhéarla thar scála ama iomchuí. Beidh bailiú sonraí ar inniúlacht 
sa Bhéarla do chainteoirí dúchais atá ag obair i seirbhísí ELC agus SAC ina 
bhonn eolais le hamlíne a shocrú.

43 Tuairisceoirí Cineál Dámhachtana Gairmiúla ag leibhéil NFQ 5 go 8: Anótáilte do Dhámhachtainí Luathfhoghlama agus Cúraim QQI (ELC).
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7. Cumasóirí Bunriachtanacha
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7. Cumasóirí Bunriachtanacha
Beidh seachadadh rathúil na ngealltanas i bPlean an Lucht Oibre ag brath ar phríomh-
chumasóirí atá lasmuigh de scóip an Phlean ach beidh sé á mhúnlú le próisis 
athchóirithe comhthreomhara atá ar siúl faoi láthair: ar dtús, feabhsú ar leibhéil pá 
agus coinníollacha fostaíochta; ar an dara dul síos, comhleanúnachas níos mó sa 
bhonneagar chun an Plean a sheachadadh; agus sa tríú háit, teagmháil agus cumarsáid 
leanúnach leis an ngairm le linn an Phlean a chur i bhfeidhm.

7.1. Feabhas ar phá agus ar choinníollacha fostaíochta
Tá feabhsú pá agus coinníollacha fostaíochta san earnáil ELC agus SAC ríthábhachtach 
chun go n-éireoidh le go leor de na gníomhartha sa Phlean Fórsa Oibre. Tá 
coinníollacha pá agus oibre go háirithe ríthábhachtach chun iontrálaithe nua a 
spreagadh san earnáil agus chun Oideachasóirí agus Cleachtóirí atá ann cheana 
a choinneáil san earnáil (Colún 4). Ina dhiaidh sin, tá earcaíocht agus coinneáil 
ríthábhachtach chun an creat gairme agus na bealaí gairme nua (Colún 1) a chur i 
bhfeidhm go rathúil agus chun spriocanna a bhaint amach do cháilíochtaí níos airde in 
ELC agus chun íoscháilíocht a thabhairt isteach in SAC (Colún 2).

Cé go bhfuil pá íseal in ELC agus SAC in Éirinn, ní in Éirinn amháin atá pá íseal san 
earnáil seo, ná deacrachtaí earcaíochta agus coinneála mar thoradh ar leibhéil phá. 
I Suirbhé Tús Láidir OECD TALIS do 2018, i ngach tír a ghlac páirt, léirigh tromlach 
d’fhoireann ELC sástacht íseal leis an tuarastal a fhaigheann siad as a gcuid oibre.44 
Tugann an OECD faoi deara go bhfuil ‘Pá íseal agus easpa aitheantais ina dhúshlán 
suntasach maidir le coinneáil foirne. Tá deiseanna ag go leor oibrithe ECEC oibriú 
in áiteanna eile ar phá níos airde, rud a fhágann go mbíonn soláthraithe ag brath ar 
spreagadh intreach a gcuid oibrithe lena gcoinneáil.’45

Cé nach rialaíonn an Rialtas pá san earnáil, rinne sé roinnt beart chun tacú le 
soláthraithe seirbhíse pá níos airde a íoc, lena n-áirítear:

• Íocaíochtaí caipitíochta níos airde do ‘cheannairí an tseomra’ iarchéime sa 
chlár ECCE.

• Íocaíochtaí caipitíochta níos airde do Chomhordaitheoirí Cuimsitheachta 
cáilithe in AIM.

44 OECD (2020) Cúram Luath-Óige agus Lucht Oibre Cúraim um Oideachas a Thógáil: Torthaí Breise ón Suirbhé Ag Tosú Go Láidir 2018.
45 OECD (2019) Dea-chleachtas maidir le Poist Maithe in Oideachas in Oideachas Cúram Luath-Óige, lch.33.
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• Íocaíochtaí Tacaíochta Cláir le soláthraithe seirbhíse chun tacú le 
gníomhaíochtaí �am neamhtheagmhála�.

• Méadú 7% ar rátaí caipitíochta ECCE i Meán Fómhair 2018 nár 
ceanglaíodh ar sholáthraithe iad a chur ar aghaidh chuig tuismitheoirí ar 
tháillí laghdaithe.

• ELC agus SAC comhcheangailte a éascú chun tacú le conarthaí 
lánaimseartha don fhoireann.

D’ainneoin na n-iarrachtaí seo, áfach, tá pá íseal fós san earnáil. Tugann na sonraí 
Próifíl Earnála is déanaí le fios gur €12.60 an meánphá in aghaidh na huaire san earnáil 
in 2021, 1% níos airde ná an bhliain roimhe sin. Cé go bhfuil pá beagán níos airde do 
chéimithe agus dóibh siúd atá i bpoist ceannaireachta agus bainistíochta, fanann pá ar 
fud na hearnála íseal.

Ba í an tsaincheist maidir le drochphá agus coinníollacha fostaíochta san earnáil an 
téama ba shuntasaí sa phróiseas comhairliúcháin agus measadh go raibh an topaic seo 
lárnach chun ionchais gairme foirne san earnáil a fheabhsú. D’iarr go leor díobh siúd a 
ghlac páirt sa chomhairliúchán go n-ardódh pá, go dtabharfaí isteach scálaí pá, agus go 
léireodh leibhéil phá cáilíochtaí agus oiliúint. Luadh easpa conarthaí buana, incrimintí 
pá, pinsin, pá breoiteachta, pá máithreachais, nó am neamhtheagmhála íoctha, mar 
shamplaí de dhroch-choinníollacha fostaíochta.

Toisc nach é an Stát an fostóir, níl aon smacht díreach ag an Stát ar leibhéil phá agus 
coinníollacha conarthacha san earnáil, seachas trí cheanglais dhlíthiúla amhail an t-íosphá 
náisiúnta, íoscheanglais saoire agus ceanglais fhéideartha amach anseo maidir le pá 
breoiteachta.46 Cinntear pá san earnáil trí fhórsaí an mhargaidh a oibriú, i.e. idirghníomhú an 
tsoláthair agus an éilimh. Cé go bhféadfadh fórsaí an mhargaidh pá a ardú, m.s. mar thoradh 
ar dhúshláin earcaíochta san earnáil, tá pá san earnáil íseal faoi láthair agus d’fhéadfadh 
ganntanas foirne – fiú más sealadach iad – tionchar diúltach a imirt ar leanaí agus ar 
thuismitheoirí, agus cur isteach ar cháilíocht an tsoláthair agus ar rochtain ar sheirbhísí.

Ag teacht le tiomantas sa Chlár Rialtais, i mí na Nollag 2020, chuir an tAire Leanaí, 
Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus Óige tús le próiseas le raon geallsealbhóirí 
chun scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht pá agus coinníollacha fostaíochta na 
Luathbhlianta a rialáil. Oideachasóirí agus Cleachtóirí SAC, agus scrúdú a dhéanamh ar 

46 I mí an Mheithimh 2021, d’fhógair an Rialtas pleananna chun reachtaíocht a thabhairt isteach chun an ceart a thabhairt do gach oibrí ar 
shaoire bhreoiteachta pá a fháil, ag tosú ar dtús le trí lá sa bhliain i 2022, ag ardú go cúig lá iníoctha in 2023 agus seacht lá iníoctha i 2024.
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oiriúnacht Chomhchoiste Saothair (JLC) a bhunú. Chinn an próiseas, a raibh an Dr Kevin 
Duffy, iar-Chathaoirleach na Cúirte Oibreachais, ina chathaoirleach neamhspleách air, 
gurb é JLC an mheicníocht is iomchuí chun pá san earnáil a fheabhsú. Mar thoradh ar an 
bpróiseas seo, bunaíodh JLC don earnáil níos déanaí i 2021. Beidh sé de chumas ag an 
JLC anois íosrátaí pá éigeantacha agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a mholadh 
le haghaidh oibrithe áirithe atá fostaithe san earnáil.

Chomh maith leis an meicníocht dlíthiúil chun pá a ardú a d’fhéadfaí a thabhairt 
isteach trí JLC (Ordú um Rialáil Fostaíochta), soláthróidh tabhairt isteach sruth 
Bunmhaoiniú ó Mheán Fómhair 2022 (a fógraíodh i mBuiséad 2022) meicníocht 
nua chun maoiniú poiblí a sholáthar do ELC agus soláthraithe seirbhíse SAC chun 
tacú, i measc rudaí eile, leis na téarmaí agus coinníollacha a d’fhéadfaí a leagan síos 
in Ordú um Rialáil Fostaíochta chomh maith le tosca eile a chuireann le cleachtas 
ardcháilíochta a thabhairt isteach nó a fheabhsú, mar shampla am neamhtheagmhála, 
pleanáil, oiliúint, agus cur i bhfeidhm an churaclaim.

7.2. Bonneagar tacaíochta cáilíochta a chomhordú
Tá comhordú éifeachtach an bhonneagair chun tacaíochtaí cáilíochta a sheachadadh 
don earnáil ELC agus SAC ríthábhachtach chun a chinntiú go ndéantar raon 
gníomhartha sa Phlean Lucht Oibre a sheachadadh go rathúil, go háirithe 
gníomhaíochtaí chun soláthar CPD (Colún 3) a neartú, an ghairm a chur chun cinn 
(Colún 4), agus leanúint le gluaiseacht incriminteach i dtreo rialáil na gairme (Colún 5).

Tá an bonneagar tacaíochta cáilíochta ilroinnte fós, le tacaíochtaí arna maoiniú ag an 
Stát á seachadadh trí raon eagraíochtaí lena n-áirítear Tosú Níos Fearr, 30 Coiste Cúraim 
Leanaí Cathrach agus Contae, agus roinnt eagraíochtaí deonacha náisiúnta. Tarraingíodh 
aird ar na buntáistí a bhaineann leis an mbonneagar tacaíochta cáilíochta a shruthlíniú sa 
phróiseas comhairliúcháin agus in Athbhreithniú ar Bheartas Tíre an OECD.

Chuir DCEDIY tús le hAthbhreithniú ar Shamhail Oibriúcháin ELC agus SAC in Éirinn 
in 2020, le tuairim ag breathnú má tá aon leasuithe agus cén sort leasuithe a bheith ag 
teastáil chun a chinntiú go bhfuil an bonneagar eagrúcháin do thacaíochtaí don earnáil 
rialaithe go maith agus go gcomhlíonann sé caighdeáin éifeachtacht agus éifeachtúlachta. 
I bhfianaise scála na mbeart athchóirithe atá beartaithe do na blianta amach romhainn 
– lena n-áirítear an Plean Lucht Oibre seo – is dóigh go mbeidh an tSamhail Oibriúcháin 
reatha faoi bhrú níos mó gan bearta chun an bonneagar seo a neartú.
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Is dóigh go dtógfaidh sé roinnt blianta aon mholtaí athchóirithe a eascróidh as an 
Athbhreithniú ar an ELC agus an tSamhail Oibriúcháin SAC a chur i bhfeidhm go 
hiomlán, agus dá bhrí sin d’fhéadfadh nach mbeadh ach tionchar páirteach acu ar 
na gníomhartha tosaigh i bPlean an Lucht Oibre. Sa ghearrthéarma, mar sin, beidh 
sé tábhachtach go bhfuil dóthain acmhainní ag an mbonneagar eagrúcháin atá ann 
cheana chun gníomhaíochtaí atá leagtha amach sa Phlean a sheachadadh.

7.3. Rannpháirtíocht leanúnach leis an ngairm
Braithfidh rath go leor de na gníomharthaí sa Phlean Lucht Oibre ar rannpháirtíocht 
ghníomhach na ndaoine atá ag obair san earnáil ELC agus SAC. Tá sé tábhachtach 
gurb é an cur chuige ginearálta atá mar bhonn agus taca leis an bPlean ná gur cheart 
gníomhaíochtaí a dhéanamh ‘leis an ngairm agus ar a son’.

Bhí an cur chuige seo buntacaithe cheana le hullmhú an Phlean Lucht Oibre, le 
Grúpa Geallsealbhóirí ag obair i dteannta leis an nGrúpa Stiúrtha ag gach céim den 
fhorbairt, próiseas comhairliúcháin suntasach leis an earnáil, agus rannpháirtíocht 
láidir geallsealbhóirí agus bhaill na gairme sna cúig ghrúpa oibre a d’fhorbair tograí 
mionsonraithe le linn Céime 2 d’ullmhú an Phlean.

Chun rannpháirtíocht leanúnach leis an ngairm a chumasú le linn cur i bhfeidhm an 
Phlean Lucht Oibre, glacfar na céimeanna seo a leanas:

• Plean rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara agus cumarsáide: Ag an tús 
cuirfear plean rannpháirtíochta agus cumarsáide geallsealbhóirí i bhfeidhm 
chun a chinntiú go dtuigtear go forleathan ábhar an Phlean Lucht Oibre ar 
fud na hearnála agus chun tacú le rannpháirtíocht dhíreach leanúnach le lucht 
saothair ELC agus SAC le linn a chur i bhfeidhm den Phlean. Áireofar leis seo:

 > Raon éagsúil bealaí rannpháirtíochta agus cumarsáide, curtha in 
oiriúint do chodanna éagsúla den fhórsa saothair (lena n-áirítear mic 
léinn, Oideachasóirí / Cleachtóirí, agus bainisteoirí),

 > Rannpháirtíocht réimse leathan comhlachtaí, lena n-áirítear 
eagraíochtaí earnála, institiúidí breisoideachais agus ardoideachais, 
comhlachtaí fostóirí agus ceardchumainn,

 > Suíomh Gréasáin tiomnaithe a fhorbairt ar fhorbairt an fhórsa 
saothair in ELC agus SAC,
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 > Raon acmhainní a fhorbairt (m.s. bileoga, físeáin) ar phríomhghnéithe 
den Phlean,

 > Cur chuige mol gairmeacha a fhorbairt (féach ar mhír 6.4), agus

 > Rannpháirtíocht ar leibhéal áitiúil ar shaincheisteanna earcaíochta, 
oiliúna agus forbartha gairmiúla trí obair na gCoistí Cúraim Leanaí 
Cathrach agus Contae, mar chuid de chur chuige náisiúnta.

• Coiste Faireacháin: Cuimseoidh an Coiste Monatóireachta atá le bunú 
(féach ar mhír 8.1) ionadaíocht an lucht oibre. Tar éis cumann gairmiúil 
a bhunú le líon leordhóthanach comhaltaí le comhaireamh mar ionadaí, 
tabharfar cuireadh don chumann gairmiúil a bheith ina bhall den Choiste 
Faireacháin.

• Cumann gairmiúil: Aithnítear go dtacódh bunú comhlachais ghairmiúil 
(i.e. cumann deonach de bhaill na gairme atá ag iarraidh tuilleadh 
gairmiúlachta lucht saothair ELC agus SAC a chur ar aghaidh) le raon 
gníomhartha a chur i bhfeidhm ar fud Phlean an Lucht Oibre. Cé nach 
bhfuil aon ról ag an Stát i gcomhlachas gairmiúil a bhunú nó a mhaoirsiú, 
áireoidh sé comhlachas den sórt sin – ar an gcoinníoll go bhfuil scála 
eagraíochta leordhóthanach bainte amach aige chun na croífheidhmeanna 
a bhfuil súil leo ó chomhlachas gairmiúil a chomhlíonadh – laistigh de 
dheiseanna rannpháirtíochta agus comhairliúcháin i gcás oiriúnach.

• Comhairliúchán earnála leanúnach: Le linn chur i bhfeidhm an Phlean, 
lorgófar deiseanna chun tuilleadh comhairliúcháin a dhéanamh le 
hionadaithe na hearnála agus leis an lucht saothair níos leithne maidir le 
gníomhaíochtaí sonracha a dhearadh agus a sheachadadh.

• Ag Tosú Go Láidir OECD TALIS. Beidh comhpháirtíocht na hÉireann 
sa chéad babhta den Suirbhé Ag Tosú Go Láidir OECD TALIS (in 2024) 
ina príomh uirlis chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar an lucht 
oibre. Is imeacht nua d’Éirinn an chomhpháirtíocht sa suirbhé Tosú Go 
Láidir OECD TALIS, a bhaineann le suirbhéanna rialta (in aghaidh 6 bliana) 
ar Oideachasóirí Luathbhlianta, a chuimsíonn ceisteanna ar fhorbairt 
ghairmiúil tosaigh agus leanúnach Oideachasóirí, coinníollacha oibre agus 
folláine, ceannasaíocht agus bainistíocht, agus éagsúlacht agis deiseanna 
comhionanna laistigh den lucht oibre.
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8. Plean Cur i bhfeidhm 2022-2024

Colún 
1
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gracht

Príomh 
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1.1, 
1.2, 1.3

1 Maoiniú sa todhchaí a nascadh le 
dámhachtainí atá ar aon dul leis na 
Tuairiscitheoirí Cineál Dámhachtana 
Gairmiúla (PATD) agus na Critéir agus na 
Treoirlínte Dámhachtana Gairmiúla (PACG). 
Chun críche maoinithe beidh aitheantas ag 
dámhachtainní a fuarthas roimhe seo.

DCEDIY Com-
mencing 
2022

1.2 2 Leanúint le monatóireacht a dhéanamh 
ar an dul chun cinn i dtreo sprioc lucht 
saothair ELC faoi stiúir céimithe a bhaint 
amach faoi 2028, agus machnamh a 
dhéanamh ar bhearta malartacha a 
d�fhéadfadh a bheith ag teastáil chun a 
chinntiú go mbainfear an sprioc amach.

DCEDIY 2022-
2024

1.5 3 Neartú oiliúna agus tacaíochtaí do 
bhainisteoirí agus d�fhoireann a bhfuil 
freagrachtaí ceannaireachta orthu a 
d�fhéadfaí a dháileadh ar fud suímh, ar nós 
ceannaireacht san oideolaíocht, éagsúlacht 
agus uilechuimsitheacht, comhpháirtíocht 
teaghlaigh agus pobail, agus socrúchán mac 
léinn agus ionduchtú.

DCEDIY, 
DE

2023-
2024

1.4 4 Déan taighde ar struchtúir, chur chuige 
agus tacaíochtaí ceannaireachta, agus 
sainaithin riachtanais le haghaidh 
tacaíochta breise. Bunaithe ar an taighde 
seo, coimisiúnú a dhéanamh ar fhorbairt 
oiliúna i scileanna bainistíochta a 
bhaineann go sonrach le ELC agus SAC do 
bhainisteoirí seirbhísí ELC agus SAC, agus 
tosú ag rolladh amach.

DCEDIY 2023-
2024

1.6 5 Taighde a choimisiúnú ar dhea-chleachtas 
i bpróisis ionduchtaithe éifeachtacha, lena 
n-áirítear i gcomhthéacsanna ELC agus SAC 
go hidirnáisiúnta.

DCEDIY, 
DE

2023

1.6 6 Próiseas comhairliúcháin phoiblí a dhéanamh 
ar phróiseas ionduchtaithe a fhorbairt.

DCEDIY, 
DE

2024
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2.1 7 Meicníocht a fhorbairt agus a thabhairt 
isteach chun Oideachasóirí Luathbhlianta a 
mhaoiniú le dámhachtain Leibhéal 5 chun 
dámhachtain Leibhéal 6 a dhéanamh de réir 
an PATD.

DCEDIY 2022

2.1 8 Meicníocht a fhorbairt agus a thabhairt 
isteach chun maoiniú d’Oideoirí Luathbhlianta 
chun tabhairt faoi chláir Leibhéal 7/8 in ELC 
atá ar aon dul leis an PACG.

DCEDIY 2022

2.2, 
2.12

9 Meicníocht a fhorbairt agus a thabhairt isteach 
chun tacaíocht airgeadais a sholáthar do 
sheirbhísí ELC agus SAC chun cabhrú leis na 
costais a bhaineann le baill foirne a scaoileadh 
saor chun dul ar shocrúcháin chleachtais mac 
léinn agus saoire staidéir.

DCEDIY 2022

1.2 10 Maoiniú seirbhíse a athchóiriú chun an nasc 
eisiach idir íocaíochtaí caipitíochta níos airde 
agus clár ECCE a bhaint. Mar chuid den 
Chroí-Chistiú, cuirfear tacaíochtaí airgeadais 
nua in ionad na n-íocaíochtaí Ardchaipitíochta 
do sholáthraithe seirbhíse chun céimithe a 
fhostú mar Phríomh-Oideachasóirí agus mar 
bhainisteoirí le leanaí de gach aois in ELC. 
Chun tacú le breisoiliúint agus an sprioc 
cáilíochta iarchéime a bhaint amach, díreoidh 
na tacaíochtaí seo ar fhostú céimithe a bhfuil 
céimeanna ábhartha acu.

DCEDIY 2022

2.4 11 Leanúint le hobair an Bhoird Chomhairligh 
Cáilíochtaí chun dearadh agus monatóireacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm clár céime 
ELC a mheas de réir an PACG.

DE, 
DCEDIY

2022-24

2.4 12 Leasaigh an próiseas aitheantais cáilíochtaí 
chun é a chur ar aon dul leis an PATD agus 
PACG.

DCEDIY, 
DE

2022

2.5 13 Tacaíocht le forbairt clár nó modúl 
oideachais ghairmiúil tosaigh a dhéantar trí 
mheán na Gaeilge d’Oideoirí Luathbhlianta 
atá ag obair i naíonraí laistigh agus lasmuigh 
den Ghaeltacht.

DTCAGSM, 
DE, 
DCEDIY

2021-24
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2.6 14 Clár oiliúna tosaigh ar líne rochtana oscailte 
ar SAC a fhorbairt agus a rolladh amach, 
dírithe ar fheasacht a mhúscailt faoi ábhar 
na dTreoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do SAC 
a foilsíodh in 2020.

DCEDIY 2022

2.9 15 Cuir bailchríoch ar fhorbairt na dTuairiscí 
Cineál Dámhachtana Gairmiúla do 
cháilíocht Leibhéal 5 in SAC.

DCEDIY 2022

2.8 16 Dámhachtain ghearr sainchuspóra SAC a 
fhorbairt chun an t-íosriachtanas Leibhéal 
5 a chomhlíonadh chun cleachtadh in SAC 
do Chleachtóirí a bhfuil cáilíochtaí acu i 
ndisciplíní gaolmhara, lena n-áirítear ELC.

DCEDIY 2022

2.9, 
2.11

17 Déan iarracht cláir tosaigh oideachais 
ghairmiúil a choigeartú ag Leibhéal 5 agus 
níos airde chun ELC agus SAC a chuimsiú.

DE, 
DCEDIY, 
QQI

2023-
2024

2.11 18 Sainchúram agus ballraíocht an Bhoird 
Chomhairligh Cáilíochtaí a leathnú chun 
dámhachtainí comhcheangailte ELC agus 
SAC a scrúdú.

DE, 
DCEDIY

2023-4

2.7 19 Tabhairt isteach incriminteach íosriachtanas 
cáilíochta Leibhéal 5 a ionchorprú i 
Rialacháin chuimsitheacha atá le tabhairt 
isteach le haghaidh SAC.

DCEDIY 2022

2.10 20 Meicníocht a fhorbairt agus a thabhairt 
isteach chun maoiniú Cleachtóirí SAC 
chun dámhachtain SAC Leibhéal 5 agus 
cúrsa sainchuspóra a chomhlíonadh a 
chomhlíonann riachtanas Leibhéal 5.

DCEDIY 2022

2.9 21 Tacaíocht le cláir nó modúil tosaigh 
oideachais ghairmiúil a fhorbairt do SAC a 
dhéantar trí mheán na Gaeilge.

DCEDIY, 
DTCAGSM

2022-24
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2.13 22 Laistigh de chreat an Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chúram 
Leanaí 2021-2028 (NAPC), Clár Oiliúna 
Fondúireachta maoinithe a bhaineann 
go sonrach le cúram leanaí mar 
réamhriachtanas le clárú le Tusla a fhorbairt 
agus a rolladh amach.

DCEDIY 2022-23

2.14, 
2.16

23 Laistigh de chreat an NAPC, Clár Forbartha 
Cáilíochta a fhorbairt do fheighlithe leanaí 
cláraithe.

DCEDIY 2022-23

2.13, 
2.14

24 Rialacháin nua a bhaineann go sonrach le 
feighlithe leanaí a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm lena n-áirítear riachtanais oiliúna 
de réir an NAPC.

DCEDIY 2022-23

2.15 25 Laistigh de chreat an NAPC, déan taighde 
agus píolótú ar thabhairt isteach líonraí 
áitiúla feighlithe leanaí, chun bonn eolais a 
chur faoi fhorbairt ról nua ceannaire líonra 
áitiúil um fheistiú leanaí.

DCEDIY 2022-24

2.17 26 Próiseas láidir a fhorbairt chun aitheantas 
a thabhairt do réamhcháilíochtaí agus 
foghlaim don Chlár Oiliúna Fondúireachta 
agus Forbartha Cáilíochta.

DCEDIY 2022-23

96

Scileanna a Chothú



Colún 
3

Cuspóirí Gníomh Cur síos Eochairfhrea-
gracht

Príomh 
Cloch mhíle

A
g 

fo
rb

ai
rt

 c
ór

as
 C

PD
 n

ái
si

ún
ta

3.1 27 Ag tógáil ar thoradh an Athbhreithnithe ar 
an tSamhail Oibriúcháin, déan cinnte go 
soláthraíonn forbairt bhreise ar an tsamhail 
oibríochta chun tacú leis an earnáil ELC 
agus SAC bunús daingean d�fhorbairt 
aon struchtúir náisiúnta amháin chun 
maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt 
acmhainní agus tacaíochtaí CPD.

DCEDIY 2022-23

3.2 28 Forbairt chóras bainistíochta foghlaimeora 
a chur chun cinn chun mol lárnach 
a sholáthar chun rochtain a fháil ar 
ghníomhaíochtaí agus acmhainní CPD ELC 
agus SAC dearbhaithe cáilíochta.

DCEDIY 2022-23

3.3 29 Forbairt ar chóras ar líne a choimisiúnú 
chun taifeadadh, rianú agus breathnú ar 
rannpháirtíocht CPD ag leibhéal seirbhíse 
ELC agus SAC agus ar leibhéal gairmiúil 
aonair a chumasú.

DCEDIY 2022-23

3.4 30 Clár oiliúna aonair, modúlach, cumaiscthe a 
fhorbairt chun tacú le rolladh amach Síolta 
agus Aistear, agus luasghéarófar an rolladh 
amach chun clúdach náisiúnta iomlán a 
bhaint amach, agus naisc struchtúrtha idir an 
clár oiliúna agus tacaíochtaí meantóireachta a 
sholáthraíonn Tosú Níos Fearr QDS.

DE, 
DCEDIY, 
Tosú Níos 
Fearr

2022

3.5 31 Grúpa oibre a bhunú chun maoirseacht 
a dhéanamh ar nuashonrú Síolta agus 
ar chreat féinmheastóireachta náisiúnta 
amháin a fhorbairt, ag tógáil ar na huirlisí 
féinmheasúnaithe a forbraíodh cheana trí 
Threoir Cleachtais Aistear-Síolta agus acmhainní 
eile, agus atá comhtháite le creataí náisiúnta 
seanbhunaithe eile. m.sh. Aistear, an Chairt agus 
Treoirlínte Éagsúlachta, Comhionannais agus 
Cuimsitheachta, agus na Treoirlínte Náisiúnta 
Cáilíochta do Sheirbhísí SAC.

DCEDIY, 
DE

2022

3.6 32 Beartas náisiúnta a fhorbairt ar an gcur 
chuige Príomh-Duine ar fud shuíomhanna 
ELC agus SAC, agus oiliúint agus acmhainní 
a fhorbairt lena rolladh amach ar dtús.

DCEDIY 2023-24
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3.7 33 Struchtúir agus próisis a fhorbairt 
chun dearbhú cáilíochta acmhainní, 
gníomhaíochtaí agus tacaíochtaí CPD 
(lena n-áirítear maidir le FGL ar líne agus 
cumaiscthe, agus lena n-áirítear maidir 
le hacmhainní CPD na Gaeilge), arna 
mhaoirsiú ag gníomhaireacht lárnach ar 
leibhéal náisiúnta, chun forbairt foirmiúil, 
seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil FGL 
a threorú, ag tógáil ar threoir Eorpach agus 
náisiúnta atá ann cheana agus ar shaineolas 
laistigh den earnáil.

DCEDIY 2023-24

3.1 34 Scrúdaigh an scóip chun micrea-dhintiúir a 
úsáid i ndeiseanna FGL i ELC agus SAC.

DCEDIY, 
DE

2023-24

3.8 35 Treoir a fhorbairt maidir le rannpháirtíocht 
i ngníomhaíochtaí FGL (foirmiúil, 
seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil), lena 
n-áirítear sainmhínithe agus samplaí de 
dhea-chleachtas.

DCEDIY 2022-23

3.9 36 Bunmhaoiniú a thabhairt isteach ó Mheán 
Fómhair 2022 chun tacaíocht airgeadais 
a sholáthar d’am neamhtheagmhála, lena 
n-áirítear rannpháirtíocht i raon éagsúil 
gníomhaíochtaí FGL, ag teacht in áit an 
phíolóta íocaíochta FGL níos teoranta.

DCEDIY 2022

3.10 37 Treoir agus acmhainní náisiúnta a fhorbairt 
chun tacú le socrúchán cleachtas gairmiúil 
mac léinn, ag gach leibhéal cáilíochta.

DE, 
DCEDIY

2022

3.12 38 Nuair is féidir, cuir ábhair, acmhainní agus 
tacaí CPD ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

DCEDIY, 
DE, Tosú 
Níos Fearr

2022-24

3.1, 
3.2, 3.7

39 Déan mapáil ar thacaíochtaí FGL atá ann 
cheana mar chéim tosaigh chun bonn eolais 
a chur faoi ghníomhartha breise, mar aon le 
suirbhé ar rannpháirtíocht �gairmithe agus 
seirbhísí� ELC agus SAC i CPD.

DCEDIY 2022
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4.1 40 Mol lárnach nó cur chuige ilfhreastail a 
fhorbairt ar dheiseanna gairme agus oiliúna 
in ELC agus SAC, ag tógáil ar na hacmhainní 
atá ann cheana, agus faisnéis a chur ar fáil 
do gheallsealbhóirí éagsúla lena n-áirítear 
comhairleoirí gairme / treoracha.

DCEDIY 2022-23

4.2, 4.3 41 Dul i mbun feachtais chun gairmeacha in 
ELC agus SAC a chur chun cinn, ag díriú i 
dtosach ar luach agus tábhacht sholáthar 
ELC agus SAC d’ardchaighdeán do leanaí 
agus don tsochaí. Ba cheart go ndíreoadh 
ábhar fógraíochta ar éagsúlacht na ndaoine a 
oibríonn san earnáil agus a ndéanann siad.

DCEDIY 2022-24

4.5 42 Déan taighde ar an éagsúlacht i bhfórsa 
saothair ELC agus SAC.

DCEDIY 2024

4.4 43 Oiliúint Comhionannais, Éagsúlachta agus 
Cuimsitheachta a athbhreithniú agus a rolladh 
amach ar fud na hearnála ELC agus SAC, arna 
éascú trí fhormáid ar líne a fhorbairt don oiliúint.

DCEDIY, 
CCCs

2022

4.7 44 Scrúdaigh forbairt raon bealaí iontrála 
isteach san earnáil, lena n-áirítear 
printíseachtaí nó foghlaim eile bunaithe ar 
obair, agus cláir rochtana in FE agus HE.

DCEDIY, 
DFHERIS

2022-
2023

4.8 45 Agus bealaí éagsúla iontrála isteach san 
earnáil á mbreithniú, scrúdaigh an scóip 
chun díriú ar Oideachasóirí Luathbhlianta 
agus Cleachtóirí SAC ionchasacha ó ghrúpaí 
nach bhfuil ionadaíocht chomh maith acu 
sa lucht saothair.

DCEDIY 2022-
2024

4.1, 
4.4, 4.8

46 A chinntiú go bhfuil fócas faoi leith ag an gcur 
chuige maidir le faisnéis faoi ghairmeacha 
ar fhaisnéis agus tacaíochtaí d’iontrálaithe 
ionchasacha ar an bhfórsa saothair ó ghrúpaí 
mionlaigh agus fir, chomh maith le deiseanna 
Gaeilge (lena n-áirítear dóibh siúd nach í an 
Ghaeilge a gcéad teanga).

DCEDIY 2022-23

4.9 47 Tús a chur le bailiú sonraí rialta ar leibhéil 
inniúlachta i mBéarla agus i nGaeilge i 
measc Oideachasóirí Luathbhlianta agus 
Cleachtóirí SAC.

DCEDIY 2023-24
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5.2 48 Leanúint leis na próisis atá ar siúl faoi 
láthair trí QQI agus an Bord Comhairleach 
Cáilíochtaí chun maoirseacht, measúnú 
agus monatóireacht a dhéanamh ar chloí le 
cáilíochtaí leis na critéir nua dámhachtana 
gairmiúla ag Leibhéil 5-8 ar an NFQ.

DE, 
DCEDIY, 
QQI

2022-24

5.4 49 Grúpa oibre inniúlachta teanga a bhunú chun 
comhairle a thabhairt ar riachtanas rialála 
maidir le hinniúlacht teanga.

DCEDIY 2022-23

5.4 50 Déan taighde ar inniúlacht teanga ar fud na 
hearnála ELC agus SAC chun cuidiú leis an 
bhfráma ama chun riachtanas inniúlachta 
teanga a thabhairt isteach a chinneadh.

DCEDIY 2022-23
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Cumasóirí Bunriachtanacha agus Meicníochtaí Bunriachtanacha
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CB 1 51 Comhchoiste Saothair don earnáil ELC agus 
SAC a bhunú agus a oibriú go leanúnach.

An Chúirt 
Oibreachais

2021-22

CB 1 52 Meicníochtaí maoinithe iomchuí a fhorbairt 
chun tacú le seirbhísí ELC agus SAC chun 
costais bhreise a eascraíonn as Ordú um 
Rialáil Fostaíochta a d’fhéadfadh teacht i 
bhfeidhm a íoc chomh maith le tosca eile 
a chuireann le cleachtas ardcháilíochta 
a thabhairt isteach nó a fheabhsú, mar 
shampla am neamhtheagmhála, pleanáil, 
oiliúint, agus cur i bhfeidhm curaclaim.

DCEDIY 2022-24

CB 2 53 Acmhainn an bhonneagair chun tacaíochtaí 
cáilíochta a sheachadadh a neartú, lena 
n-áirítear bonneagar náisiúnta a fhorbairt le 
haghaidh tacaíochtaí CPD.

DCEDIY 2022-24

CB 3 54 Plean rannpháirtíochta agus cumarsáide 
le páirtithe leasmhara a fhorbairt chun a 
chinntiú go dtuigtear go forleathan ábhar an 
Phlean Lucht Oibre ar fud na hearnála (lena 
n-áirítear suíomh Gréasáin atá tiomnaithe do 
Phlean an Lucht Oibre a fhorbairt) agus chun 
tacú le rannpháirtíocht dhíreach leanúnach le 
lucht saothair ELC agus SAC.

DCEDIY 2022

KE 3 55 Dá mbunófaí cumann gairmiúil d’Oideoirí 
Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC ar 
scála eagraíochta leordhóthanach chun na 
croífheidhmeanna a bhfuiltear ag súil leo 
ó chomhlachas gairmiúil a chomhlíonadh, 
deiseanna iomchuí a lorg le haghaidh 
rannpháirtíochta agus comhairliúcháin leis.

DCEDIY 2022-24

MP 56 Príomh-tháscaire a fhorbairt chun 
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun 
cinn an chur i bhfeidhm.

Coiste 
Mona-
tóireachta

2022

MP 57 Glac páirt sa bhabhta píolótach agus i 
mbabhta 2024 de shuirbhé Starting Strong 
OECD TALIS.

DCEDIY 2022, 
2024
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9. Monatóireacht ar Dhul Chun Cinn 

9.1. Maoirseacht
Beidh cur i bhfeidhm Phlean an Fhórsa Saothair faoi stiúir DCEDIY, ag obair i gcomhar 
le RO agus le Ranna agus gníomhaireachtaí eile.

Déanfaidh Coiste Faireacháin a bhunófar don Phlean Lucht Oibre maoirseacht ar 
chur i bhfeidhm. Beidh DCEDIY mar chathaoirleach ar an gCoiste Faireacháin agus 
beidh ionadaithe ó na Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais ábhartha ann. Tiocfaidh 
an Coiste Faireacháin le chéile gach dhá bhliain. Forbróidh an Coiste Monatóireachta 
príomh-tháscaire atá leagtha síos chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn, 
agus cuirfidh sé tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme 
faoi bhráid an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus Óige, a 
fhoilseofar.

Déanfaidh an Coiste Faireacháin athbhreithniú lárphointe faoi 2025 a bhreithneoidh 
aon leasuithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ar Phlean an Lucht Oibrei bhfianaise 
dhul chun cinn an chur i bhfeidhm, agus cuirfidh sé bonn eolais faoi fhorbairt an dara 
plean forfheidhmithe.

Clúdaíonn an plean forfheidhmithe tosaigh (atá leagtha amach i mír 7) an tréimhse 
2022-2024. Tar éis an t-athbhreithniú lárphointe a bheith críochnaithe, foilseofar an 
dara plean feidhmithe a chuimseoidh an tréimhse 2025-2028.

Forbrófar suíomh Gréasáin atá tiomnaithe do Phlean an Lucht Oibre, a thabharfaidh 
faisnéis d’Oideoirí Luathbhlianta agus do Chleachtóirí SAC ar na gníomhartha atá 
leagtha amach i bPlean Lucht Oibre. Déanfar an suíomh Gréasáin a nuashonrú go rialta 
le sonraí monatóireachta (féach ar mhír 8.2), agus foilseofar tuarascálacha bliantúla ar 
dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm ar an suíomh Gréasáin.
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9.2. Tomhas ar dhul chun cinn
Forbróidh an Coiste Monatóireachta sa chéad bhliain de chur i bhfeidhm príomh-
tháscaire a leagfar síos chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ar Phlean 
an Lucht Oibre, chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcoinne 
na spriocanna a shonraítear sa Phlean.

Is iad na príomhfhoinsí sonraí atá ar fáil faoi láthair chun dul chun cinn i bhforbairt 
lucht oibre ELC agus SAC a thomhas:

• Próifíl Bhliantúil na hEarnála Luathbhlianta, a chuimsíonn sonraí faoi 
mhéid an lucht oibre, a leibhéil cháilíochta, aois, inscne, fad ama ag obair 
san earnáil agus ina bhfostaíocht, pá agus uaireanta fostaíochta reatha.

• Sonraí QQI agus HEA ar líon na mac léinn a chomhlánaíonn cáilíochtaí 
ábhartha gach bliain ar leibhéil éagsúla ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Chun sonraí cuimsitheacha a sholáthar maidir leis an lucht oibre, beidh sé riachtanach 
infhaighteacht sonraí faoi Chleachtóirí atá ag obair i SAC a leathnú, ós rud é go bhfuil 
níos mó ná 660 soláthróir SAC ‘neamhspleách’ cláraithe le Tusla, nach bhfuil go leor 
acu cumhdaithe faoi láthair ag Próifíl na hEarnála toisc nach bhfaigheann siad maoiniú 
DCEDIY faoi láthair agus mar sin níl siad i gconradh le DCEDIY.

Beidh suirbhé Tosaithe Go Láidir OECD TALIS ina príomhuirlis nua chun tionchar 
ghníomhartha forbartha lucht oibre a thomhas. Cuimsíonn an suirbhé sampla 
ionadaíoch d’Oideoirí Luathbhlianta ar bhonn 6 bliana i roinnt tíortha OECD. Chuaigh 
Éire isteach sa tionscadal idirnáisiúnta le déanaí agus glacfaidh sí páirt den chéad uair i 
mbabhta suirbhé 2024. Cuirfidh torthaí shuirbhé 2024 bonn eolais faoin athbhreithniú 
lárphointe ar Phlean an Lucht Oibre.

Ina theannta sin, chomhaontaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh a staidéar ar thorthaí 
iarchéime don earnáil a athdhéanamh chun bonn eolais a chur faoin athbhreithniú 
lárphointe.
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10. Aguisíní

10.1. Aguisín 1 - Téarmaí Tagartha
1. Cúlra agus Comhthéacs
In 2010, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Plean Forbartha don 
Lucht Saothair don Earnáil um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige in Éirinn.47 
Admhaíodh sa Phlean an bonn láidir fianaise go bhfuil tionchar ríthábhachtach ag 
eispéiris na luath-óige ar fholláine, ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanaí agus go raibh 
scileanna, eolas, inniúlachtaí, luachanna agus dearcaí an lucht saothair a sholáthraíonn 
seirbhísí luathbhlianta ina fhachtóir cinntitheach i gcaighdeán na n-eispéireas sin.

Tráth ullmhú na tuarascála 2010, ní dhearnadh cleachtadh cuimsitheach réamhaisnéise 
scileanna toisc nár sainíodh le haon cheanglas rialála an phróifíl inmhianaithe den lucht 
saothair i dtéarmaí leibhéil cháilíochta, ná níor tugadh bonn taca di le haon cheanglas rialála.

Ó 2010, tá athrú mór tagtha ar thírdhreach beartais agus cleachtais fhoghlama agus 
cúraim na luathóige (ELC) agus um chúram leanaí ar aois scoile (SAC) in Éirinn. Bunaíodh 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) in 2011 le freagracht fhoriomlán beartais aici 
as ELC agus SAC, ag obair i ndlúthchomhar le DES. Leis an gClár ECCE, cuirtear soláthar 
réamhscoile uilíoch ar fáil saor in aisce, tugadh isteach an clár seo den chéad uair in 
2010, rinne an DCYA é a leathnú in 2016 agus arís in 2018 agus anois chuirtear dhá 
bhliain de sholáthar réamhscoile saor in aisce ar fáil sula dtosaíonn leanaí an bhunscoil. 
Tugadh an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM) isteach in 2016 chun tacú le 
rannpháirtíocht bhríoch de leanaí faoi mhíchumas sa Chlár ECCE. Tá raon scéimeanna 
curtha i bhfeidhm chun costas ELC agus SAC a fhóirdheonú do theaghlaigh, go háirithe 
dóibh siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste, agus tá dul chun cinn maith déanta ar obair 
maidir leis na scéimeanna seo a shruthlíniú go Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí amháin ó 
mhí na Samhna 2019 i leith. Tá méadú géar tagtha ar líon na leanaí a bhaineann leas as 
ELC agus SAC a chuirtear ar fáil saor in aisce nó le fóirdheontas poiblí.

Díríodh níos mó ar cháilíocht freisin, agus tugadh isteach rialacháin nua i mí na Nollag 
2016 chun íosriachtanas cáilíochta don lucht saothair ELC a thabhairt isteach den chéad 
uair (cáilíocht Leibhéal 5 i gCúram agus Oideachas na Luath-Óige ar an gCreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí). Tá ceanglas conarthach ar leibhéal níos airde cáilíochta tugtha isteach sa Chlár 
ECCE (Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí do cheannairí seomra ECCE), mar aon 
le dreasacht chun céimithe a fhostú le cáilíocht ábhartha ag Leibhéal 7 nó níos airde trí 
Íocaíocht um Chaipitíocht Níos Airde. Ina theannta sin, tugadh isteach Ciste Foghlaimeoirí 
chun tacaíocht airgeadais a sholáthar do chleachtóirí atá ag obair san earnáil faoi láthair chun 

47 https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Early-Years/eye_workforce_dev_plan.pdf
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dul faoi uasoiliúint (le maoiniú curtha ar fáil chun cáilíochtaí Leibhéal 5, 6, 7 agus 8 a bhaint 
amach), agus tá raon gníomhaíochtaí ar siúl chun bonneagar náisiúnta FGL a fhorbairt (tríd an 
gCiste Foghlaimeoirí chomh maith leis an Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear agus AIM).

Leis na hathruithe seo, tá athrú suntasach tagtha ar phróifíl cáilíochta agus scileanna lucht 
saothair ELC. Mar shampla, cé go raibh cáilíocht cothrom le Leibhéal 5 ar an gCreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí nó níos airde in 2010 ag 71% de chleachtóirí, faoi lár 2018 bhí an cion seo 
ardaithe go 94%. Agus ag cur san áireamh líon na ndaoine a shínigh dearbhú ‘marthanaithe’ 
ag an am a tugadh isteach an t-íoscheanglas cáilíochta, chomh maith le mic léinn ar 
shocrúchán agus baill foirne ag obair le leanaí ar aois scoile amháin,48 is dóigh anois go bhfuil 
céatadán na gcleachtóirí ELC a bhfuil cáilíocht Leibhéal 5 ar a laghad acu an-ghar do 100%. 
Tháinig méadú géar freisin ar líon na gcéimithe a bhfuil céim ábhartha acu (leibhéal 7 nó níos 
airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí), a d’ardaigh ó 12% in 2012 go 22% in 2018.

Chomh maith leis sin ó 2010, tá fócas ag teacht chun cinn in DCYA maidir le cúram 
leanaí ar aois scoile agus ar fheighlíocht leanaí, trí fhoilsiú an Phlean Gníomhaíochta 
um Chúram Leanaí ar Aois Scoile in 2017, mar shampla49 foilsiú Tuarascáil na Meithle 
maidir le hAthchóirithe agus Tacaíochtaí don Earnáil um Fheighlíocht Leanaí in 2018,50 
agus an tabhairt isteach den chéad uair de na Rialacháin SAC in 2019.

Bhí na hathruithe seo go léir indéanta de bharr méadú gan fasach 117% ar infheistíocht Stáit 
in ELC agus SAC ó 2015 i leith, le tiomantas breise do leibhéil reatha infheistíochta reatha a 
dhúbailt faoi 2028. Cuirtear an tiomantas seo in iúl sna Chéad 5,51 An chéad Straitéis uile-
Rialtais riamh in Éirinn do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh (2019-2028).

Mar sin féin, is sprioc uaillmhianach í an sprioc atá leagtha síos sna Chéad 5 maidir 
le lucht saothair comhdhéanta de chéimithe a bhaint amach faoi 2028, go háirithe i 
gcomhthéacs ráta láimhdeachais ard de chleachtóirí atá ag obair san earnáil. Léiríonn 
sonraí ó Phróifíl Earnála na Luathbhlianta 2018 de chuid Pobal ráta láimhdeachais 
bliantúil de 25% i measc na mball foirne i seirbhísí ELC agus SAC, agus meastar go 
bhféadtar gur fhág thart ar leath díobh an earnáil ELC / SAC an bhliain roimhe sin, agus 
an chuid eile ag athrú post laistigh den earnáil.

Is dóigh go mbeidh sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar théarmaí agus ar choinníollacha 
fostaíochta don lucht saothair ELC / SAC, lena n-áirítear leibhéil pá, chun an ráta 
láimhdeachais a laghdú agus na leibhéil arda cáilíochtaí a ndírítear orthu sna Chéad 5 a 

48 Níl íoscheanglas cáilíochta ann fós maidir le baill foirne atá ag obair in SAC.
49 https://www.gov.ie/en/publication/89f0b1-action-plan-on-school-age-childcare/
50 https://assets.gov.ie/26359/04ec2e05e5284b849ae0894e65d4ce8f.pdf
51 https://first5.gov.ie/userfiles/pdf/5223_4966_DCYA_EarlyYears_INTERACTIVE_Booklet_280x215_v1.pdf
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bhaint amach. Mar sin féin, tá cumas an Rialtais bearta a thabhairt isteach chun téarmaí agus 
coinníollacha fostaíochta a fheabhsú srianta toisc nach é an Stát an fostóir. Tá seirbhísí ELC 
agus SAC faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht teaglaim de sholáthraithe neamhspleácha 
ionadbhunaithe, a bhfuil 74% díobh príobháideach agus 26% pobalbhunaithe (i bPróifíl 
Earnála na Luathbhlianta 2018), agus feighlithe leanaí, a d’fhéadfadh a bheith féinfhostaithe 
nó fostaithe ag tuismitheoirí. In éagmais beart trína bhféadfaidh an Rialtas tionchar díreach a 
imirt ar phá agus ar dhálaí oibre san earnáil, d’iarr an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige ar earnáil 
an ELC Ordú Fostaíochta Earnála a shaothrú tríd an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit 
Oibre / an Chúirt Oibreachais agus thug sí le fios toilteanas a Roinne comhoibriú le próiseas 
den sórt sin.

Is amhlaidh fós nach bhfuil aon rialtóir gairmiúil ann do ELC / SAC (comhionann leis 
an gComhairle Mhúinteoireachta nó CORÚ). Tá DCYA freagrach as rialáil seirbhísí a 
sholáthraíonn ELC agus SAC, le Tusla ceaptha mar rialtóir reachtúil faoin Acht um Chúram 
Leanaí 1991 (arna leasú leis an Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 
2013). In éagmais rialtóra ghairmiúil, coimeádann DCYA liosta de cháilíochtaí ceadaithe chun 
críocha comhlíonadh le rialacháin reachtúla agus riachtanais mhaoinithe an Chláir ECCE, agus 
déanann sí maoirseacht ar phróiseas chun cáilíochtaí foirne san earnáil a bhailíochtú.

Beidh tionchar suntasach ag na forbairtí seo go léir, agus go deimhin ag tiomantais eile 
atá leagtha amach sna Chéad 5, ar an lucht saothair in ELC agus SAC sna 10 mbliana 
amach romhainn.

2. Treo Amach anseo don ELC agus SAC
D’fhoilsigh an DCYA in 2018 Na Chéad 5, Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí 
Óga agus a dTeaghlaigh.52 Cuspóir amháin den Straitéis seo is ea ‘go bhfuil rochtain 
ag naíonáin agus leanaí óga ar ELC (agus cúram leanaí ar aois scoile) atá comhtháite, 
ar ardchaighdeán, agus oiriúnach ó thaobh na forbartha de, lena léirítear éagsúlacht 
an riachtanais’. D’fhonn an cuspóir seo a bhaint amach agus tógáil ar thionscnaimh le 
déanaí, sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas:

• ELC (agus cúram leanaí ar aois scoile) ar ardchaighdeán do naíonáin 
agus do leanaí óga a dhéanamh níos inacmhainne (mar shampla maoiniú 
agus tacaíocht leanúnach ar feadh dhá bhliana iomláine den chlár ECCE, 
agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS) a thabhairt isteach chun 
fóirdheontas poiblí a thabhairt do chostas ELC (agus cúram leanaí ar aois 
scoile) rialáilte ar ardchaighdeán;

52 https://first5.gov.ie/userfiles/pdf/5223_4966_DCYA_EarlyYears_INTERACTIVE_Booklet_280x215_v1.pdf
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• Soláthar ELC (agus cúram leanaí ar aois scoile) ardchaighdeáin le 
fóirdheontas poiblí a chothabháil agus a leathnú chun freastal ar 
riachtanais fhorbartha naíonán agus leanaí óga, lena gcinntítear go léiríonn 
sé riachtanais agus roghanna tuismitheoirí agus teaghlaigh freisin (trí rialáil 
a leathnú mar shampla do gach feighlí leanaí a íoctar agus nach gaolta 
iad) ar bhonn céimnithe agus plean infheistíochta caipitil straitéiseach 
a fhorbairt chun infheistíocht chaipitil ar mhórscála a sheachadadh faoi 
Thionscadal 2040 agus é mar aidhm a chinntiú go gcomhlíonfaidh an 
soláthar an t-éileamh ar áiteanna ardchaighdeáin ELC agus SAC; agus

• A chinntiú go gcuirtear chun cinn rannpháirtíocht i soláthar ELC agus 
SAC, go neartaítear ionchuimsiú sóisialta agus go gcuimsítear éagsúlacht 
trí thacaíochtaí agus seirbhísí breise a chomhtháthú do leanaí agus do 
theaghlaigh a bhfuil riachtanais bhreise acu (mar shampla trí rolladh amach 
leanúnach AIM chun cuimsiú iomlán leanaí faoi mhíchumas a chinntiú i 
suíomhanna a sholáthraíonn an clár ECCE agus síntí féideartha de AIM 
chun freastal ar riachtanais leanaí eile).

I gcomhthreo leis sin, cuimsítear sna Chéad 5 raon gníomhartha chun caighdeán ELC agus 
SAC a fheabhsú. Aithníonn sna Chéad 5 go bhfuil an lucht saothair i gcroílár ELC agus SAC 
ar ardchaighdeán agus déantar iarracht ‘lucht saothair gairmiúil atá oilte agus inbhuanaithe 
a thógáil a fhaigheann tacaíocht agus a chuirtear luach air agus a léiríonn éagsúlacht na 
naíonán, na leanaí óga agus a dteaghlaigh’. Aithnítear raon dúshlán a gcaithfear aghaidh 
a thabhairt orthu sna deich mbliana amach romhainn (lena n-áirítear cáilíocht na hoiliúna 
tosaigh agus leanúna agus soláthar an lucht saothair, earcaíocht agus coinneáil) agus tá 
comharthaí ann do leasuithe móra a thógfaidh ar an obair a rinne DCYA agus DES le déanaí 
(lena n-áirítear an Íocaíocht um Chaipitíocht Níos Airde laistigh de chlár ECCE, Ciste na 
bhFoghlaimeoirí, píolótach FGL íoctha, athbhreithniú ar phróifílí ról gairme,53 critéir agus 
treoirlínte a fhorbairt do cháilíochtaí ábhartha ardoideachais,54 agus samhail réamhaisnéise 
scileanna arna choimisiúnú ag an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí). Leagtar 
amach sna Chéad 5 spriocanna uaillmhianacha freisin don lucht saothair ELC agus SAC, ionas 
go mbeidh an méid seo a leanas i bhfeidhm faoi 2028:

• Beidh íoscháilíocht ag gach feighlí leanaí rialáilte (leibhéal le socrú ag 
DCYA faoi dheireadh 2019). Soláthrófar tréimhse iomchuí ama chun an 
ceanglas seo a chomhlíonadh;

53 https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Final-Review-of-Occupational-Role-Profiles-in-Early- Childhood-Education-
and-Care.pdf

54 https://www.education.ie/en/The-Education-System/Early-Childhood/early-years-education-policy-consultation-14-december-2017.pdf; 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Early-Childhood/evaluation-report-consultation- on-draft-criteria-and-guidelines.pdf
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• Beidh íoscháilíocht ag gach ball foirne rialáilte cúram leanaí ar aois scoile 
(leibhéal le socrú ag DCYA faoi dheireadh 2019). Soláthrófar tréimhse 
iomchuí ama chun an ceanglas seo a chomhlíonadh; agus

• Lucht saothair ELC a bheidh comhdhéanta de chéimithe, le cáilíocht 
leibhéal céime iomchuí le bheith ag 50% ar a laghad den fhoireann 
(ie gach ceannaire seomra, bainisteoir cúnta agus bainisteoirí) ag 
obair go díreach le leanaí i suíomhanna ELC ionad-bhunaithe agus 
comhordaitheoirí ag tacú le hobair fheighlithe leanaí (le sprioc thosaigh de 
30% le baint amach faoi 2021).

Tarraingeoidh Plean Forbartha don Lucht Saothair freisin ar Chreat Cáilíochta an AE 
d’Oideachas agus Cúram na Luath-Óige (atá le cur i gcrích agus le comhaontú ag Comhairle 
Airí an AE i mBealtaine 2019),55 a éilíonn: baill foirne dea-cháilithe le hoiliúint thosaigh 
agus leanúnach a chuireann ar a gcumas a ról gairmiúil a chomhlíonadh; agus dálaí oibre 
tacaíochta lena n-áirítear ceannaireacht ghairmiúil a chruthaíonn deiseanna le haghaidh 
breathnóireachta, machnaimh, pleanála, obair foirne agus comhoibrithe le tuismitheoirí. 
Tacófar le foghlaim beartais ó thaithí idirnáisiúnta le hobair Mheitheal ET2020 an AE ar 
Oideachas agus Cúram na Luath-Óige (atá ag obair i gcomhthéacs Chreat Cáilíochta an AE) 
agus Líonra OECD ar Oideachas agus Cúram na Luath-Óige.

3. Cuspóir an Phlean Forbartha don Lucht Saothair
Tá na Chéad 5 tiomanta do ‘Phlean Forbartha don Lucht Saothair a fhorbairt chun 
an líon iomchuí d’fhoireann ELC agus SAC a chinntiú ar gach leibhéal san earnáil. 
Tacóidh an Plean Forbartha don Lucht Saothair leis na spriocanna thuas a bhaint 
amach. Leagfar pleananna amach freisin sa Phlean Forbartha don Lucht Saothair chun 
próifíl na ngairmeacha in ELC agus SAC a ardú, creat gairme agus deiseanna forbartha 
ceannaireachta a bhunú agus oibreoidh sé i dtreo lucht saothair níos cothroime agus níos 
éagsúla ó thaobh inscne a thógáil. Tabharfar aird freisin ar lucht saothair ELC agus cúram 
leanaí ar aois scoile, lena n-áirítear iad siúd atá i róil chigireachta, meantóireachta agus 
oiliúna agus tacaíocht dóibh siúd a éascaíonn socrúcháin chleachtais.’

4. Raon feidhme an Phlean Forbartha don Lucht Saothair
Sa Phlean Forbartha don Lucht Saothair, tabharfar aghaidh ar fhorbairt an lucht saothair ELC 
agus SAC, lena n-áirítear soláthar cláraithe atá bunaithe san ionad agus sa bhaile araon,56 

55 http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/ecec/ecec-quality-framework_en.pdf
56 Tá an soláthar cláraithe bailebhunaithe comhdhéanta d’feighlithe leanaí féinfhostaithe atá cláraithe le Tusla, ar líon an-íseal é i láthair na 

huaire. I bhfianaise an tiomantais sna Chéad 5 chun rialacháin reachtúla a leathnú chun gach feighlí leanaí íoctha, nár gaol iad, a chlúdach 
ar bhonn céimnithe, tá sé beartaithe go ndéanfar leathnú suntasach ar sholáthar cláraithe baile-bhunaithe ELC / SAC le linn na tréimhse 
ama a chumhdaítear leis an bPlean Forbartha don Lucht Saothair. Meastar, áfach, go bhfanfaidh nainíní / feighlithe leanaí atá fostaithe ag 
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le linn na tréimhse suas go dtí 2028. Tá an lucht saothair seo comhdhéanta de níos mó 
ná 30,000 ball foirne atá ag obair i seirbhísí ionad-bhunaithe 57 agus suas le 35,000 feighlí 
leanaí a bheidh faoi réir tabhairt isteach rialachán de réir a chéile sna deich mbliana amach 
romhainn.58

Sa Phlean Forbartha don Lucht Saothair, déanfar machnamh freisin ar lucht saothair ELC 
agus SAC níos leithne, lena n-áirítear iad siúd atá i róil chigireachta, mheantóireachta agus 
oiliúna, agus tabharfar tacaíocht dóibh siúd a éascaíonn socrúcháin.

Cé go bhféadfadh seirbhísí ELC agus SAC freastal ar leanaí atá faoi bhun bliain 
d’aois suas go dtí 15 bliana d’aois, tá tromlach (59%) na leanaí a úsáideann seirbhísí 
ionadbhunaithe trí nó ceithre bliana d’aois, agus gan ach cuid bheag (7%) atá 8 mbliana 
nó níos sine. I dtéarmaí coibhneasta, tá céatadán níos mó de leanaí a úsáideann 
feighlithe leanaí ar aois scoile. Cé go bhfuil céatadán na leanaí réamhscoile a úsáideann 
feighlithe leanaí i bhfad níos lú ná an cion a úsáideann seirbhísí ionad-bhunaithe, i 
measc leanaí ar aois scoile is é an céatadán de leanaí a úsáideann feighlithe leanaí (8%, 
cé go bhfuil au pair agus nanaí san áireamh san fhigiúr seo freisin) mar an gcéanna leis 
an gcion a úsáideann seirbhísí ionad-bhunaithe. (De réir na sonraí CSO is déanaí,59 
tugann tuismitheoir nó páirtí an tuismitheora aire do thart ar 70% de leanaí atá idir 0 
agus 12 bliana d’aois.)

Cé go gcuirfear san áireamh sa Phlean Forbartha don Lucht Saothair don earnáil 
ELC / SAC tiomantais sna Chéad 5 maidir leis an lucht saothair níos leithne i seirbhísí 
do leanaí óga agus do theaghlaigh, m.sh. i seirbhísí sláinte (amhail an tiomantas 
Tionscnamh na Luath-Óige don Lucht Saothair a fhorbairt), ní bheidh baint amach na 
dtiomantas sin mar chuid den Phlean Forbartha don Lucht Saothair.

5. Dhá chéim i bhforbairt an Phlean Forbartha don Lucht Saothair
Forbrófar an Plean Forbartha don Lucht Saothair, ina mbeidh dlúthchomhar idir an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Oideachais agus Scileanna, in dhá chéim, a 
ndéanfaidh an Grúpa Stiúrtha maoirseacht ar an dá cheann acu. I gceist le Céim 1, a 
bhfuiltear ag súil go dtógfaidh sé thart ar 12 mhí, le críochnú faoi R2 de 2020, beidh:

tuismitheoirí lasmuigh de raon feidhme na rialála agus mar sin lasmuigh de raon feidhme an Phlean Forbartha don Lucht Saothair.
57 De réir Phróifíl Earnála na Luathbhlianta 2018 (Pobal) meastar go bhfuil 29,600 ball foirne ag obair i seirbhísí ionad-bhunaithe, agus tá 

25,900 díobh ag obair go díreach le leanaí. Mar sin féin, is iad na seirbhísí SAC amháin atá san áireamh sa suirbhé Pobal ná seirbhísí a bhfuil 
caidreamh maoinithe reatha ag DCYA leo. Tar éis rialáil a dhéanamh ar sheirbhísí SAC, a tháinig i bhfeidhm i mí Feabhra 2019, táthar ag súil 
go dtiocfaidh méadú ar líon na seirbhísí SAC a thagann faoi raon feidhme an Phlean Forbartha don Lucht Saothair. https://www.pobal.ie/app/
uploads/2018/11/Early-Years-Sector-Profile- Report-2017-2018.pdf

58 Tá an meastachán de 35,000 feighlí leanaí bunaithe ar shonraí suirbhé na Príomh-Oifige Staidrimh ar chion na leanaí a dtugann cúramóirí 
leanaí aire dóibh agus toimhde go dtugann gach feighlí leanaí aire do 2.5 leanbh ar an meán. Mar sin féin, d’fhéadfadh tionchar a bheith ag an 
tabhairt isteach de rialacháin maidir le feighlíocht leanaí, mar a bhí beartaithe sna Chéad 5, ar líon na bhfeighlithe leanaí.

59 CSO (2017) QNHS Module on Childcare, Q3 2016.
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a) Croí-thuarascáil a ullmhú ina leagfar amach fís ardleibhéil do lucht saothair ELC agus 
SAC don tréimhse 2020-2028, agus bealach chun na tiomantais atá leagtha amach sna 
Chéad 5 maidir le forbairt an lucht saothair ELC agus SAC. Ba cheart go gcuimseofaí san 
fhís ardleibhéil comhdhéanamh an lucht saothair i suíomhanna cláraithe ELC agus SAC 
bailebhunaithe agus ionadbhunaithe, lena n-áirítear comhdhéanamh de réir leibhéal 
cáilíochta agus inscne/éagsúlacht. Ba cheart go n-áireofaí ann freisin róil cheirde agus 
bealaí gairme do chleachtóirí ELC agus SAC (ionadbhunaithe agus bailebhunaithe) atá ag 
obair san earnáil agus sna seirbhísí tacaíochta don earnáil (lena n-áirítear róil chigireachta, 
mheantóireachta agus oiliúna); agus cáilíochtaí ábhartha agus próifílí eolais/scileanna a 
bhainfidh na heispéiris ELC/SAC is fearr amach do leanaí.

b) Réamhaisnéis scileanna a chur i gcrích ina leagfar amach an t-éileamh agus 
soláthar réamh-mheasta de chleachtóirí ELC/SAC ar leibhéil cháilíochta éagsúla 
le linn na tréimhse 2020-2028, chun a chinneadh cibé an leor nó nach leor 
socruithe soláthair chun freastal ar an éileamh. Sa réamhaisnéis scileanna 
úsáidfear an tsamhail a choimisiúnaigh an Grúpa Saineolaithe ar Riachtanais 
Scileanna sa Todhchaí, in éineacht le hanailís ar riachtanais na hearnála sa 
todhchaí (soláthar agus éileamh ar leibhéil cháilíochta éagsúla), ag cur san 
áireamh neamhfhreastal agus láimhdeachas sa lucht saothair.

c) Cinntí a dhéanamh maidir le: róil cheirde laistigh de lucht saothair ELC / 
SAC, lena n-áirítear i seirbhísí tacaíochta don earnáil (m.sh. róil chigireachta, 
mheantóireachta agus oiliúna), ceanglais cháilíochta do na róil sin (thar shaolré 
an Phlean Forbartha don Lucht Saothair) agus téarmaíocht chun cur síos a 
dhéanamh ar na róil; agus íoscheanglais cháilíochta le tabhairt isteach (thar 
shaolré an Phlean Forbartha don Lucht Saothair) le haghaidh (i) feighlithe leanaí 
agus (ii) lucht saothair an SAC.

d) Comhaontú maidir le Téarmaí Tagartha agus ballraíocht i líon beag meithleacha 
a fhorbróidh le linn Chéim 2 pleananna mionsonraithe chur chun feidhme i 
bpríomhréimsí d’fhorbairt an lucht saothair.

I gceist le Céim 2, a thosóidh le linn Chéim 1 nó ag deireadh Chéim 1, agus ar chóir a 
bheith críochnaithe faoi Ráithe 2 de 2021, beidh cur i gcrích na bpleananna chur chun 
feidhme ag meithleacha atá le sonrú i gCéim

1. Beidh sé de chúram ar na meithleacha pleananna chur chun feidhme a fhorbairt 
i líon teoranta príomhréimsí ina mbeidh pleanáil níos mionsonraithe ag teastáil. 
Cé go gcinnfidh an Grúpa Stiúrtha sonraíocht na meithleacha le linn Chéim 1, i 
measc na réimsí gníomhaíochta inar dócha go mbeidh gá le pleananna cur chun 
feidhme níos mionsonraithe, tá an méid seo a leanas:
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 > Oideachas / oiliúint tosaigh;
 > Bonneagar FGL (forbairt ceannaireachta san áireamh);
 > Sásraí chun uasoiliúint a chur ar an lucht saothair (lena n-áirítear sásraí 

maoinithe agus dreasachta);
 > Téarmaí agus coinníollacha fostaíochta (ag aithint nach é an Stát an fostóir);
 > Aitheantas gairmiúil agus cáilíochtaí;
 > Impleachtaí reachtacha/rialála don athrú.

Do réimsí oibre áirithe ní bheidh gá le Meithleacha Chéim 2 a bhunú toisc go bhfuil 
pleanáil mhionsonraithe ar siúl trí bhealaí eile. Mar shampla, beidh croí-shásra chun 
earcaíocht foirne níos ardcháilithe agus dálaí oibre feabhsaithe a spreagadh mar 
shamhail nua maoinithe don earnáil ELC / SAC. Cé go sonrófar sa Phlean Forbartha 
don Lucht Saothair cuid de na ceanglais atá le baint amach tríd an tsamhail mhaoinithe, 
forbrófar an tsamhail mhaoinithe féin mar ghníomh ar leithligh faoi na Chéad 5. Ar an 
gcaoi chéanna, tá Plean Gníomhaíochta um Chúram Leanaí 10 mbliana le foilsiú in 
2019. Cé go mbeidh sonrú d’íoscheanglas cáilíochta d’fheighlithe leanaí i gceist leis 
an bPlean Forbartha don Lucht Saothair agus go mbeidh feighlithe leanaí san áireamh 
sa réamhaisnéis scileanna, leagfar amach cuid mhaith den phleanáil mhionsonraithe 
do ghníomhartha chun tacú le feighlithe leanaí tríd an bPlean Gníomhaíochta um 
Fheighlíocht Leanaí agus i sruthanna oibre a eascróidh ón bPlean sin. Nuair a bhunófar 
é, tabharfar faisnéis don Ghrúpa Stiúrtha ar mhórthionscadail agus tionscadail 
ghaolmhara eile a gcuirfear tús leo i mbliana, mar shampla, athbhreithniú ar chóras 
oibriúcháin ELC agus SAC ar bhonn náisiúnta, agus an tsamhail mhaoinithe nua do ELC 
agus SAC. Scrúdófar sineirgíochtaí féideartha leis na grúpaí eile seo.

6. Ról an Ghrúpa Stiúrtha
Tuairisceoidh an Grúpa Stiúrtha don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, a bhfuil freagracht 
beartais uirthi as ELC agus SAC, agus a rachaidh i gcomhairle leis an Aire Oideachais 
agus Scileanna maidir le hábhair a bhaineann lena fhreagracht chomhlántach i ndáil le 
tacú le caighdeán an oideachais a chuirtear ar fáil san earnáil ELC agus caighdeán na 
gclár oideachais agus oiliúna atá ar fáil dá lucht saothair.

Is é ról an ghrúpa stiúrtha:

1. Tuarascáil a ullmhú faoi Ráithe 2 de 2020 ina leagfar amach: fís ardleibhéil 
do lucht saothair ELC agus SAC don tréimhse 2020-2028, agus bealach 
chun na tiomantais ghaolmhara a leagtar amach sna Chéad 5 a bhaint amach; 
réamhaisnéis scileanna ina leagfar amach éileamh agus soláthar réamh-mheasta 
de chleachtóirí ELC / SAC ar leibhéil cháilíochta éagsúla le linn na tréimhse 
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2020-2028, chun a aimsiú an leor socruithe soláthair chun freastal ar an éileamh; 
agus moltaí maidir le róil cheirde laistigh de lucht saothair ELC / SAC, ceanglais 
cháilíochta do na róil sin, téarmaíocht chun cur síos a thabhairt ar na róil, agus 
íoscheanglais cháilíochta atá le tabhairt isteach d’fheighlithe leanaí agus don 
lucht saothair cúraim leanaí ar aois scoile.

2. Maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú na bpleananna mionsonraithe chur chun 
feidhme i bpríomhréimsí maidir le forbairt an lucht saothair chun tacú le baint 
amach na físe agus an chosáin ardleibhéil atá leagtha amach sa tuarascáil, lena 
n-áirítear: Téarmaí Tagartha a chomhaontú agus ballraíocht na meithleacha 
faoi Ráithe 2 de 2020, a mbeidh faoi chathaoirleacht DCYA agus DES de réir 
a réimsí freagrachta; monatóireacht a dhéanamh ar obair na meithleacha; 
agus athbhreithniú agus bailchríoch a chur ar phleananna chur chun feidhme a 
d’fhorbair na meithleacha faoi Ráithe 2 de 2021.

3. Agus an tuarascáil á hullmhú, comhairliúchán poiblí a reáchtáil - leis an earnáil 
ELC/SAC agus le páirtithe leasmhara níos leithne lena n-áirítear tuismitheoirí - ar 
bhonn páipéar comhairliúcháin ar fhís ardleibhéil don lucht saothair, lena n-áirítear 
ar cheist na téarmaíochta um chur síos a thabhairt ar róil cheirde laistigh den 
earnáil, agus dul i gcomhairle leis an nGrúpa Páirtithe Leasmhara (féach thíos) ag 
garspriocanna tábhachtacha d’ullmhú an Plean Forbartha don Lucht Saothair.

4. Moltaí a dhéanamh ar shásraí chun monatóireacht agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an Phlean Forbartha don Lucht Saothair sa 
tréimhse 2020-2028.

7. Ballraíocht an Ghrúpa Stiúrtha 
Is mar seo a leanas a bheidh ballraíocht an Ghrúpa Stiúrtha: 

Cathaoirleach: 
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Rúnaí Cúnta do Rannán na Luathbhlianta 

Comhaltaí: 
• An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Príomhoifigeach, Caighdeán na 

Luathbhlianta 
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Príomhoifigeach, Beartas, Straitéis agus 

Taighde na Luathbhlianta 
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Príomhoifigeach, Acmhainní Daonna 

Seachtracha 
• An Roinn Oideachais agus Scileanna, Príomhoifigeach, Aonad Beartais 

Oideachais na Luathbhlianta 
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• An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
• Luath-Óige Éireann, POF 
• ÚAO 
• Pobal 
• Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
• Solas 
• Tusla, Stiúrthóir Seirbhíse Náisiúnta, Rialachán um Sheirbhísí Leanaí 
• Cathaoirleach an Ghrúpa Chomhairligh Theicniúil 
• Saineolaí seachtrach ar phleanáil an lucht saothair, Gerry Verschoyle 
• Saineolaí seachtrach ar lucht saothair ELC/SAC, an tOllamh Mathias Urban, OCBÁC 

Rúnaíocht: 
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Aonad um Ardchaighdeán sna Luathbhlianta 

agus an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tAonad Beartas um Oideachas sna 
Luathbhlianta. Féadfaidh an Grúpa Stiúrtha baill bhreise a chomhthoghadh de réir 
mar is gá chun saineolas ábhartha a sholáthar. Féadfar baill mhalartacha a ainmniú 
chun freastal ar chruinnithe, faoi réir cead a fháil roimh ré ón gCathaoirleach.

Grúpa Páirtithe Leasmhara 
• Tionólfar Grúpa Páirtithe Leasmhara chun cur le plé an Ghrúpa Stiúrtha ar iarratas ón 

nGrúpa Stiúrtha. Beidh an foghrúpa um ghairmiúlacht a bunaíodh faoi choimirce an 
Fhóraim um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige faoi chathaoirleacht an Aire Leanaí 
agus Gnóthaí Óige mar chuid den ghrúpa seo. Déanfaidh an Grúpa Stiúrtha cinneadh ar 
cheart cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara breise, m.sh. a dhéanann ionadaíocht 
ar leasanna leanaí agus tuismitheoirí, a bheith ar an nGrúpa Páirtithe Leasmhara.

Meithleacha 
• Sainaithneofar ballraíocht agus Cathaoirleach na ngrúpaí oibre chun pleananna 

chur chun feidhme gníomhaíochta céim 2 a fhorbairt le linn chéim 1, ag brath ar 
scóip agus téarmaí tagartha gach meithle.

Grúpa Comhairleach Teicniúil 
• Tionólfar Grúpa Comhairleach Teicniúil chun comhairle a thabhairt don 

Ghrúpa Stiúrtha ar ábhair thaighde / sonraí de réir mar is cuí le hionadaíocht ó 
staitisteoirí agus taighdeoirí Roinne, Pobal, HEA, QQI agus soláthraithe ábhartha 
eile sonraí a d’fhéadfaí a shainaithint le linn chéimeanna 1 nó 2.

8. Sceideal na gcruinnithe 
Déanfaidh Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha, i gcomhairliúchán leis an nGrúpa Stiúrtha 
sceideal na gcruinnithe a chinneadh. Táthar ag súil go dtiocfaidh an Grúpa Stiúrtha le 
chéile thart ar 8-10 n-uaire in aghaidh na bliana, agus beidh an chéad chruinniú ann i 
mBealtaine 2019. 
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10.2. Aguisín 2 – Ballraíocht sna Grúpaí Stiúrtha, 
Geallsealbhóirí agus Oibre

10.2.1. Grúpa Stiúrtha
Chair Bernie McNally  /  

Anne Marie Brooks
DCEDIY

Organisation Group Members

Better Start Margaret Rogers 

DCEDIY (ELC and SAC Quality) Toby Wolfe 

DCEDIY (External HR) Simon Conry 

DCEDIY (Research and Evaluation) Nicola Tickner 

DE Philip Crosby / J oanne Tobin 

Department of Enterprise, Trade and Employment Kevin Daly / Marcus Breathnach 

Department Public Expenditure and Reform Niamh Callaghan  / Larry Dunne

Early Childhood Ireland (ECI) Teresa Heeney 

External expert on workforce planning Gerry Verschoyle

Higher Education Authority Louise Sherry 

External expert on the ELC and SAC workforce Mathias Urban 

Quality and Qualifications Ireland (QQI) Barbara Kelly 

SOLAS Joan McNaboe

Tusla Fiona McDonnell 

Secretariat Ronan McCabe /  
Paul Gleeson 

Scully James

DCEDIY
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10.2.2. Grúpa Gheallsealbhóirí
Chair Toby Wolfe DCEDIY

Organisation Group Members

Association of Childhood Professionals Marian Quinn 

Barnardos Sharon Byrne 

BLÁTHÚ Ulrike Farnleitner 

CCI

Childcare Committees Ireland

Fiona Healy 

Greta Murphy 

Childminding Ireland
Mairead Hurley  

Bernadette Orbinski Burke 

Children’s Rights Alliance Mary Nicholson  / Tanya Ward  

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Caroline Ní Chualáin 

Conference of Heads of Irish Colleges of Education 
(CHOICE)

Lisha O’Sullivan 

Early Childhood Ireland Frances Byrne  / Sinead Keenan 

Early Childhood Ireland members’ panel Louise Kilbane 

Education and Training Boards Ireland Damien Melly 

Gaeloideachas Clare Spáinneach 

Higher Education Colleges Association Nicholas Breakwell 

IBEC / CSI Darragh Whelan  / Kara McGann 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) / SIPTU Darragh O’Connor  / Aisling Silke 

Irish Universities Association Dr Geraldine French 

National Childhood Network Denise McCormilla 

National Forum for Community Childcare Services Elaine McQuillan 

National Parents Council Primary Clare Downey 

PLÉ Mary Moloney  / Sheila Garrity 

QDOSS Marie Daly 

Seas Suas Regina Bushell 

Technological Higher Education Association Justin Kerr 

Secretariat Jenny Comerford DE
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10.2.3. Grúpaí oibre
Creatlach gairme agus conairí gairme

Chair Eimear Carron / Toby Wolfe DCEDIY

Rapporteur Martina Carter DE

Organisation Group Members

Association of Childhood Professionals Marian Quinn 

Better Start Laura McNally 

Childcare Committees Ireland Stacy Forde 

CHOICE Lisha O’Sullivan 

Early Childhood Ireland Liz Kerrins 

Early Childhood Ireland - members panel Louise Kilbane 

IBEC Meadhbh Costello 

National Childhood Network Caroline McDonnell 

PLÉ Sheila Garrity 

QQI Barbara Kelly 

Seas Suas Regina Bushell 

SIPTU Aishling Silke 

Higher Education Colleges Association Nicholas Breakwell 

Secretariat Jenny Comerford DE

Forbairt ghairmiúil leanúnach

Chair Kathryn O’Riordan /  
Toby Wolfe

DCEDIY

Rapporteur Mel Duffy DE

Organisation Group Members

Association of Childhood Professionals Paula Donohue 

Barnardos Sharon Byrne 

Better Start Margaret Rogers 

Bláthú Ulrike Farnleitner 
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Childcare Committees Ireland Rose Murphy 

CHOICE Lisha O’Sullivan 

Early Childhood Ireland Milica Atanackovic 

Irish Universities Association Geraldine French 

National Childhood Network Michelle Hart 

Seas Suas Dearbhla Cox Griffin 

Higher Education Colleges Association Nicholas Breakwell 

Secretariat Jenny Comerford DE

Cur chun cinn agus rialú na gairme

Chair Kathryn O’Riordan /  
Paul Gleeson

DCEDIY

Rapporteur Rita Melia Tusla

Organisation Group Members

Association of Childhood Professionals Marian Quinn 

Better Start Catherine Healy 

Childcare Committees Ireland Sharon Boles 

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Caroline Ní Chualleanáin 

Early Childhood Ireland Teresa Heeney  / Máire Corbett 

EDeNn Project Colette Murray 

External expert on the ELC and SAC workforce Mathias Professor Urban 

Men in Childcare Mick Kenny 

National Parents Council Primary Clare Downey 

PLÉ Sheila Garrity 

QQI Barbara Kelly 

SIPTU Annette Carpenter 

Tusla Mike Corcoran 

Secretariat Barry Tobin DCEDIY
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Cáilíochtaí agus oiliúint do chúram leanaí ar aois-scoile

Chair Eimear Carron / Paul Gleeson DCEDIY

Rapporteur Michele McDermott Barnardos

Organisation Group Members

Association of Childhood Professionals Marian Quinn 
Better Start Delia Goodman 
Childcare Committees Ireland Aileen Kelleher 
Early Childhood Ireland members panel Louise Kilbane 
National Childhood Network Denise McCormilla 
Playboard Northern Ireland Peter McCartney 
QDOSS Marie Daly 
QQI Peter Cullen 
Seas Suas Niamh Leeney 
Sherpa Kids Anne Marie Hegarty 
Tigers Childcare Karen Clince 
Tusla Denise Collins 

Secretariat Barry Tobin DCEDIY

Oiliúint agus tacaíochtaí do d’fheighlithe leanaí

Chair Karen McCarthy DCEDIY

Rapporteur Sarah McKenna Childminding Development Officer

Organisation Group Members

Barnardos Sharon Byrne 
Better Start Martina McGovern 
Childcare Committees Ireland Áine Brummell 
Childminder Liz Ferry 
Childminder Hazel Hyman 
Childminding Development Officer Heather McColl 
Childminding Ireland Bernadette Orbinski Burke 
Early Childhood Ireland Fiona Kelleher 
National Parents Council Primary Clare Downey 
Tusla Ide Cronin 

Secretariat James Scully DCEDIY
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10.3. Aguisín 3 - Próifílí róil
10.3.1. Oideoir Luathbhlianta 
Príomhthascanna agus Freagrachtaí:

• Dul i mbun cur chuige leanbh-lárnach 
i leith na luathfhoghlama agus an 
chúraim i gcomhpháirtíocht le leanaí 
a chuireann gníomhaireacht agus 
rannpháirtíocht leanaí chun cinn ina 
dtimpeallachtaí foghlama agus cúraim 
luathóige.

• Caidrimh agus idirghníomhaíochtaí 
an-chómhalartacha, freagracha agus 
measúla a choimeád le naíonáin, 
lapadáin agus leanaí óga agus forbairt a 
gcaidrimh phiaraí a chothú.

• Timpeallachtaí foghlama spreagúla ar 
ardchaighdeán a choimeád do leanaí 
laistigh agus lasmuigh lena gcinntítear a 
sábháilteacht agus a slándáil; foghlaim 
atá dírithe ar an leanbh a chur chun cinn 
agus eispéiris mhealltacha shaibhre a 
chur ar fáil a thacaíonn lena sláinte, lena 
bhfolláine, lena bhféiniúlacht agus lena 
muintearas agus lena bhfoghlaim agus 
lena bhforbairt, agus iad seo uile a chur 
chun cinn.

• Súgradh a mheas mar eispéireas a 
fheabhsaíonn an saol do leanaí.

• Cur le forbairt pleananna fadtéarmacha 
agus gearrthéarmacha chun freastal ar 
riachtanais éagsúla leanaí ar leibhéal 
grúpa agus aonair araon, bunaithe ar 
bhreathnuithe, ar thaithí ag obair leis an 
leanbh agus ar mhachnamh.

• Raon straitéisí breathnóireachta 
iomchuí a úsáid chun riachtanais 
naíonán agus leanaí óga a aithint.

• Oibriú i gcomhpháirtíocht le 
tuismitheoirí, teaghlaigh agus 
caomhnóirí i gcúram agus i bhfoghlaim a 
gcuid leanaí.

• Cur leis an gcothabháil de 
chomhlíonadh leanúnach le rialacháin 
reachtúla, reachtaíocht, oibleagáidí 
conarthacha agus creataí cleachtais atá 
ábhartha i suíomh ELC.

• Gabháil de dheiseanna foghlama chun 
eolas agus scileanna a fheabhsú ar 
leibhéal pearsanta agus gairmiúil.

• Caidrimh oibre éifeachtúla a 
choimeád le comhghleacaithe agus 
páirt ghníomhach a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí foirne agus cur leo.

• Bheith ar an eolas faoi bheartais, 
nósanna imeachta agus cleachtais 
fhrithchlaonta a chloíonn le 
reachtaíocht chomhionannais.

• Cur leis an gcothabháil de chóras 
cuimsitheach bainistíochta taifead

• Tacú le haistrithe leanaí, isteach sa, 
amach as agus laistigh den suíomh.
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FORBAIRT LEANAÍ
• Eolas ar raon teoiricí maidir le forbairt 

leanaí.
• Eolas ar fhorbairt agus riachtanais 

iomlánaíocha iomlána de naíonáin agus 
de leanaí.

• Eolas ar fhorbairt neamhthipiciúil i 
naíonáin agus i leanaí (0-6 bliana d’aois).

• Tuiscint ar shuntasacht an fhachtóirí 
teaghlaigh, sóisialta, cultúrtha agus 
comhshaoil a chleachtadh ar fhorbairt, 
fholláine, fhéiniúlacht agus fhoghlaim 
leanaí.

• Cumas soláthar a dhéanamh d’fhorbairt 
agus d’fhoghlaim iomlánaíoch na 
naíonán agus na leanaí óga.

• Cumas breathnóireacht dhomhain a 
dhéanamh ar naíonáin agus leanaí (0-6 
bliana d’aois).

SÚGRADH AGUS FOGHLAIM
• Cumas dul i mbun cleachtais 

oideolaíoch bunaithe ar fhiosrúchán.
• Cumas raon straitéisí bunaithe ar 

shúgradh a chur chun feidhme i soláthar 
gach eispéireas agus gníomhaíocht do 
naíonáin agus do leanaí óga.

• Eolas ar mheasúnú de agus ar fhoghlaim 
in oideachas na luathbhlianta de réir 
treoirlínte náisiúnta.

• Cumas straitéisí oideolaíocha a 

chur chun feidhme chun tacú le 
teanga éiritheach leanaí, litearthacht, 
(litearthacht dhigiteach san áireamh), 
uimhearthacht, cruthaitheacht, 
eolaíocht luath, teicneolaíocht, 
innealtóireacht, na healaíona agus 
matamaitic (STEAM).

• Cumas cur le forbairt, cur chun feidhme 
agus meastóireacht curaclaim atá 
oiriúnach do naíonáin agus do leanaí 
(0-6 bliana d’aois).

• Cumas raon leathan gníomhaíochtaí 
oiriúnacha oideachais / súgartha a chur 
ar bun agus a thabhairt isteach.

• Cumas breathnóireacht a thaifeadadh 
agus a roinnt i bpróisis phleanála 
d’fhoghlaim todhchaí na leanaí.

AN TIMPEALLACHT SHÓISIALTA  
• Eolas ar fhachtóirí sóisialta agus 

comhshaoil agus a dtionchar ar naíonáin 
agus leanaí (0-6).

• Eolas ar bheartas sóisialta náisiúnta 
agus ar an reachtaíocht reatha agus a 
impleachtaí do ELC.

• Eolas agus tuiscint ar shaincheisteanna 
comhionannais agus custaim, cultúir 
agus struchtúir theaghlaigh éagsúla 
sa tsochaí sa lá atá inniu ann; agus an 
cumas iad seo a chur san áireamh nuair 
atáthar ag obair le naíonáin agus le 
leanaí óga.

Scileanna agus eolas:

Scileanna a Chothú
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• Eolas ar chuid de na modhanna atá 
ar fáil chun feabhas a chur ar thosca 
sóisialta agus comhshaoil díobhálacha 
do naíonáin agus do leanaí óga, lena 
n-áirítear eolas ar na seirbhísí poiblí atá 
ar fáil go háitiúil agus go náisiúnta agus 
an cumas iad seo a úsáid go cuí chun 
leasa na leanaí.

• Eolas ar bheartas, nósanna imeachta 
agus cleachtas cosanta leanaí agus an 
cumas iad a chur chun feidhme.

• Cumas tascanna éagsúla a dhéanamh, 
tascanna casta agus neamhrialta ina 
measc, i gcothabháil na timpeallachta 
(laistigh agus lasmuigh) do naíonáin 
agus do leanaí (0-6 bliana d’aois).

• Cumas dul i mbun cleachtais eiticiúil, 
bunaithe ar chearta, chuimsithigh agus 
rannpháirtigh lena chinntiú go n-éisfí le 
guth an linbh agus go ngníomhófaí air.

SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS 
FOLLÁINE
• Cumas tabhairt faoi ghníomhaíochtaí 

chun tacú le cleachtas ardchaighdeáin 
maidir le sábháilteacht, sláinte agus 
folláine naíonán, lapadán agus leanaí 
óga agus chun an cleachtas a chur 
chun cinn lena chinntiú go bhfuil eolas 
ábhartha agus reatha.

• Cumas raon nósanna imeachta a 
dhéanamh, nósanna imeacht casta agus 
neamhrialta ina measc, maidir le cúram 
naíonán agus leanaí óga (0-6 bliana 

d’aois).
• Eolas ar riachtanais chothaitheacha 

naíonán agus leanaí (0-6 bliana d’aois).
• Cumas aiste bia cothrom cothaithe a 

phleanáil agus a ullmhú do naíonáin 
agus do leanaí (0-6 bliana d’aois).

• Cumas gnáthaimh bhunúsacha 
gharchabhrach a dhéanamh i gcás 
éigeandála le leanbh.

• Cumas gnáthchúraimí a dhéanamh 
maidir le haire a thabhairt do leanbh atá 
tinn.

• Eolas domhain ar réamhchúraimí agus 
rialacháin sábháilteachta maidir le 
seirbhísí ELC do naíonáin agus do leanaí 
(0-6 bliana d’aois).

• Cumas freagracht a ghlacadh as 
nósanna imeachta sábháilteachta a 
fhorfheidhmiú laistigh de sheirbhísí ELC 
do naíonáin agus do leanaí óga agus 
na tascanna a dhéanamh ar bhealach 
inniúil chun tacú leis na nósanna 
imeachta seo.

• Eolas ar bheartas agus nósanna 
imeachta um chosaint leanaí.

FORBAIRT GHAIRMIÚIL PHEARSANTA
• Féinfheasacht agus íogaireacht maidir 

leis an gcaoi a dtéann sé seo i bhfeidhm 
ar idirghníomhaíocht le leanaí óga.

• Cumas tú féin a bhainistiú i staid oibre 
le neamhspleáchas teoranta agus 
freagracht.
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• Cumas forbairt phearsanta agus 
ghairmiúil leanúnach a bhainistiú.

• Cumas comhoibriú le daoine eile in 
obair foirne.

CUMARSÁID, BAINISTÍOCHT AGUS 
RIARACHÁN
• Cumas dul i mbun idirghníomhaíochtaí 

ardchaighdeáin le leanaí.
• Cumas cumarsáid éifeachtach a 

dhéanamh le daoine fásta agus le leanaí 
lena n-áirítear bacainní ar chumarsáid & 
conas a d’fhéadfaí iad sin a shárú.

• Cumas cumarsáid a dhéanamh ag baint 
úsáide as scileanna litearthachta agus 
uimhearthachta.

• Cumas cur go héifeachtach le 
timpeallacht ELC a chur chun feidhme 

• Cur chuige dírithe ar leanaí agus 
ar shúgradh a chur chun cinn 
maidir le Cúram Leanaí ar Aois 
Scoile i gcomhpháirtíocht le leanaí, 
gníomhaireacht leanaí agus a 
rannpháirtíocht ina dtimpeallachtaí SAC 
chur chun cinn.

• Caidrimh ómósacha fhreagrúla ard-
chomhoibritheacha a thógáil agus a 
chothabháil le leanaí agus forbairt a 
gcaidrimh phiaraí a chothú.

• Timpeallachtaí súgartha ardchaighdeáin 
spreagúla a phleanáil, a chruthú agus 

agus a chothabháil.
• Cumas scileanna idirphearsanta, 

inphearsanta agus féinfheasachta a 
choinneáil i ngach idirghníomhaíocht 
le páirtithe leasmhara éagsúla. Lena 
n-áirítear tuismitheoirí, baill foirne agus 
leanaí.

• Feasacht ar raon modhanna cumarsáide 
teicniúla agus an cumas iad seo a úsáid 
ar leibhéal bunúsach i bhfeidhmiú 
suíomh ELC.

• Cumas tascanna éagsúla a dhéanamh, 
tascanna casta agus neamhrialta ina 
measc, i gcothabháil na timpeallachta 
(laistigh agus lasmuigh) do naíonáin 
agus do leanaí (0-6 bliana d’aois).

• Cleachtóir Chúram Leanaí ar Aois Scoile  

a chothabháil laistigh agus lasmuigh 
do leanaí lena gcuirtear eispéiris 
mhealltacha shaibhre ar fáil, a thacaíonn 
le leanaí ina bhforbairt iomlánaíoch. 

• Pleananna fadtéarmacha, 
meántéarmacha agus gearrthéarmacha 
a fhorbairt i gcomhairle le leanaí 
chun freastal ar a riachtanais éagsúla 
ar leibhéal grúpa agus aonair araon 
bunaithe ar bhreathnóireacht agus 
ar chomhairliúchán leis na páirtithe 
leasmhara uile atá ag oibriú leis an 
leanbh.

Príomhthascanna agus Freagrachtaí:

Scileanna a Chothú
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Scileanna agus Eolas:

• Dul i mbun straitéisí chun tacú le 
leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu a 
chuimsiú. 

• Cur le cothabháil córas cuimsitheach 
bainistithe taifead.

• Oibriú i gcomhpháirtíocht le 
tuismitheoirí, teaghlaigh, cúramóirí, 
scoileanna agus pobail chun tacú le 
cúram leanaí ar aoise scoile.

• A chinntiú go gcomhlíontar rialacháin 
reachtúla, reachtaíocht, oibleagáidí 
conarthacha agus treoirlínte cleachtais 
náisiúnta atá ábhartha i suíomh SAC.

• Dul i mbun forbairt agus foghlaim 
ghairmiúil leanúnach chun eolas 
agus scileanna a fheabhsú ar leibhéal 
pearsanta agus gairmiúil.

• Caidrimh oibre éifeachtúla a 
choimeád le comhghleacaithe agus 
páirt ghníomhach a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí foirne agus cur leo.

FORBAIRT LEANAÍ
• Eolas ar raon teoiricí ar fhorbairt leanaí 

agus síceolaíocht leanaí.
• Eolas ar fhorbairt iomlánaíoch 

fhoriomlán na leanaí (4-14 bliain d’aois).
• Tuiscint ar an tábhacht a bhaineann 

le féiniúlacht teaghlaigh, sóisialta, 
cultúrtha agus inscne a chleachtadh mar 
aon le tosca comhshaoil ar fhorbairt 
iomlánaíoch.

• Beartais, nósanna imeachta 
agus cleachtais um éagsúlacht, 
comhionannas agus cuimsiú atá 
sofhreagrach ó thaobh cultúir agus a 
chloíonn le reachtaíocht a chur chun 
cinn.

• Measúnú riosca / buntáistí a dhéanamh 
ar bhonn rialta laistigh agus lasmuigh 
den suíomh SAC 

• Folláine mhothúchánach agus shóisialta 
leanaí a chur chun cinn.

• Cur le forbairt straitéisí feabhsúcháin 
cáilíochta i suíomh chun feabhas a chur 
ar chaighdeán an eispéiris do gach 
leanbh agus ball foirne.

• Comhoibriú le daoine eile maidir le 
héiteas, struchtúr agus eagrú suíomh an 
SAC chun cleachtas gairmiúil dearfach 
ag an bhfoireann go léir a chur chun 
cinn agus a fhorbairt.

• Teoiric a chur i bhfeidhm maidir le 
cleachtas chun soláthar d’fhorbairt 
iomlánaíoch leanaí agus chun tacú leo 
a lánacmhainneacht a bhaint amach trí 
shúgradh.

• Breathnóireacht, pleanáil agus 
comhairliúchán dea-fhorbartha le 
leanaí.
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SÚGRADH, SCÍTH AGUS ÁINEAS
• Tuiscint a fháil ar thábhacht súgartha, 

scíthe agus áineasa do leanaí ar aois 
scoile de réir threoirlínte náisiúnta um 
SAC.

• Cumas teoiricí súgartha a chur i 
bhfeidhm i gcleachtadh.

• Cumas tacú le heispéiris súgartha 
faoi stiúir an linbh atá spreagtha ann/
inti féin agus na heispéiris sin a éascú 
i dtimpeallacht ina bhfuil acmhainní 
saibhre.

• Cumas raon tionscadal / 
gníomhaíochtaí súgartha a chur chun 
feidhme ina gcuimsítear gach leanbh.

• Súgradh a éascú ar súgradh é leis an 
bhféidearthacht de fheabhas a chur ar 
gach gné d’fhorbairt folláine, fhisiciúil, 
mhothúchánach, shóisialta agus 
chognaíoch na leanaí.

• Cumas timpeallacht a chruthú, agus 
acmhainní agus deiseanna a sholáthar 
ina dtacaítear go hiomlán le leasanna 
agus foghlaim leanaí trí shúgradh.

• Cumas raon leathan gníomhaíochtaí 
oiriúnacha agus suimiúla a chur ar bhun 
agus a thabhairt isteach do leanaí.

• Pointe plé: An bhfuil cothromaíocht 
ann idir súgradh, scíth agus áineas agus 
gníomhaíochtaí eile?

AN TIMPEALLACHT SHÓISIALTA, 
MHEABHRACH AGUS FHISICEACH
• Cumas dul i mbun cleachtas eiticiúil, 

bunaithe ar chearta, uilechuimsitheach 
agus rannpháirteach ina bhfuil cearta an 
linbh fíorthábhachtach.

• Eolas ar fhachtóirí sóisialta agus 
comhshaoil agus a n-éifeacht ar leanaí.

• Eolas ar bheartas sóisialta náisiúnta 
agus ar an reachtaíocht reatha agus a 
impleachtaí do SAC.

• Cumas timpeallacht a chruthú, 
acmhainní agus deiseanna a sholáthar a 
chloíonn le reachtaíocht ina dtacaítear 
go hiomlán le leasanna agus foghlaim 
leanaí trí shúgradh.

• Cumas timpeallacht shábháilte 
mhothúchánach a chruthú ina 
mbraitheann leanaí go bhfuil cead acu 
súgradh agus iad féin a chur in iúl.

• Cumas riosca a mheas ar bhealach 
comhoibritheach le leanaí chun tacú leo 
iad féin a choinneáil slán.

• Eolas agus tuiscint ar chleachtas 
cuimsitheach: saincheisteanna 
comhionannais agus custaim, cultúir, 
féiniúlachta inscne agus struchtúir 
theaghlaigh éagsúla sa tsochaí den lá 
atá inniu ann; agus an cumas iad seo a 
chur san áireamh nuair atáthar ag oibriú 
le leanaí. Eolas ar eispéiris dhochracha 
óige (ACEanna) agus a dtionchar agus 
an cumas freagairt go cuí ar mhaithe le 
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dhuine sainordaithe agus an cumas é sin 
a chur chun feidhme.

• Eolas ar mheasúnú riosca / buntáistí 
agus an cumas iad a dhéanamh ar 
bhonn rialta.

FORBAIRT PEARSANTA AGUS 
GHAIRMIÚIL
• Cumas machnamh a dhéanamh ar do 

chleachtas gairmiúil féin.
• Cumas tú féin a bhainistiú i staid oibre 

le neamhspleáchas teoranta agus 
freagracht.

• Cumas forbairt phearsanta agus 
ghairmiúil leanúnach a bhainistiú.

• Cumas comhoibriú le daoine eile in 
obair foirne, tacaíocht ghairmiúil agus 
idirphlé.

SCILEANNA CUMARSÁIDE AGUS 
IDIRPHEARSANTA 
• Cumas scileanna idirphearsanta, 

inphearsanta agus féinfheasachta a 
choinneáil i ngach idirghníomhaíocht 
le gníomhaireachtaí ildisciplíneacha, le 
leanaí, le daoine óga, le tuismitheoirí 
agus le baill foirne.

• Cumas cumarsáid éifeachtúil a 
dhéanamh le haosaigh agus le leanaí 
agus bacainní ar chumarsáid a thuiscint 
agus conas a d’fhéadfaí iad sin a shárú.

• Cumas caidrimh chothaitheacha agus 
ómósacha a fhorbairt le leanaí agus le 
haosaigh.

• Cumas tacú le leanaí a dtuairimí a chur 
le chéile agus a chur in iúl.

leas na leanaí.
• Eolas ar bheartas, nósanna imeachta 

agus cleachtas cosanta leanaí mar 
dhuine sainordaithe agus an cumas é sin 
a chur chun feidhme.

• Eolas agus scileanna tábhachta maidir 
le straitéisí tacaíochta chun féinrialú i 
leanaí mar dhaoine aonair agus i ngrúpaí 
a fhorbairt agus a fheabhsú.

• Cumas tascanna éagsúla a dhéanamh, 
tascanna casta agus neamhrialta ina 
measc, i gcothabháil na timpeallachta 
(laistigh agus lasmuigh) do leanaí.

SLÁINTE AGUS FOLLÁINE AGUS 
SÁBHÁILTEACHT
• Eolas ar na riachtanais chothaitheacha 

atá ag leanaí (4-14).
• Cumas gnáthaimh bhunúsacha 

gharchabhrach a dhéanamh i gcás 
éigeandála le leanbh.

• Eolas domhain ar réamhchúraimí agus 
rialacháin sábháilteachta maidir le 
seirbhísí SAC.

• Cumas freagracht a ghlacadh as 
nósanna imeachta sábháilteachta a 
fhorfheidhmiú laistigh de sheirbhísí SAC 
do leanaí agus na tascanna a dhéanamh 
go hinniúil chun tacú leis na nósanna 
imeachta seo.

• Leibhéal iomchuí eolais ar 
shábháilteacht bhia agus ar 
shláinteachas.

• Eolas ar bheartas, nósanna imeachta 
agus cleachtas cosanta leanaí mar 
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 CEANNAIREACHT, RIALACHAS AGUS 
RIARACHÁN
• Cumas cur go héifeachtach le 

timpeallacht SAC a chur chun feidhme 
agus a chothabháil.

• Cleachtas oideolaíoch a threorú i 
seomra foghlama.

• Cur le ceapadh, cur i bhfeidhm agus 
meastóireacht polasaithe agus nósanna 
imeachta chun tacú le cleachtas 
ardchaighdeáin.

• Ceannaireacht agus abhcóideacht ar 
son cleachtas uilechuimsitheach agus 
daonlathach i gcomhthéacs treoirlínte 
agus samhlacha náisiúnta.

• Eolas mionsonraithe ar chur chuige 
curaclaim na luathbhlianta agus ar 
fhorbairt curaclaim a chur i bhfeidhm i 
gcleachtadh.

• Curaclam a threorú, a fhorbairt agus a 
mheas de réir treoirlínte náisiúnta.

• Cleachtais phleanála agus mheasúnaithe 
a threorú chun eispéiris oideachais 
luathóige ar ardchaighdeán a chur ar fáil 
do naíonáin agus do leanaí.

• Feasacht a choinneáil ar sholáthar agus 
ar chleachtas ardchaighdeáin ELC sa 
chomhthéacs áitiúil, náisiúnta agus 

• Cumas cur le cothabháil de chóras 
cuimsitheach bainistithe taifead.

• Eolas, tuiscint ar, agus an cumas cloí 
le beartais agus nósanna imeachta a 
leagan síos agus cur lena bhforbairt.

idirnáisiúnta níos leithne.
• Tacú le straitéisí feabhsúcháin cáilíochta 

a fhorbairt i suíomh chun cáilíocht an 
eispéiris do gach leanbh agus ball foirne 
a fheabhsú.

• Caidrimh oibre chomhghairmiúla 
éifeachtacha a fhorbairt, a bhunú agus a 
chothabháil le comhghleacaithe.

• Cur chuige leanbh-lárnach i leith ELC 
a chur chun cinn i gcomhpháirtíocht le 
leanaí a chuireann gníomhaireacht agus 
rannpháirtíocht leanaí chun cinn ina 
dtimpeallachtaí ELC.

• Caidrimh an-chómhalartacha, 
sofhreagracha agus ómósacha le 
naíonáin, le lapadáin & le leanaí óga a 
thógáil agus a chothabháil & tacú leo ar 
bhonn leanúnach & forbairt caidrimh 
phiaraí leanaí a chothú.

• Timpeallachtaí foghlama spreagúla 
ar ardchaighdeán a chruthú do leanaí 
laistigh agus lasmuigh lena gcinntítear a 
sábháilteacht agus a slándáil; foghlaim 

10.3.2. Príomh-Oideoir
Príomhthascanna agus Freagrachtaí:
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atá dírithe ar an leanbh a chur chun cinn 
agus eispéiris mhealltacha shaibhre a 
chur ar fáil a thacaíonn lena sláinte, lena 
bhfolláine, lena bhféiniúlacht agus lena 
muintearas agus lena bhfoghlaim agus 
lena bhforbairt, agus iad seo uile a chur 
chun cinn.

• Straitéisí ar leith a fhorbairt, a chur 
chun feidhme agus a mheas chun 
tacú le leanaí a bhfuil raon riachtanas 
cumarsáide acu.

• Straitéisí diongbháilte a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme a chothaíonn mothú 
féiniúlachta agus muintearais leanaí.

• Freagracht a ghlacadh as cleachtas 
oideolaíoch a threorú trí oiliúint, 
meantóireacht agus meastóireacht.

• Luach na súgartha a chur chun cinn 
mar ghníomhaíocht a chuireann le saol 
leanaí.

• A chinntiú go gcomhlíontar go 
leanúnach le rialacháin reachtúla, 
reachtaíocht, oibleagáidí conarthacha 
agus creataí cleachtais atá ábhartha 
d’oibriú shuíomh ELC.

• Freagracht a ghlacadh as taifid ábhartha 
a chothabháil agus as tuarascálacha 
agus ábhair eile a ullmhú chun 
cuntasacht a léiriú.

• Oibriú i gcomhpháirtíocht le 
tuismitheoirí, teaghlaigh agus 
caomhnóirí i gcúram agus i bhfoghlaim a 
gcuid leanaí.

• Idirchaidreamh a dhéanamh le 
gníomhaireachtaí seachtracha m.sh. 
Coistí Contae, Eagraíochtaí Rialála, 
Eagraíochtaí Rialtais Náisiúnta agus an 
pobal áitiúil.

• Idirchaidreamh a dhéanamh le daoine 
gairmiúla agus institiúidí eile chun 
cleachtas ardchaighdeáin a threorú.

• Dul i mbun deiseanna rialta um 
fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) 
chun athbhreithniú agus feabhsú, 
eolas agus scileanna ar leibhéal 
pearsanta agus gairmiúil lena 
n-áirítear gníomhaíochtaí cosúil le 
féinmhachnamh agus meastóireacht.

• Cur le forbairt de bheartais, nósanna 
imeachta agus cleachtais fhrithchlaonta 
a chloíonn le reachtaíocht 
chomhionannais.

• Timpeallachtaí spreagúla ar 
ardchaighdeán a phleanáil, a chruthú 
agus a chothabháil do leanaí lena 
gcinntítear a sábháilteacht agus a 
slándáil; foghlaim atá dírithe ar an 
leanbh a chur chun cinn agus eispéiris 
mhealltacha shaibhre a chur ar fáil a 
thacaíonn lena sláinte, lena bhfolláine, 
lena bhfoghlaim agus lena bhforbairt.

• Dul i mbun meastóireachtaí rialta ar 
thimpeallachtaí leanaí.

• Tacú le haistrithe leanaí, isteach sa, 
amach as agus laistigh den suíomh.
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Scileanna agus eolas:

FORBAIRT LEANAÍ
• Eolas agus tuiscint dhomhain ar 

raon d’fhorbairt leanaí lena n-áirítear 
m.sh. teoiricí a bhaineann le foghlaim 
luathóige, lárnacht an tsúgartha; teoiricí 
soch-chultúrtha chun tacú le naíonáin, 
le lapadáin agus le leanaí óga caidreamh 
slán dearfach a chruthú srl.

• Tuiscint ar shuntasacht an fhachtóirí 
teaghlaigh, sóisialta, cultúrtha agus 
comhshaoil a chleachtadh ar fhorbairt, 
fholláine, fhéiniúlacht agus fhoghlaim 
leanaí.

• Eolas mionsonraithe ar fhorbairt 
iomlánaíoch leanaí.

• Cumas na naisc idir teoiric agus 
cleachtas ELC a chur in iúl agus a 
thaispeáint.

• Tuiscint dhomhain ar ról lárnach na 
n-aosach i dtacú agus i gcur chun 
cinn forbairt iomlánaíoch an linbh trí 
shúgradh.

• Cumas breathnóireacht agus machnamh 
taifeadta ar chleachtas a úsáid chun 
cuspóirí agus pleananna fadtéarmacha 
agus gearrthéarmacha a fhorbairt 
d’fhorbairt iomlánaíoch an linbh aonair.

SÚGRADH AGUS FOGHLAIM
• Cumas cleachtas oideolaíoch bunaithe 

ar fhiosrúchán a threorú.
• Cumas raon straitéisí bunaithe ar 

shúgradh a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme i soláthar gach eispéireas agus 
gníomhaíocht do naíonáin, do lapadán 
agus do leanaí óga. 

• Tuiscint a fháil ar an tábhacht a 
bhaineann le measúnú ar fhoghlaim 
in oideachas na luathbhlianta de réir 
treoirlínte náisiúnta.

• Cumas straitéisí oiriúnaithe a fhorbairt a 
mbeidh teoiric mar bhonn leo chun tacú 
le forbairt mheon foghlama tábhachtach 
i naíonáin agus i leanaí óga.

• Cumas straitéisí oideolaíocha a 
chur chun feidhme chun tacú le 
teanga éiritheach leanaí, litearthacht, 
(litearthacht dhigiteach san áireamh), 
uimhearthacht, cruthaitheacht, 
eolaíocht luath, teicneolaíocht, 
innealtóireacht, na healaíona agus 
matamaitic (STEAM).

• Feasacht chriticiúil ar an luach atá ar 
thaighde i gcleachtas ELC.

• Cumas forbairt, cur chun feidhme 
agus meastóireacht curaclaim atá 
oiriúnach do naíonáin & do leanaí (0-6) 
a chomhordú.
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AN TIMPEALLACHT SHÓISIALTA
• Eolas ar raon na modhanna atá ar 

fáil chun feabhas a chur ar thosca 
sóisialta agus comhshaoil díobhálacha 
do naíonáin agus do leanaí óga, lena 
n-áirítear eolas ar na seirbhísí poiblí atá 
ar fáil go háitiúil agus go náisiúnta agus 
an cumas iad seo a úsáid go cuí chun 
leasa na leanaí.

• Cumas cleachtadh eiticiúil, bunaithe 
ar chearta, cuimsitheach agus 
rannpháirteach a chur chun cinn lena 
chinntiú go n-éistfí le guth an linbh agus 
go ngníomhófaí air.

SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS 
FOLLÁINE 
• Cumas tabhairt faoi raon 

gníomhaíochtaí chun tacú le cleachtas 
ardchaighdeáin maidir le sábháilteacht, 
sláinte agus folláine naíonán, lapadán 
agus leanaí óga agus chun an cleachtas 
a chur chun cinn lena chinntiú go bhfuil 
eolas ábhartha agus reatha.

FORBAIRT GHAIRMIÚIL PHEARSANTA
• Cumas machnamh a dhéanamh ort féin 

agus tú féin a mheas go criticiúil maidir 
le forbairt phearsanta agus ghairmiúil.

• Cumas d’fhorbairt ghairmiúil de raon 
cleachtóirí i suíomhanna ELC a chur 
chun cinn agus tacú léi.

• Feasacht chriticiúil ar an luach atá ag 
taighde in ELC.

CUMARSÁID, CEANNAIREACHT, 
BAINISTÍOCHT AGUS RIARACHÁN
• Dul i mbun idirghníomhaíochtaí 

ardchaighdeáin le leanaí.
• Cumas daoine eile a threorú.
• Cumas scileanna láidre idirphearsanta, 

inphearsanta agus féinfheasachta a 
choinneáil i ngach idirghníomhaíocht 
le páirtithe leasmhara éagsúla. 
Lena n-áirítear tuismitheoirí, 
comhghleacaithe agus leanaí.
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10.3.3. Bainisteoir 
Príomhthascanna agus Freagrachtaí:

• “Duine i gceannas” ar an iomlán arna 
chinneadh de réir na rialachán.

• Tuiscint mhaith a bheith aige/aici ar ELC 
nó SAC (mar is cuí).

• Treorú agus a bheith cuntasach 
go díreach as feidhmiú agus eagrú 
foriomlán suíomh ELC nó SAC.

• Freagracht fhoriomlán a bheith aige/aici 
as cleachtas ardchaighdeáin sa suíomh.

• Freagracht fhoriomlán a bheith aige/aici 
as sláinte, sábháilteacht, cothabháil agus 
sláinteachas.

• Ceapadh, cur chun feidhme agus 
meastóireacht fealsúnachta, beartas 
agus nósanna imeachta a bhainistiú 
chun tacú le cleachtas ardchaighdeáin.

• Ceannaireacht agus abhcóideacht ar 
son cleachtas uilechuimsitheach agus 
daonlathach i gcomhthéacs treoirlínte 
agus samhlacha náisiúnta.

• A chinntiú go ndéantar curaclam a 
fhorbairt agus a mheas de réir treoirlínte 
náisiúnta.

• A chinntiú go gcuirtear eispéiris 
luathóige ar ardchaighdeán ar fáil do 
naíonáin agus do leanaí le cleachtais 
phleanála agus mheasúnaithe.

• Straitéisí feabhsúcháin cáilíochta a 
fhorbairt go leanúnach laistigh de 
shuíomh chun caighdeán an eispéiris do 
gach leanbh agus ball foirne a fheabhsú.

• Ceannaire foriomlán na foirne ag 
forbairt, ag bunú agus ag cothú 
caidreamh oibre éifeachtacha leis an 
bhfoireann go léir.

• Cur chuige leanbh-lárnach i leith 
ELC/ ELC a chur chun cinn go 
comhsheasmhach i gcomhpháirtíocht le 
leanaí a chuireann gníomhaireacht agus 
rannpháirtíocht leanaí chun cinn ina 
dtimpeallachtaí ELC nó SAC.

• A chinntiú go bhfuil timpeallachtaí 
foghlama spreagúla ar ardchaighdeán 
do leanaí i bhfeidhm laistigh &  lasmuigh 
lena gcinntítear a sábháilteacht & a 
slándáil; foghlaim atá dírithe ar an 
leanbh a chur chun cinn agus eispéiris 
mhealltacha shaibhre a chur ar fáil a 
thacaíonn lena sláinte, lena bhfolláine, 
lena bhféiniúlacht agus lena muintearas 
& lena bhfoghlaim & lena bhforbairt, 
agus iad seo uile a chur chun cinn.

• An tógáil, an chothabháil agus 
an tacaíocht de chaidrimh an-
chómhalartacha, sofhreagracha agus 
ómósacha le naíonáin, le lapadáin agus 
le leanaí óga a threorú agus forbairt 
caidrimh phiaraí leanaí a chothú.

• A chinntiú go gcuirtear chun feidhme 
go cuí forbairt, cur chun feidhme agus 
meastóireacht de straitéisí ar leith 
a thacaíonn le leanaí a bhfuil raon 
riachtanas cumarsáide acu.
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• Freagracht fhoriomlán a bheith aige/
aici as timpeallachtaí spreagúla ar 
ardchaighdeán a phleanáil, a chruthú 
agus a chothabháil do leanaí lena 
gcinntítear a sábháilteacht agus a 
slándáil; foghlaim atá dírithe ar an 
leanbh a chur chun cinn agus eispéiris 
mhealltacha shaibhre a chur ar fáil a 
thacaíonn lena sláinte, lena bhfolláine, 
lena bhfoghlaim agus lena bhforbairt.

• Gabháil de mheastóireachtaí rialta ar 
thimpeallachtaí leanaí a threorú.

• Freagracht a ghlacadh as feidhmíocht 
daoine eile (tacú, tarmligean, 
monatóireacht agus meastóireacht).

• Dul i mbun cleachtais tacaíochta agus 
maoirseachta.

• Bheith freagrach as comhlíonadh 
leanúnach rialachán reachtúla, 
reachtaíocht, oibleagáidí conarthacha 
agus creataí cleachtais atá ábhartha 
d’oibriú shuíomh ELC nó SAC.

• Raon leathan tuarascálacha agus 
doiciméadaithe / acmhainní a bhainistiú 
de réir ceanglas rialála agus dea-
chleachtais. Scileanna eagraíochta e 
léiriú do dhaoine eile.

• Oibriú i gcomhpháirtíocht leanúnach 
le tuismitheoirí, le teaghlaigh agus le 
caomhnóirí i gcúram agus i bhfoghlaim a 
gcuid leanaí.

• A chinntiú go ndéantar straitéisí 
diongbháilte a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme lena gcothaítear mothú 
féiniúlachta agus muintearas leanaí agus 

go ndéantar iad a chothú agus a chur 
chun feidhme go cuí.

• Rannpháirtíocht le gníomhaireachtaí 
seachtracha a choimeád, m.sh. 
Coistí Contae, Eagraíochtaí Rialála, 
Eagraíochtaí Rialtais Náisiúnta agus an 
pobal áitiúil.

• Idirchaidreamh a dhéanamh le daoine 
gairmiúla agus institiúidí eile chun 
cleachtas ardchaighdeáin a threorú.

• A chinntiú go gcuirtear cleachtas 
gairmiúil dearfach chun cinn i measc 
gach ball foirne trí thimpeallacht, 
struchtúr agus eagrúchán an suíomh 
ELC agus go dtacaíonn sé lena mothú 
folláine féin.

• Dul i mbun deiseanna rialta um 
fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) 
chun athbhreithniú agus feabhsú, 
eolas agus scileanna ar leibhéal 
pearsanta agus gairmiúil lena 
n-áirítear gníomhaíochtaí cosúil le 
féinmhachnamh agus meastóireacht.

• Freagracht a ghlacadh as meantóireacht 
agus tacaíocht a thabhairt do gach 
cleachtóir atá ag gabháil d’fhorbairt 
ghairmiúil in éagmais meantóra 
socrúcháin mac léinn.

• Oideachas agus oiliúint réamhsheirbhíse 
agus inseirbhíse de chleachtóirí ELC a 
éascú agus tacú leis.

• Freagracht fhoriomlán a bheith aige/aici 
as ionduchtú agus promhadh foirne.

• Freagracht fhoriomlán a bheith aige/
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aici as cloí leis na rialacháin agus an 
reachtaíocht go léir a bhaineann leis an 
suíomh mar fhostóir.

FORBAIRT LEANAÍ
• A chinntiú go bhfuil eolas agus tuiscint 

dhomhain ag pearsanra Ionad ELC ar 
raon d’fhorbairt linbh lena n-áirítear 
m.sh. teoiricí a bhaineann ELC, lárnacht 
an tsúgartha; teoiricí soch-chultúrtha 
chun tacú le naíonáin, le lapadáin agus 
le leanaí óga caidreamh slán dearfach a 
chruthú srl.

• A chinntiú go bhfuil pearsanra ag an 
suíomh le tuiscint chuimsitheach ar an 
suntasacht atá ann don chleachtadh ag 
fachtóirí teaghlaigh, sóisialta, cultúrtha 
agus comhshaoil ar fhorbairt, fholláine, 
fhéiniúlacht agus fhoghlaim leanaí. 

• Eolas éigin ar fhorbairt iomlánaíoch 
leanaí a bheith aige/aici.

• A chinntiú go bhfuil tuiscint dhomhain 
ag pearsanra an ionaid ar ról lárnach 
na n-aosach i dtacú agus i gcur chun 
cinn forbairt iomlánaíoch an linbh trí 
shúgradh.

• A chinntiú go bhfuil pearsanra 
ag an Suíomh a bhfuil an cumas 
acu modhanna measúnaithe 
agus breathnóireachta córasacha 
an-éifeachtacha a úsáid chun 

• D’fhéadfadh freagrachtaí breise a 
bheith aige/aici, ag brath ar mhéid na 
heagraíochta; m.sh. (airgeadais, AD, 
margaíocht).

meastóireacht, foirmiú tuairimí, agus 
foghlaim agus forbairt iomlánaíoch a 
chur chun cinn do leanaí atá bunaithe ar 
an gCreat Náisiúnta Curaclaim.

SÚGRADH AGUS FOGHLAIM
• A chinntiú go bhfuil cumas ag an ionad 

cleachtas oideolaíoch bunaithe ar 
fhiosrúchán a threorú.

• A chinntiú go bhfuil cumas ag an 
ionad forbairt agus cur chun feidhme 
raon straitéisí bunaithe ar shúgradh a 
threorú i soláthar gach eispéireas agus 
gníomhaíocht do naíonáin, do lapadán 
agus do leanaí óga.

• A chinntiú go bhfuil tuiscint ann ar 
an tábhacht a bhaineann le measúnú 
ar fhoghlaim agus don fhoghlaim in 
oideachas na luathbhlianta de réir 
treoirlínte náisiúnta.

• A chinntiú go bhfuil an cumas ann 
straitéisí oiriúnaithe a fhorbairt a 
mbeidh teoiric mar bhonn leo chun tacú 
le forbairt mheon foghlama tábhachtach 
i naíonáin agus i leanaí óga.

• A chinntiú go ndéantar straitéisí 
oideolaíocha chun tacú le teanga 

Scileanna agus eolas:

Scileanna a Chothú
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éiritheach leanaí, litearthacht, 
(litearthacht dhigiteach san áireamh), 
uimhearthacht, cruthaitheacht, 
eolaíocht luath, teicneolaíocht, 
innealtóireacht, na healaíona agus 
matamaitic (STEAM) iomchuí a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme go 
cuí.

• Cumas foireann a threorú ag comhordú 
forbartha, cur chun feidhme agus 
meastóireachta de churaclam atá do 
naíonáin & do leanaí (0-6 bliana d’aois).

AN TIMPEALLACHT SHÓISIALTA
• A chinntiú go bhfuil eolas domhain ann 

ar raon na modhanna atá ar fáil chun 
feabhas a chur ar thosca sóisialta agus 
comhshaoil díobhálacha do naíonáin 
agus do leanaí óga, lena n-áirítear eolas 
ar na seirbhísí poiblí atá ar fáil go háitiúil 
agus go náisiúnta agus an cumas iad seo 
a úsáid go cuí chun leasa na leanaí.

• A chinntiú go gcuirtear cleachtas 
eiticiúil, bunaithe ar chearta, 
cuimsitheach agus rannpháirteach 
chun cinn go comhsheasmhach lena 
gcinntítear go n-éistfí le guth an linbh 
agus go ngníomhófaí air.

SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS 
FOLLÁINE 
• A chinntiú go bhfuil sé de chumas 

ag baill foirne raon gníomhaíochtaí 
a fhorbairt agus a mheas chun tacú 

le cleachtas ardchaighdeáin maidir le 
sábháilteacht, sláinteachas sláinte agus 
folláine naíonán, lapadán agus leanaí 
óga agus chun an cleachtas sin a chur 
chun cinn lena gcinntítear go bhfuil 
eolas ábhartha agus reatha.

• Comhlíonadh foriomlán a chinntiú 
ag an suíomh do chleachtais sláinte, 
sábháilteachta agus sláinteachais do 
chách.

FORBAIRT GHAIRMIÚIL PHEARSANTA
• A chinntiú go gcuirtear deiseanna 

forbartha gairmiúla ar fáil do bhaill 
foirne agus go ngníomhaíonn siad orthu 
chun a chinntiú go bhfuil an cumas 
acu athbhreithniú, machnamh agus 
meastóireacht chriticiúil a dhéanamh. 

• Dul i mbun féinmhachnamh maidir le 
forbairt phearsanta agus ghairmiúil an 
duine féin.

• Forbairt ghairmiúil de raon cleachtóirí 
i suíomhanna ELC a threorú agus tacú 
leo.

• A chinntiú go bhfuil feasacht chriticiúil 
ar luach an taighde in ELC ag an Ionad 
ELC.

CEANNAIREACHT, BAINISTÍOCHT 
AGUS CUMARSÁID AGUS RIARACHÁN
• Cumas daoine eile a threorú.
• Cumas cultúr folláine a chothú ar fud an 

tsuímh.
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• Cumas ceannaireacht bainistíochta agus 
cumarsáide a chur ar fáil.

• Cumas eiseamláirí léirsteanacha a 
sholáthar don fhoireann.

• Cumas abhcóideacht a dhéanamh 
thar ceann daoine eile maidir leis an 
gcomhthéacs ELC.

• Cumas oibriú agus bainistíocht 
éifeachtach suíomh ELC a chomhordú.

• Eolas agus tuiscint ar theoiric agus ar 
chleachtas airgeadais, riaracháin agus 
acmhainní daonna atá riachtanach chun 
feidhmiú éifeachtach suíomh ELC.

• Cumas seirbhísí solúbtha ELC a 
bhainistiú agus acmhainní a sholáthar 
do leanaí agus do theaghlaigh.

• Cumas struchtúir eagraíochta a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme 
lena gcinntítear go dtuigeann gach ball 
foirne i bhfoireann na línte údaráis agus 
cuntasachta.

• Cumas scileanna láidre idirphearsanta, 
inphearsanta agus féinfheasachta a 
choinneáil i ngach idirghníomhaíocht 
le páirtithe leasmhara éagsúla, lena 
n-áirítear teaghlaigh, baill foirne agus 
leanaí.

• Scileanna maoirseachta agus 
meantóireachta ardleibhéil a thaispeáint 
a thugann cumhacht agus spreagadh do 
bhaill foirne ar gach leibhéal.

• Scileanna eagrúcháin agus 
ceannaireachta a thaispeáint.

Scileanna a Chothú
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