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1. Réamhrá 
Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo achoimre ar na príomhthéamaí a d’eascair as próiseas 

comhairliúcháin phoiblí a seoladh chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an dara Straitéis Náisiúnta 

ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe go 2030.  

Rinne Norma Foley TD, an tAire Oideachais, agus Simon Harris TD, an tAire Breisoideachais agus 

Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, an comhairliúchán poiblí a sheoladh i gcomhar 

lena chéile an 22 Aibreán 2021 agus bhí sé ar oscailt go dtí an 30 Meitheamh 2021.  

Tugadh cuireadh don phobal i gcoitinne agus do phríomh-gheallsealbhóirí eile suirbhé ar líne a 

chomhlánú agus/nó aighneachtaí mionsonraithe i scríbhinn a dhéanamh chun breac-chuntas a 

thabhairt ar a gcuid tuairimí faoi fhorbairt na straitéise nua. Forbraíodh páipéar comhairliúcháin 

phoiblí, inar tugadh faisnéis chúlra faoi oideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus inar soláthraíodh 

treoir maidir leis an bhformáid le haghaidh aighneachtaí. Tionóladh roinnt cruinnithe fócasghrúpa i 

gcomhar le príomh-gheallsealbhóirí chun bonn eolais a chur faoin straitéis nua freisin.  

Fuarthas 90 aighneacht i scríbhinn san iomlán, mar aon le 150 freagra ar an suirbhé ar líne. Léirítear 

sa tuarascáil seo an fhaisnéis cháilíochtúil a bailíodh le linn an phróisis comhairliúcháin phoiblí. 

Mionsonraítear i dtuarascáil ar leith fionnachtana an tsuirbhé ar líne. 

Faisnéis chúlra  
Tá tréimhse feidhme na Straitéise Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) 2014 – 

2020 thart anois agus tá tiomantas ann do straitéis leantach a fhorbairt don tréimhse go 2030.  

Tar éis díospóireachta idir an Roinn Oideachais agus an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, comhaontaíodh gur cheart an Straitéis Náisiúnta nua ó Éirinn 

dar teideal OFI go 2030 a bheith ina comhstraitéis idir an dá Roinn, toisc gurb ionann an Straitéis ar 

Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe agus straitéis foghlama agus oideachais ar feadh an tsaoil, rud 

lena gcuimsítear foghlaim agus cúram na luathóige suas go hardoideachas agus taighde agus lena 

leathnaítear isteach i spásanna foghlama neamhfhoirmiúla agus neamhfhoirmeálta sa phobal. 

Tá ríthábhacht ag baint le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe maidir le Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Dá bhrí sin, is gá oideachas don 

fhorbairt inbhuanaithe a bheith ina chuid den chomhrá náisiúnta reatha atá ar siúl faoin 

inbhuanaitheacht, faoin athrú aeráide agus faoi na neamh-chomhionannais dhomhanda 

mhéadaitheacha a ndearnadh níos measa de dheasca phaindéim COVID-19. Ní mór oideachas ar 

dhúshláin shochaíocha thábhachtacha den sórt sin a choinneáil ar thús cadhnaíochta an cheaptha 

beartas náisiúnta. Beidh ról ríthábhachtach ag oideachas don fhorbairt inbhuanaithe maidir leis na 

nithe seo a leanas a thabhairt d’fhoghlaimeoirí de gach aois: “an t-eolas ábhartha (‘cad’), na príomh-

mheonta agus na príomhscileanna (‘conas’) agus na luachanna (‘cén fáth’) a thabharfaidh spreagadh 

agus cumhacht dóibh ar fud a saoil chun a bheith ina saoránaigh ghníomhacha eolacha a dhéanann 

gníomh ar son todhchaí níos inbhuanaithe”. 

Forbraíodh an Páipéar Comhairliúcháin Phoiblí OFI go 2030 agus an Suirbhé ar Oideachas don 

Fhorbairt Inbhuanaithe le hionchur ó Choiste Comhairleach na Roinne um Oideachas don Fhorbairt 

Inbhuanaithe, rud a chuimsíonn ionadaithe ó Ranna Rialtais eile, ó chláir oideachais, ó ardoideachas, 

ó na ceardchumainn múinteoirí, ó Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn, agus ó eagraíochtaí 

neamhrialtasacha éagsúla. 

Rinne UNESCO, an phríomhghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe i réimse an oideachais 

don fhorbairt inbhuanaithe, an doiciméad dar teideal ‘Education for Sustainable Development: a 
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roadmap’1 a fhoilsiú sa bhliain 2020. Soláthraítear sa doiciméad sin creat domhanda le haghaidh OFI 

go 2030 a chur cur chun feidhme tuilleadh. Luaigh UNESCO nach mór oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe a chomhtháthú isteach i mbeartais dhomhanda, réigiúnacha agus náisiúnta a 

bhaineann le hoideachas agus leis an bhforbairt inbhuanaithe ionas gur féidir leis na beartais sin 

timpeallacht cumasúcháin a chruthú le haghaidh oideolaíochtaí lena dtacaítear le cumhachtú aonair 

agus lena soláthraítear scileanna le haghaidh rannpháirtíocht shochpholaitiúil. Spreagtar iarrachtaí 

comhordaithe a dhéanamh i leith oideachas don fhorbairt inbhuanaithe chun teacht ar shineirgí le 

cláir oibre náisiúnta agus idirnáisiúnta ábhartha eile agus le beartais um oideachas agus um an 

bhforbairt inbhuanaithe.  

Sainaithníodh sa treochlár ó UNESCO cúig réimse gníomhaíochta príomhthosaíochta le haghaidh OFI 

go 2030: Beartas a Chur ar Aghaidh; Timpeallachtaí Foghlama a Bhunathrú; Inniúlachtaí Oideoirí a 

Fhorbairt; An Óige a Chumhachtú agus a Shlógadh; agus Dlús a Chur le Gníomhartha ar an Leibhéal 

Áitiúil. Soláthraíodh sa chreat sin an struchtúr don pháipéar comhairliúcháin phoiblí ó Éirinn agus 

don tuarascáil seo chun an Straitéis Náisiúnta ó Éirinn ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe go 

2030 a ailíniú leis an gclár oibre náisiúnta um OFI go 2030.  

 

2. Tuairimí ginearálta 

Príomhtheachtaireachtaí ón bpróiseas comhairliúcháin 

A ábhartha atá oideachas don fhorbairt inbhuanaithe sa chomhthéacs domhanda reatha 

 Tá oideachas don fhorbairt inbhuanaithe an-ábhartha i ndomhan a bhíonn ag athrú go mear, 

áit arb ann do shaincheisteanna domhanda atá casta agus idirghaolmhar, amhail an t-athrú 

aeráide, an ghéarchéim bithéagsúlachta, imirce, ardú i bpobalachas i bhfad amach ar an eite 

dheis, ciníochas, agus neamh-chomhionannais dhomhanda mhéadaitheacha de dheasca 

phaindéim COVID-19. Ba cheart aire don phláinéad agus dá dhaoine agus stíleanna 

maireachtála inbhuanaithe a bheith ina gcuid lárnach d’oideachas.  

 Léiríonn teacht chun cinn gluaiseachtaí sóisialta nua a éilíonn athruithe, amhail Mór Againn 

Beatha Daoine Gorma agus Stailceanna Scoile ar son na hAeráide, an imní mhéadaitheach 

atá ar an bpobal faoi shaincheisteanna domhanda amhail ciníochas agus an t-athrú aeráide. 

 Moltar sa tuarascáil maidir le Staid an Chomhshaoil a d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil le déanaí i mí na Samhna 2020 go dtabharfaí faoi ghníomhaíocht 

deich mbliana le linn na 2020idí.  

 Fuarthas amach sa Tríú Tuarascáil agus Moltaí ón Tionól Saoránach2 go mbraitheann 

saoránaigh in Éirinn nach féidir leo a dhath a dhéanamh chun freagairt don ghéarchéim 

aeráide ina saol laethúil – áitítear i gceann amháin de shé théama uileghabhálacha na 

tuarascála go mbeidh tuilleadh rannpháirtíochta poiblí agus tuilleadh oideachais phoiblí ag 

teastáil mar chuid d’aon straitéis atá ceaptha chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.  

Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil 

 Tá oideachas don fhorbairt inbhuanaithe curtha ar áireamh i Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 

4.7 agus tá sé ar cheann amháin de na cumasóirí le haghaidh gach ceann de na 17 Sprioc 

Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. Tá roinnt institiúidí ardoideachais in Éirinn ag baint 

leas as na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe mar chreat chun bonn eolais agus taca a chur 

                                                           
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802  
2 How the State Can Make Ireland a Leader in Tackling Climate Change (An Tionól Saoránach, 2016) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802
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faoina ngníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama, faoina ngníomhaíochtaí taighde agus faoina 

mórghníomhaíochtaí.  

 Cé go bhfuil an óige ina spriocghrúpa tábhachtach, tá sé chomh tábhachtach céanna go 

mbeadh daoine de GACH aois agus cúlra in ann gabháil d’oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe chun tacú leis an mbunathrú sochaíoch a theastaíonn don fhorbairt 

inbhuanaithe.  

 Trí oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a chomhtháthú le prionsabail na foghlama 

solúbtha agus na foghlama ar feadh an tsaoil, is féidir cabhrú le cothromas rochtana a 

fheabhsú do mhórghrúpaí socheacnamaíocha i sochaí na hÉireann. 

 Agus é ina chuid dhílis d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil, tá ríthábhacht ag baint le hoideachas 

don fhorbairt inbhuanaithe maidir leis an bhfeasacht agus an acmhainn a chothú a 

theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide agus chun tiomantas don 

inbhuanaitheacht a leabú laistigh dár gcultúr.  Fágann an cur chuige comhtháite a ghlactar in 

oideachas don fhorbairt inbhuanaithe (ina scrúdaítear gnéithe comhshaoil, sóisialta agus 

eacnamaíocha) gur féidir aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna domhanda ar shlí uilíoch, 

seachas ina n-aonar.  

 Áirítear le croíluachanna an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe tiomantas do chearta an 

duine agus do fhrithchiníochas. Is gá comhlachtaí oideachais a chur ar an eolas faoin dualgas 

earnála poiblí atá orthu, a mhéid a bhaineann sé le cearta an duine agus leis an bhforbairt 

inbhuanaithe, d’fhonn na réimsí sin a phríomhshruthú. 

 Chun ár sochaí a bhunathrú, teastóidh daoine, scileanna agus eolas ar féidir leo an geilleagar 

foriomlán a aistriú ina gheilleagar glas, seachas geilleagar comhthreomhar ar leith a chruthú. 

Leag freagraithe béim láidir ar an ngá atá ann le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe a 

leabú ar fud gach leibhéil oideachais agus ar fud gach réimse dhisciplínigh, nuair is cuí, gan é 

a bheith teoranta do réimsí amhail eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus 

matamaitic (STEM). Tá deiseanna ar fáil do sholáthraithe oideachais an tairiscint oideachais a 

athchothromú chun tacú le huasoiliúint agus athoiliúint don gheilleagar glas. 

 Chun tacú leis an bhforbairt inbhuanaithe agus le poist ghlasa, ba cheart riachtanais 

scileanna ríthábhachtacha sa mhargadh saothair a chur san áireamh agus oideachas á 

dhearadh agus á sholáthar ar an leibhéal iar-bhunscoile agus ar an leibhéal treasach, agus 

tacaí treorach ag imirt ról tábhachtach maidir le daltaí a chur ar an eolas faoi na róil agus na 

conairí poist atá ar fáil dóibh. 

 Níl práinne na géarchéime aeráide agus bithéagsúlachta léirithe i struchtúir, cultúir ná 

doiciméid oideachais faoi láthair, agus is gá aghaidh a thabhairt air sin trí athbhreithniú a 

dhéanamh ar na beartais agus na próisis ábhartha atá i bhfeidhm ar fud institiúidí 

oideachais. 

 Ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir múscailt feasachta poiblí ar an inbhuanaitheacht agus 

ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe, ar próiseas oideachais níos doimhne é trína 

bhforbraítear inniúlachtaí casta i réimse an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe/na 

hinbhuanaitheachta. Ba cheart inniúlachtaí inbhuanaitheachta a mheas a bheith ina gcuid 

dhílis de thorthaí foghlama uilechoiteanna ar gach leibhéal. 
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3. Beartas a Chur ar Aghaidh 

Príomhtheachtaireachtaí ón bpróiseas comhairliúcháin 

Comhordú idir-rannach agus comhordú geallsealbhóirí 

 Ós rud é go bhfuil cuspóirí atá comhroinnte agus lena n-athneartaítear a chéile ag roinnt 

ranna rialtais difriúla agus ag roinnt straitéisí difriúla, tá gá ann lena chinntiú go bhfuil sásra 

cuí i bhfeidhm chun tacú le comhordú idir-rannach agus comhordú geallsealbhóirí ar 

mhaithe leis an tionchar a uasmhéadú.  

 Moladh go gcuirfí Grúpa Stiúrtha il-gheallsealbhóirí ar bun chun tacú leis an straitéis a chur 

chun feidhme agus le faireachán a dhéanamh uirthi agus chun braistint freagrachta 

frithpháirtí agus deiseanna le haghaidh comhroinnt faisnéise agus foghlama a chur chun 

cinn. D’fhéadfaí roinnt grúpaí oibre atá láidir agus éifeachtach a chur ar bun faoin bhFóram 

sin ar mhaithe le gníomhartha na straitéise a bhrú chun cinn.  

 Mhol freagraí amháin gur cheart don fhochoiste Oireachtais um Oideachas, Breisoideachas 

agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht athbhreithniú a dhéanamh ar an 

eolas is deireanaí ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe uair amháin ar a laghad in 

aghaidh na bliana.  

 Moladh i roinnt aighneachtaí go bhforbrófaí líonra earnála chun comhoibriú níos doimhne 

agus níos réidhe a éascú ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus ar an 

inbhuanaitheacht ar fud an oideachais fhoirmiúil agus an oideachais neamhfhoirmiúil araon.  

 Tarraingíodh aird i roinnt aighneachtaí ar an ról lárnach agus an saineolas atá ag an tsochaí 

shibhialta maidir le tacú le cur chun feidhme na Straitéise ar Oideachas don Fhorbairt 

Inbhuanaithe.  

 Ba cheart cuspóir an Fhóraim Bhliantúil ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe a 

athbhreithniú. Mar sin féin, bhí spéis ann i leanúint d’imeacht den sórt sin, nó de shraith 

imeachtaí den sórt sin, ar mhaithe le líonrú, comhroinnt dea-chleachtais agus taighde ar 

oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a éascú i measc geallsealbhóirí.  

 

Ailíniú agus comhleanúnachas beartas 

 Cuireadh in iúl a thábhachtaí atá comhleanúnachas ar fud an rialtais, lena n-áirítear ailíniú 

agus sineirgí beartas idir an Straitéis ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na 

straitéisí agus na tionscnaimh seo a leanas go háirithe:  

o An Plean Náisiúnta Cur Chun Feidhme maidir leis na Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe (atá á fhorbairt faoi láthair) 

o An Plean Gnímh don Aeráid 2021 

o An Straitéis ón Roinn Gnóthaí Eachtracha/Cúnamh Éireann um Oideachas 

Saoránachta Domhanda (2021-2025) 

o An Plean Náisiúnta Rochtana 2022-2026 (atá á fhorbairt faoi láthair) 

o Tionchar 2030, Straitéis Taighde agus Nuálaíochta na hÉireann  

o An Straitéis Náisiúnta um Speisialtóireacht Chliste (atá á forbairt faoi láthair) 

o An Straitéis Náisiúnta Saorálaíochta 2021-2025 

o An Straitéis um Litearthacht, Uimhearthacht agus Litearthacht Dhigiteach Aosach 

(2021-2030) 

o An Straitéis um Litearthacht, Uimhearthacht agus Litearthacht Dhigiteach do 

scoileanna (atá á forbairt faoi láthair) 

https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/whatwedo/whoweworkwith/civilsociety/21-024---Global-Citizenship-Education-Strategy_V5.1_Digital.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/whatwedo/whoweworkwith/civilsociety/21-024---Global-Citizenship-Education-Strategy_V5.1_Digital.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/27c78-impact-2030-irelands-new-research-and-innovation-strategy/#:~:text='Impact%202030%3A%20Ireland's%20Research%20and,innovation%20on%20many%20national%20priorities.
https://www.gov.ie/en/publication/3cba6-national-volunteering-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/655a4-adult-literacy-for-life-a-10-year-literacy-strategy/
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o Breisoideachas agus Oiliúint sa Todhchaí: An Fhoghlaim a Bhunathrú, An Straitéis 

Náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna  

o An Straitéis Náisiúnta Óige 

o An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais (atá á fhorbairt faoi 

láthair) 

o An Clár Éire Ildánach 

o Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann: Beartas Forbartha Tuaithe 2021-2025  

o An Straitéis um Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe 

2019-2024 

o An Straitéis um Leabharlanna Poiblí: ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Pobail a 

Spreagadh, a Cheangal agus a Chumhachtú’. 

 

 Naisc leis an gclár oibre um Rochtain agus Cuimsiú – tarraingíodh aird ar na naisc atá ann 

idir oideachas don fhorbairt inbhuanaithe – a bhfuil comhionannas, éagsúlacht, cearta an 

duine agus ceartas sóisialta i measc a chroíluachanna – agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 

4.33 agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.54. Tugadh faoi deara go bhfuil sé tábhachtach go 

dtabharfaí i mbeartais um oideachas don fhorbairt inbhuanaithe aird ar na prionsabail 

chéanna chuimsithe agus éagsúlachta atá mar bhonn leis an gcóras oideachais, agus aird ar 

leith á tabhairt ar chuspóirí an Phlean um Chomhionannas Deiseanna a Sholáthar i 

Scoileanna (DEIS) (2017) agus ar chuspóirí an Phlean Náisiúnta Rochtana 2022-2026 atá le 

teacht. 

 An Creat Oideachais Pobail – Freastalaíonn an soláthar breisoideachais agus oiliúna sa 

phobal ar thart ar 50,000 foghlaimeoir gach bliain. Agus creat oideachais pobail á fhorbairt 

faoi láthair, tá scóip ann chun soláthar sonrach d’oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a 

chur ar áireamh sa chreat.  

 

Feasacht agus tuiscint ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe  

 Leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé feasacht a mhúscailt ar an straitéis nua ionas go 

mbeadh cur amach ag príomh-gheallsealbhóirí ar chuspóirí na straitéise agus ar conas 

gabháil dá soláthar agus tacú lena soláthar.  

 Dúshlán ar leith a sainaithníodh i roinnt aighneachtaí ba ea an mearbhall a thagann as roinnt 

téarmaí idirghaolmhara a úsáid, amhail iad seo a leanas: Oideachas don Fhorbairt 

Inbhuanaithe; Oideachas don Inbhuanaitheacht; Oideachas don Inbhuanaitheacht 

Comhshaoil; Oideachas Saoránachta Domhanda; agus Oideachas Forbartha. Tá sé 

tábhachtach go mbeadh tuiscint chomhroinnte ann ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe 

agus, go háirithe, go gcuirfí cineál ilghnéitheach an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe in 

iúl go soiléir, agus na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil de á gcumhdach. Ina 

éagmais sin, tá baol scoilte ann agus tá baol ann nach gcuirfí an beartas chun feidhme go 

héifeachtach. 

 Luadh gur cheart idirdhealú a dhéanamh idir ‘oideachas faoin inbhuanaitheacht’ agus 

‘oideachas don inbhuanaitheacht’ – tá gníomh i gceist leis an dara ceann, áit a leagtar béim 

ar athrú dearcthaí agus iompraíochta agus ar ghnóthú eolais.  

                                                           
3 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.3: Faoin mbliain 2030, cothroime rochtana ar oideachas teicniúil, gairme 
agus treasach atá inacmhainne agus ar ardchaighdeán, ollscoil san áireamh, a chinntiú do gach bean agus fear 
4 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.5: Faoin mbliain 2030, deireadh a chur le héagothromaíochtaí inscne in 
oideachas agus rochtain chothrom ar gach leibhéal oideachais agus gairmoiliúna a chinntiú do dhaoine 
soghonta, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, pobail dúchais, agus leanaí atá i gcora soghonta 

https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf
https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/en/
https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/
https://www.gov.ie/en/publication/d8fa3a-sustainable-inclusive-and-empowered-communities-a-five-year-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/d8fa3a-sustainable-inclusive-and-empowered-communities-a-five-year-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/56d1d4-our-public-libraries-2022-inspiring-connecting-and-empowering-commun/
https://www.gov.ie/en/publication/56d1d4-our-public-libraries-2022-inspiring-connecting-and-empowering-commun/
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 Leagadh béim ar na naisc shoiléire atá ann le hoideachas forbartha/oideachas saoránachta 

domhanda (is ar oideachas saoránachta domhanda a dhíreofar sa straitéis nua ón Roinn 

Gnóthaí Eachtracha/Cúnamh Éireann). Áirítear le hoideachas forbartha díriú ar roinnt 

dearcthaí éagsúla, áit a ndéantar naisc idir saincheisteanna áitiúla agus saincheisteanna 

domhanda, a bhforbraítear scileanna smaointeoireachta criticiúla agus a ndéantar gníomh i 

dtreo domhan cóir inbhuanaithe a bhaint amach. Go háirithe, in oideachas forbartha, 

ceistítear an caidreamh polaitiúil agus an caidreamh cumhachta éagothrom idir náisiúin atá 

forbartha agus náisiúin atá i mbéal forbartha agus tugtar spreagadh do dhaoine aonair 

breithniú a dhéanamh ar a mhéid a chuireann siad féin le héagóracha domhanda. 

 Ní mór an fhorbairt inbhuanaithe a bheith inbhraite agus a bheith tuigthe ag gach 
foghlaimeoir – ba cheart gnáth-Bhéarla agus cur chuige cuimsitheach a úsáid chun a chinntiú 
go bhfuil tuiscint ann ar choincheapa forbartha inbhuanaithe i measc an phobail i gcoitinne 
agus in oideachas. 

 Is féidir le daoine óga agus lena n-eagraíochtaí ionadaíocha ról a imirt maidir le tacú le 
feachtais meán sóisialta agus le suíomhanna Gréasáin faisnéis a scaipeadh faoi oideachas 
don fhorbairt inbhuanaithe. 

 

Córais chistiúcháin agus dreasachtaí  

 Leagadh béim i roinnt aighneachtaí ar a thábhachtaí atá sé córais chistiúcháin agus 

dreasachtaí a ailíniú le cuspóirí an Oideachais don Fhorbairt Inbhuanaithe/na 

hInbhuanaitheachta. Moladh, mar shampla, go ndéanfaí faireachán ar Oideachas don 

Fhorbairt Inbhuanaithe/an Inbhuanaitheacht tríd an gCreat Feidhmíochta Córais atá i 

bhfeidhm in ardoideachas, agus an acmhainneacht ann cistiú le haghaidh institiúidí 

ardoideachais a nascadh le tiomantas léirithe don inbhuanaitheacht. 

 Ba cheart breithniú a dhéanamh ar shásra a chur i bhfeidhm le haghaidh eagraíochtaí 

neamhrialtasacha a chistiú ar shlí chomhordaithe chun tacú lena gcuid oibre i réimse an 

oideachais don fhorbairt inbhuanaithe. 

Creataí agus uirlisí chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ar 

oideachas don fhorbairt inbhuanaithe 

 Tá ríthábhacht ag baint le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe maidir le Sprioc Forbartha 

Inbhuanaithe 4.7 a bhaint amach agus tá oibleagáid ar Éirinn tuairisc a thabhairt, ar an 

leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar dhul chun cinn i dtreo na sprice 

sin. Níl aon chreat aonair i bhfeidhm faoi láthair chun tacú leis an bpróiseas sin. Moladh go 

bhféachfaí sa Straitéis nua le creat a fhorbairt ar bhonn trasrannach (i gcomhar le Cúnamh 

Éireann nó leis an bPríomh-Oifig Staidrimh go háirithe) chun faireachán a dhéanamh ar chur 

chun feidhme agus ar dhul chun cinn i dtreo Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7, ar creat é a 

bheadh ag teacht leis na ceanglais idirnáisiúnta le haghaidh tuairisc a thabhairt ar Sprioc 

Forbartha Inbhuanaithe 4.7. 

 Rinneadh tagairt do roinnt uirlisí measúnaithe idirnáisiúnta lena dtugtar aghaidh ar ghnéithe 

d’oideachas don fhorbairt inbhuanaithe, á rá go bhféadfaí iad a úsáid chun faireachán a 

dhéanamh ar dhul chun cinn ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe ar an leibhéal 

náisiúnta.  

 Leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn ar Oideachas 

don Fhorbairt Inbhuanaithe/an Inbhuanaitheacht. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar conas 

tacú le soláthraithe agus ceannairí oideachais oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a 

chomhtháthú isteach ina gcreataí institiúideacha beartais agus forbairt a dhéanamh ar 
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bheartais agus pleananna gníomhaíochta uaillmhianacha agus comhleanúnacha i réimse an 

oideachais don fhorbairt inbhuanaithe ar ina n-aghaidh is féidir dul chun cinn a mheasúnú. 

 Ghabh Cigireacht na Roinne Oideachais uirthi féin athbhreithniú a dhéanamh ar na 

doiciméid Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna/Iar-

bhunscoileanna chun a chinntiú go gcuirfí ionchais in iúl sa chreat agus go ndéanfaí socrú 

ann le haghaidh oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn sa teagasc agus san 

fhoghlaim. 

 Sainaithníodh Cairt Athena SWAN mar shampla de thionscnamh bunathraitheach 

tábhachtach le haghaidh comhionannas inscne a chothú in institiúidí ardoideachais. Luadh 

go bhféadfaí creat den chineál céanna a thabhairt isteach chun dul chun cinn ar Oideachas 

don Fhorbairt Inbhuanaithe/an Inbhuanaitheacht a bhrú chun cinn ar fud na hearnála 

ardoideachais. Nithe eile a d’fhéadfaí a úsáid mar phointí tagartha le haghaidh Cairt/Creat 

den sórt sin a fhorbairt is ea Cairt Campus Engage agus an Creat um Champas Sláintiúil. 

Soláthraítear i gcreataí den sórt sin príomhphrionsabail chun soláthraithe oideachais a 

threorú, agus deis á tabhairt dóibh ag an am céanna forbairt a dhéanamh ar ghníomhartha 

sonracha atá oiriúnach dá gcomhthéacs institiúideach.  

 Sainaithníodh cláir na gCampas Glas agus na Scoileanna Glasa mar thionscnaimh a bhfuil a 

lán institiúidí ardoideachais agus scoileanna páirteach iontu cheana féin agus atá faoi réir 

próiseas iarratais/athbhreithniúcháin.  

Próisis dearbhú cáilíochta 

 Tarraingíodh aird i roinnt aighneachtaí ar an deis atá ann oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe a leabú isteach i bpróisis dearbhú cáilíochta. Mar shampla, d’fhéadfaí breithniú 

a dhéanamh ar chritéir an Oideachais don Fhorbairt Inbhuanaithe/na hInbhuanaitheachta a 

chur ar áireamh mar chuid de na próisis bhailíochtaithe nó na próisis athbhreithniúcháin le 

haghaidh cláir oideachais agus oiliúna arna gcreidiúnú ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 

Éireann (QQI). Is féidir go mbeidh an doiciméad ‘Céim’ úsáideach ina leith sin, ar treoirlínte 

iad a d’fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta le haghaidh creidiúnú cúrsaí sa bhliain 

2020.  

 In ardoideachas, is é an t-am is fearr chun oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a thabhairt 

isteach ná an chéim um chláir a dhearadh/a athbhreithniú/a bhailíochtú/a athbhailíochtú.  

 Tosaíocht 1: Beartas a Chur ar Aghaidh - cuspóirí féideartha 

1.1 Comhoibriú: Comhordú idirnáisiúnta, comhordú idir-rannach agus comhordú il-
gheallsealbhóirí a neartú chun comhroinnt faisnéise, cuntasacht agus rannpháirtíocht a 
éascú i réimse an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe. 

1.2 Ailíniú beartas: Tacú le hailíniú agus comhleanúnachas beartas ar fud an rialtais agus i 
measc príomhghníomhaireachtaí rialtais i réimsí atá nasctha le hoideachas don fhorbairt 
inbhuanaithe. 

1.3 Cumarsáid: Cur leis an bhfeasacht agus an tuiscint atá ag príomh-gheallsealbhóirí ar 
oideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus ar a thábhachtaí atá sé maidir leis an 
bhfoghlaim ar feadh an tsaoil. 

1.4 Léarscáiliú agus faireachán: Creataí agus uirlisí atá nua agus atá ann cheana a fhorbairt 
chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ar oideachas don 
fhorbairt inbhuanaithe agus chun cuntasacht a fheabhsú. 

1.5 Taighde: Timpeallacht cumasúcháin a chruthú le haghaidh taighde chun bonn eolais a chur 
faoi bheartas éifeachtach agus faoin dea-chleachtas le haghaidh oideachas don fhorbairt 
inbhuanaithe 
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1.6 Cistiú agus dreasachtaí: Iniúchadh a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann córais 
chistiúcháin agus dreasachtaí a ailíniú leis an inbhuanaitheacht shubstainteach agus 
struchtúrtha agus le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe 

1.6 Caighdeáin Dámhachtana: Cuimsiú an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe i gcaighdeáin 
dámhachtana a chur ar aghaidh 

 

4. Oideachas agus Oiliúint – Timpeallachtaí Foghlama a Bhunathrú 

Príomhtheachtaireachtaí ón bpróiseas comhairliúcháin 

Ceannaireacht le haghaidh Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 

 Cuireadh tacaíocht in iúl do chineálacha cur chuige institiúide uile i leith oideachas don 

fhorbairt inbhuanaithe. Leagadh béim ar an ról atá ag ceannairí sinsearacha i gcomhlachtaí 

oideachais maidir le ceannaireacht a sholáthar le haghaidh oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe, á rá go raibh gá ann le cineálacha cur chuige ó bharr anuas agus ó bhun aníos 

araon. Aithnítear go bhfuil ceannaireacht ina toisc ríthábhachtach maidir le hoideachas don 

fhorbairt inbhuanaithe a chur chun feidhme go rathúil. 

 Tugadh faoi deara gur cheart na struchtúir dhifriúla bhainistíochta agus phátrúnachta agus 

na líonraí difriúla bainistíochta agus pátrúnachta idir bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 

a léiriú i gcur chuige na straitéise i leith ceannaireacht le haghaidh oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar na riachtanais atá ag bunscoileanna beaga 

agus ag bunscoileanna ilghráid freisin.  

 Luadh go bhfuil gá ann le hacmhainní cuí a thabhairt do shealbhóirí poist i réimse an 

oideachais don fhorbairt inbhuanaithe/na hinbhuanaitheachta chun oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe a leabú i ngach gné de sholáthar oideachais agus go bhfuil gá ann le luach a 

saothair a thabhairt dóibh nuair a dhéanann siad amhlaidh. Moladh na nithe seo a leanas ina 

leith sin: 

o Oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a chur ar áireamh sna róil agus na 

freagrachtaí de chuid sealbhóirí Post Freagrachta i Scoileanna.  

o I mbreisoideachas, ba cheart breithniú a dhéanamh ar fhreagracht a leagan ar bhall 

foirne tiomnaithe i mBoird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) as soláthar agus 

comhtháthú an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe a chomhordú agus a bhrú 

chun cinn ar fud cláir ábhartha i mboird oideachais agus oiliúna. Ba cheart breithniú 

a dhéanamh ar fhorbairt ghairmiúil cleachtóirí/teagascóirí breisoideachais agus 

oiliúna freisin. 

o In ardoideachas, tugadh faoi deara gur gnách go mbíonn sainchúram leathan ar 

Bhainisteoirí Inbhuanaitheachta agus go mbíonn róbhrú orthu – luadh go bhfuil róil 

thiomnaithe bhreise ag teastáil chun a chinntiú go leathfaidh oideachas don 

fhorbairt inbhuanaithe ar fud gach gné d’ardoideachas, lena n-áirítear teagasc agus 

foghlaim, taighde agus nuálaíocht, for-rochtain oideachais agus oibríochtaí campais.  

o Ina theannta sin, sainaithníodh i roinnt aighneachtaí an gá atá ann le rannpháirtíocht 

agus ceannaireacht le haghaidh oideachas don fhorbairt inbhuanaithe (i 

ngníomhaíochtaí Teagaisc agus Foghlama, i ngníomhaíochtaí Taighde agus i 

ngníomhaíochtaí Tríú Misean) a aithint ó thaobh dul chun cinn gairme agus ardú 

céime de in ardoideachas.  
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Inniúlachtaí i réimse an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe 

 Áirítear iad seo a leanas le roinnt de na príomhinniúlachtaí a moladh mar réimsí ar cheart go 

bhforbródh foghlaimeoirí iontu trí ghabháil d’oideachas don fhorbairt inbhuanaithe: 

Smaointeoireacht Córas; Smaointeoireacht Chriticiúil; Fadhbréiteach Comhtháite; 

Comhoibriú agus Féinfheasacht; Comhbhá; Athléimneacht; agus Ceannaireacht 

Inbhuanaitheachta. 

 Tarraingíodh anuas an tábhacht a bhaineann le tras-scileanna a fhorbairt trí sholáthar 

ábhartha an oideachais agus na hoiliúna don fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear 

ardscileanna cognaíocha, scileanna fadhbréitigh, scileanna sóisialta, smaointeoireacht 

chruthaitheach, smaointeoireacht deartha, scileanna digiteacha agus scileanna éirime 

mothúchánaí.  Beidh na scileanna sin ag teastáil, i dteannta na scileanna a theastaíonn don 

fhorbairt inbhuanaithe. 

 Rinneadh tagairt don Chreat Tagartha Inniúlachtaí le haghaidh Cultúr Daonlathach ó 

Chomhairle na hEorpa5, á rá go bhféadfaí é a úsáid mar threoir úsáideach lena bhféadfaí 

bonn eolais a chur faoi na hinniúlachtaí atá le forbairt ar gach leibhéal oideachais mar chuid 

de chur chuige foghlama ar feadh an tsaoil. Tugadh faoi deara gur fhorbair roinnt institiúidí 

ardoideachais (amhail Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)) tréithe céime lena léirítear 

inniúlachtaí atá cosúil leo sin a shainaithin Comhairle na hEorpa. 

 Ceann amháin de na gníomhartha beartais atá leagtha amach sa Chomhaontú Glas don 

Eoraip is ea creat Eorpach um inniúlacht inbhuanaitheachta a fhorbairt chun daoine san 

Aontas Eorpach a spreagadh foghlaim faoin inbhuanaitheacht comhshaoil.  

 Moladh go gcuirfí uirlis chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar litearthacht 

inbhuanaitheachta i measc foghlaimeoirí – rinneadh tagairt do thionscnamh Sulitest 6, á rá 

go bhféadfaí é a úsáid in ardoideachas.  

Cineálacha cur chuige oideolaíocha a bhaineann le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe 

 Áitíodh i roinnt aighneachtaí go bhfuil oideachas don fhorbairt inbhuanaithe ag croílár an 

oideachais ar ardchaighdeán. Moladh cineálacha cur chuige institiúide uile i leith oideachas 

don fhorbairt inbhuanaithe. 

 Is é an toradh ba cheart a bheith ar chineálacha cur chuige i leith oideachas don fhorbairt 

inbhuanaithe ná athrú iompraíochta a chruthú agus a chumasú chun spriocanna beartais na 

Straitéise Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe go 2030, na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe agus an Plean Gnímh don Aeráid, i measc straitéisí eile, a leabú. 

 Tá caidreamh láidir ag oideolaíochtaí an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe le cur chuige 

tógachaíoch i leith an teagaisc agus na foghlama, rud lena leagtar béim ar rannpháirtíocht 

ghníomhach foghlaimeoirí agus comhoibriú gníomhach foghlaimeoirí agus eolas á thógáil. 

Tarraingíodh aird ar chineálacha trasdisciplíneacha agus idirdhisciplíneacha cur chuige 

iomlánaíoch.  

 Áirítear iad seo a leanas le sainoideolaíochtaí an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe a 

ndearnadh tagairt dóibh agus a leabaíodh go pointe suntasach i soláthar oideachais le 

blianta beaga anuas:  

o oideolaíochtaí fadhb-bhunaithe 

                                                           
5 https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-
for-democratic-culture  
6 Is é is Sulitest ann ná uirlis idirnáisiúnta a cruthaíodh chun cabhrú le hInstitiúidí Ardoideachais, Cuideachtaí 
agus Eagraíochtaí ar fud an domhain a chinntiú go léiríonn a gcuid céimithe, fostaithe, geallsealbhóirí agus 
bainisteoirí croí-eolas ar dhúshláin dhomhanda an 21ú haois. https://www.sulitest.org/en/vision-mission.html  

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.sulitest.org/en/vision-mission.html


13 
 

o oideolaíochtaí dearadhbhunaithe 

o oideolaíochtaí dúshlánbhunaithe 

o foghlaim theicneolaíochtchumasaithe  

o oideolaíochtaí rannpháirtíocha 

o oideolaíochtaí lena n-urramaítear guth agus ról an fhoghlaimeora 

o oideolaíochtaí lena n-urramaítear criticiúlacht agus machnamh 

o oideolaíochtaí lena bhfágtar spás do chruthaitheacht agus do shamhlaíocht 

o foghlaim fhiosrúbhunaithe, rud a fheidhmíonn mar chur chuige gníomhdhírithe 

bunathraitheach i leith oideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus a thugann 

spreagadh agus cumhacht d’fhoghlaimeoirí ceangal lena ndomhan, aire a thabhairt 

dá ndomhan agus gníomh a dhéanamh chun a ndomhan a chosaint 

o foghlaim áitbhunaithe agus foghlaim thionscadalbhunaithe, atá ceaptha chun pobail 

atá athléimneach ó thaobh cúrsaí éiceolaíocha agus sóisialta de a thógáil 

 Ba cheart aird a thabhairt ar an ngné mhothúchánach d’obair an oideachais don fhorbairt 

inbhuanaithe, a bhfuil mar aidhm léi meonta agus iompraíochtaí a athrú. 

 Braitheadh i roinnt aighneachtaí gur cheart don straitéis nua deiseanna a chur chun cinn 

agus a leathnú le haghaidh foghlaim allamuigh trí oideachas don fhorbairt inbhuanaithe ar 

gach leibhéal. Rinneadh tagairt don líonra Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh a n-

oibríonn na Boird Oideachais agus Oiliúna iad, á rá go bhféadfaí é a úsáid ina leith sin. 

 Ba cheart do chineálacha cur chuige i réimse an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe 

idirghníomhú go fiúntach le prionsabail cheartais dhomhanda atá ag croílár na Forbartha 

Inbhuanaithe.  

 

Oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a leabú i gcuraclaim agus cláir ar gach leibhéal 

 Díríodh go suntasach sna haighneachtaí ar oideachas don fhorbairt inbhuanaithe a leabú 

tuilleadh i gcuraclaim agus cláir ábhartha ar gach leibhéal oideachais chun a chinntiú go 

ngnóthóidh foghlaimeoirí eolas, scileanna agus dearcthaí chun an fhorbairt inbhuanaithe a 

chur chun cinn agus a chur ar aghaidh. Tarraingíodh saincheisteanna sonracha anuas ar 

leibhéil dhifriúla oideachais. Tá na saincheisteanna sin leagtha amach thíos.  

 Is gá do churaclaim bheith iolraíoch agus inoiriúnaithe do chomhthéacsanna difriúla agus 

don éagsúlacht i measc daoine aonair. Is gá tagairt a dhéanamh do ról na mothachtála (nó 

ról an mhothúcháin) in oideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus is gá breithniú a 

dhéanamh ar conas is féidir le daltaí agus múinteoirí a bhrath go dtugtar tacaíocht agus 

cumhacht dóibh chun ról gníomhach a imirt sa bheartas inbhuanaitheachta. 

 Ba cheart prionsabail an deartha uilíoch don fhoghlaim a chur chun cinn ar fud gach leibhéil 

oideachais chun tacú le timpeallachtaí foghlama níos cuimsithí a chruthú. 

 Moladh i roinnt aighneachtaí go léarscáileofaí na cláir atá ann cheana lena dtacaítear le 

hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe agus go sainaithneofaí aon bhearnaí atá ann. 

 Iarradh go gcuirfí cistiú ar fáil chun tacú le tuilleadh comhoibrithe idir na gníomhaithe 

difriúla chun cláir atá bunaithe ar phrionsabail an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe a 

cheapadh, amhail comhoibriú idir institiúidí Breisoideachais agus Ardoideachais agus 

comhlachtaí a thairgeann oideachas óige nó tionscnaimh spóirt. 

 Moladh i roinnt aighneachtaí nach gcuirfí an iomarca dírithe ar chláir ‘Luach Saothair’, 

seachas doimhneacht na foghlama, in oideachas don fhorbairt inbhuanaithe, go háirithe i 

gcás scoileanna.  

 Maidir le cláir oideachas tosaigh múinteoirí (OTM), tugadh faoi deara go soláthraíonn 

cuimsiú Oideachas um Shaoránacht Dhomhanda agus Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 
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laistigh de chaighdeáin Chéim timpeallacht dhearfach le haghaidh athraithe in OTM thar na 

4-5 bliana atá le teacht. 

 Ba chóir go mbreathnódh an Straitéis ar na bealaí inar féidir naisc agus comhpháirtíochtaí a 

threisiú tuilleadh le Fiontraíocht ar fud na hearnála oideachais tríú leibhéal, lena chinntiú go 

bhforbróidh fostaithe na scileanna riachtanacha don fhorbairt inbhuanaithe agus do 

rannpháirtíocht bhríoch sa gheilleagar ciorclach. 

 

 

Luathfhoghlaim agus Cúram 

 Tugadh faoi deara éileamh ar chlár Réamhscoileanna Glas ón earnáil luathfhoghlama agus 

cúraim, le liosta feithimh don rannpháirtíocht mar thoradh ar threoirthionscadail in 2012. 

Tugadh le fios go bhféadfaí é seo a chur i bhfeidhm dá gcuirfí na hacmhainní ar fáil, agus go 

bhféadfaí an OFI a fheabhsú tuilleadh sa luathfhoghlaim agus cúram.  

 Moladh go bhféadfaí plean sonrach OFI a fhorbairt don earnáil luathfhoghlama agus cúraim, 

ag tagairt do phrionsabail Aistear de réir mar is cuí. 

Bunleibhéal 

 Agus críoch á chur leis an dréacht reatha den Churaclam Bunscoile (CNCM, 2020), tá scóip 

chun feiceálacht OFI a fheabhsú tuilleadh laistigh den chreat. Bheadh fáilte mhór roimh cur 

chuige oideolaíoch ina mbíonn guth, rogha agus gníomhaireacht leanaí i gcroílár an chreata, 

ina gcuimsítear foghlaim bunaithe ar fhiosrú.  

Iar-Bhunleibhéal 

 Moladh go bhféadfadh an curaclam tacaíocht bhreise a sholáthar don fhoghlaim OFI trí níos 

mó ama a leithdháileadh ar Oideachas Comhshaoil, Aeráide agus Bithéagsúlacht. 

 Thagair roinnt aighneachtaí don Tíreolaíocht mar phríomhspás don OFI agus léiríodh imní 

faoina háit i gCuraclam na Sraithe Sóisearaí nua.   

 Moladh go n-oibreofaí i gcomhpháirt le geallsealbhóirí ar mhodúil Idirbhliana a fhorbairt, 

chun cabhrú le hoideachas scoláirí ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. 

 Luadh i roinnt aighneachtaí go gcruthaíonn an t-athbhreithniú leanúnach ar an tsraith 

shinsearach deis chun OFI a leabú tuilleadh. 

 Moladh go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar ghné na sraithe sinsearaí den chlár TAKE 1 agus 

go leathnófaí é chuig scoileanna neamh-BOO. 

 Moladh go n-iarrfaí ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit na háiteanna ina bhfuil OFI léirithe sa 

mheasúnú a thiomsú agus a thuairisciú agus go mbeadh ról tacaíochta nó measúnaithe ag an 

gCigireacht freisin maidir le OFI i scoileanna. 

Breisoideachas agus Oiliúint 

 Iarradh go méadófaí an fócas ar oideachas aosach agus pobail sa chéad Straitéis eile, lena n-

áirítear fócas ar litearthacht chriticiúil dhomhanda a chothú agus a fhorbairt agus pobail a 

chumasú le gníomhú ina bpobail ar son na forbartha inbhuanaithe.  

 Dhá phrionsabal iad Meas agus Comhionannas atá mar bhunchloch ag croíluachanna na 

hearnála BOO. Féadfaidh OFI cuidiú le heolas agus scileanna a bhaineann le comhionannas, 

éagsúlacht agus cuimsiú i measc foghlaimeoirí a leabú agus a thacú.  

 Thug an dul chun cinn a tuairiscíodh sa straitéis roimhe seo le fios go raibh breis agus 300 

cúrsa breisoideachas agus oiliúna (FET) nasctha cheana féin leis an OFI. Tá deis, áfach, OFI a 

chomhtháthú ar bhealach níos follasaí sa soláthar breisoiliúna agus oideachais, mar aon le 

cumais oideolaíocha agus teagaisc agus foghlama. Chun tacú le gafacht raon níos leithne 
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foghlaimeoirí leis an OFI, ba cheart d’earnáil an bhreisoideachais agus oiliúna forbairt an 

tsoláthair chreidiúnaithe OFI ag leibhéil 1-6 ar an CNC a iniúchadh. Tá gá freisin le cláir 

neamhchreidiúnaithe ag leibhéil 1-4 freisin chun tacú le foghlaimeoirí fásta tosú ar a dturas 

OFI agus tugadh faoi deara go bhfuil raon cúrsaí páirtaimseartha ar fáil cheana féin ina leith 

seo, ar ábhair ar nós Athrú Aeráide a Thuiscint, Maireachtáil Inbhuanaithe.  

 Bíonn Teagasc, an tÚdarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia, i dteagmháil le thart ar 5,000 

go 6,000 foghlaimeoir gach bliain trí chláir Breisoideachais agus Ardoideachais. Thug siad le 

fios gur gá, ag an gcéad athbhreithniú dámhachtana DCC Leibhéal 5 agus 6 eile, an t-ábhar 

curaclaim a threisiú chun riachtanais inbhuanaitheachta comhshaoil todhchaí a léiriú. 

 Áirítear i measc na samplaí de thionscnaimh atá ag tarlú cheana féin agus a bheadh ag 

teacht le cuspóirí na Straitéise OFI:  

o An clár ‘Clár Take 1’ ag BOOÉ, a forbraíodh in 2019 don earnáil iar-bhunscoile BOO, 

agus é mar aidhm aige tacú le scoileanna a bheith gafa leis na SFIanna mar chuid den 

OFI. Tá deis ann an ‘Clár Take 1’ a fhí isteach i gcúrsaí ábhartha mar chuid den 

churaclam san earnáil Breisoideachais. 

o Clár Gníomhaíochta Scileanna Glasa SOLAS. Tá SFI4: Oideachas Ardchaighdeáin mar 

bhonn leis an tionscadal seo agus tá nasc sonrach aige le Sprioc 4.4 agus Sprioc 4.7. 

Tá fócas ann ar sholáthar maidir le Foirgneamh Neas-Nialasach ó thaobh Fuinnimh 

(NZEB), Iarfheistiú agus modúil Scileanna Glasa nua agus nuálacha a fhorbairt, mar 

aon le soláthar don uas-sciliú agus don athoiliúint i réimsí a bhaineann le 

hinbhuanaitheacht.  

o In 2021, sheol Skillnet Éire tionscnamh náisiúnta nua chun aghaidh a thabhairt ar 

thallann aeráide agus forbairt scileanna dar teideal Réidh don Aeráid – Tallann don 

Gheilleagar Glas. Tá sé i gceist go mbrostódh sé acmhainn na hÉireann don aistriú 

chuig geilleagar ísealcharbóin trí chuidiú le FBManna ar a n-aistear claochlaithe 

inbhuanaitheachta, acmhainn a thógáil chun OFI a leabú agus a sholáthar i 

gcleachtais bhreisoideachais a gcomhlachta. 

 

Ardoideachas 

 Mhothaigh rannpháirtithe in ócáid chomhairliúcháin an ÚAO (Nollaig 2020) gur bhain cuid 

mhór den bhéim sna IAOanna go dtí seo le réimsí oibríochta agus éifeachtacht charbóin an 

champais agus mhol siad go ndíreofaí níos mó ar athchóiriú curaclaim amach anseo.  

 Tá roinnt IAOanna ag baint úsáide as na SFIanna mar chreat dá dteagasc agus dá 

bhfoghlaim/taighde. 

 Tá scóip chun OFI ar ardchaighdeán a chomhtháthú agus a phríomhshruthú tuilleadh i 

gcuraclaim. Luadh go dteastaíonn am agus acmhainní dóthanacha chuige seo agus gur 

cheart go dtacófaí le haon fhorbairtí a bhaineann le OFI a leabú sna curaclaim ardoideachais 

trí chomhairliúchán bríoch leo siúd a bhíonn ag foghlaim, ag teagasc agus ag múnlú polasaí 

agus cleachtas gaolmhar ar leibhéal áitiúil. 

 San ardoideachas, is é an t-am is fearr chun OFI a thabhairt isteach ná ag céim deartha / 

athbhreithnithe / bailíochtaithe / athbhailíochtaithe na gclár.  

 Luadh tionscnamh Curaclam Comhnasctha COC mar eiseamláir náisiúnta do chur chuige 

ollscoile-uile maidir le rannpháirtíocht shibhialta agus pobail agus inbhuanaitheacht a 

chomhtháthú sa churaclam. 

 Moladh go bhféadfaí sraith modúl fuinte ar OFI a dhearadh agus a fhorbairt, bunaithe ar 

riachtanais aitheanta, a bhféadfaí feidhm a bhaint astu le hoideachasóirí ó réamh-bhunscoil 

go breisoideachas agus ardoideachas chun acmhainn a fheabhsú. D’fhéadfaí coincheapa, 
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prionsabail, oideolaíochtaí aitheantais agus príomhinniúlachtaí lárnacha an oideachais 

inbhuanaithe (mar atá leagtha amach ag UNESCO) a chlúdach sna modúil. D’fhéadfaí cás-

staidéir ar chomhtháthú éifeachtach OFI ailínithe laistigh de na réimsí téamacha a leagtar 

amach sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) a áireamh iontu freisin. 

 Ar an gcaoi chéanna moladh go bhféadfaí modúil ‘capsúil’ a fhorbairt ar thopaic na 

hinbhuanaitheachta, mar ionchuir ghearra neamhspleácha ar inbhuanaitheacht, nó iad a 

chomhcheangal don fhoghlaim níos inmharthana ar inbhuanaitheacht laistigh de 

chomhthéacsanna oideachais foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. 

 Rinneadh tagairt do mhicrichreidmheasa atá ar fáil anois mar spás féideartha don OFI, le 

tionscadal faoi threoir Chumann Ollscoileanna Éireann (COÉ) ina bhfuil deis chun 

micrichreidmheasanna, comhionannas inscne, gníomh aeráide agus téamaí gaolmhara a 

fhorbairt agus a chur chun cinn in éineacht le comhpháirtithe fiontraíochta, san earnáil 

phoiblí agus sa tsochaí shibhialta. Tá luachanna ‘Ceannaireacht san Fhoghlaim ar Feadh an 

tSaoil’ agus ‘Dul i nGleic le Dúshláin Eacnamaíochta agus Sochaíocha’ mar bhonn le 

tionscadal COÉ. 

 Díríodh aird ar an deis atá ann, le maoiniú ón gCiste Náisiúnta Oiliúna, éileamh ar fhoghlaim 

faoi fhorbairt inbhuanaithe a spreagadh thar raon réimsí gairmiúla agus gnó, trí chúrsaí 

páirtaimseartha agus solúbtha dóibh siúd atá i bhfostaíocht agus dóibh siúd a bhfuil fonn 

breisoiliúna orthu.  

 Maidir le feasacht scoláirí ar na roghanna atá ar fáil chun leas a bhaint as deiseanna 

foghlama atá ceangailte le OFI, moladh go ndéanfaí Treoir/Liosta clár a fhorbairt trasna na 

soláthraithe. Luadh go mb’fhéidir go bhféadfaí siombail na SFIanna a fhorbairt a bheadh mar 

shuaitheantais ar réamheolaire coláistí a bhfuil cúrsaí acu atá ailínithe leis na SFIanna. 

Acmhainní OFI  

 Dhírigh roinnt aighneachtaí aird ar infhaighteacht agus ar inrochtaineacht acmhainní agus 

taighde OFI. Faoi láthair tá raidhse acmhainní don fhorbairt inbhuanaithe ar fáil in 

eagraíochtaí éagsúla sa chóras oiliúna agus oideachais. 

 Cé go bhfuil acmhainní don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal ar fáil go lárnach trí 

Scoilnet, b’fhéidir go bhféadfaí infheictheacht na moil ina bhfuil fáil ar acmhainní agus ar 

thaighde ábhartha do shuíomhanna breisoideachais agus ardoideachais a fheabhsú 

tuilleadh. Ní mór tacú le soláthraithe oideachais agus le foghlaimeoirí aonair chun a 

mbealach a dhéanamh tríd an chórais/na gcóras agus tosaíocht a thabhairt do na nithe atá 

ábhartha agus freagrúil do na riachtanais atá acu.   

o Don luathoideachas, tugadh faoi deara go bhfuil gá le hacmhainní agus le cláir 

bhreise ar athrú aeráide.  

o Don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal, moladh go ndéanfaí mapáil ar na 

hacmhainní atá ann cheana féin. 

o Ní mór a chinntiú go bhfuil fáil go héasca ar acmhainní teagaisc láraithe, cothrom le 

dáta, simplithe agus aois-thagartha, lena n-áirítear eiseamláirí do mhúinteoirí 

tacaíochta. 

o Tá féidearthacht ann teagmháil a dhéanamh leis an RCAC maidir le fáil ar ábhair i 

nGaeilge ar na SFIanna le húsáid san earnáil BOO. 

 Luadh gur gá cáilíocht na n-acmhainní oideachais atá forbartha a chinntiú, go háirithe maidir 

le hoideachas ar athrú aeráide. Moladh go mbunófaí coiste stiúrtha chun creat nó critéir a 

fhorbairt d’fhorbairt acmhainní amach anseo agus chun na hacmhainní atá ann cheana, mar 

aon leis na deiseanna forbartha gairmiúla gaolmhara, a athbhreithniú agus a mheas. 
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Timpeallachtaí Scoile agus Campais mar áiteanna agus spásanna oideachasúla don 

inbhuanaitheacht  

 De réir cur chuige na hinstitiúide iomlán i leith OFI, dhírigh freagróirí aird ar acmhainn 

timpeallachtaí Scoile agus Campais, mar áiteanna agus mar spásanna oideachasúla don 

inbhuanaitheacht.  

 Díríodh aird ar ról Scoileanna Glasa agus Campais Ghlasa, arna thacú ag An Taisce agus an 

Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC), maidir le cuidiú le Scoileanna, IAOnna 

agus soláthraithe BOO an OFI a leabú san fhoghlaim agus ina gcuid oibríochtaí. Cé go 

nglacann thart ar 95% de na scoileanna páirt sa chlár Scoileanna Glasa, san ardoideachas, tá 

Brat Glas faighte ag 18/40 campas atá gafa leis an gclár Campas Glas agus d’fheadfaí an líon 

seo a mhéadú tuilleadh. 

 Moladh i roinnt aighneachtaí gur cheart úsáid na Foghlama Allamuigh a chur chun cinn. 

D’fhéadfadh líonra na nIonad Oideachais Allamuigh a bheith fónta do ghníomhaíochtaí OFI. 

 In ainneoin na hoibre atá ag tarlú cheana féin trí chlár an Champais Ghlais, tugadh faoi deara 

go bhfuil gá le tacaíochtaí, acmhainní agus treoir breise d’institiúidí ardoideachais lena 

chinntiú gur suíomhanna eiseamláireacha iad na campais agus go bhfuil tionchar á léiriú acu 

maidir le hinbhuanaitheacht, fuinneamh, bithéagsúlacht, rochtain, comhionannas srl. Tá 

tábhacht ar leith leis seo i bhfianaise na mbuiséad carbóin agus an tuairiscithe nua a 

thabharfar isteach mar chuid den Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide.  

 Tá an-scóip ar fad chun réitigh nuálacha ar dhúshláin inbhuanaitheachta a thriail ar champais 

ardoideachais, toisc gur ionann iad nach mór agus mionbhailte nó cathracha agus gur féidir 

leo feidhmiú mar ‘shaotharlanna beo’. 

 Maidir le hoibríochtaí scoile agus campas níos leithne, rinne roinnt aighneachtaí tagairt do 

ghníomhartha ar leith a d'fhéadfadh inbhuanaitheacht iomlán na dtimpeallachtaí foghlama a 

fheabhsú, iad ag spreagadh agus/nó ag iarraidh orthu siúd atá ag foghlaim agus ag obair sna 

timpeallachtaí seo cleachtais inbhuanaithe a chur i bhfeidhm. Tá roinnt réimsí dá leithéid le 

feiceáil sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a foilsíodh in 2021. Áirítear i measc na 

samplaí sna haighneachtaí: 

o Bainistiú Fuinnimh agus Dramhaíola – ailínithe leis an reachtaíocht nua chun 

Geilleagar Ciorclach a chothú; tuarascálacha lorg carbóin a fhoilsiú go bliantúil; 

príomhtháscairí feidhmíochta (PTFanna) comónta a fhorbairt trasna soláthraithe 

chun monatóireacht a dhéanamh ar chuspóirí inbhuanaitheachta; iarfheistiú 

foirgnimh; dramhaíl ó áiseanna lónadóireachta a laghdú. 

o Soláthar Glas – féachaint le critéir inbhuanaitheachta a bheith i gconarthaí agus i 

gcreata náisiúnta do sholáthar earraí agus seirbhísí ag soláthraithe oideachais 

o Iompar –Fócas ar iompar chuig agus ó sholáthraithe oideachais; rothaíocht agus siúl 

a spreagadh. Mar shampla, sheol an Roinn Iompair, an tÚdarás Náisiúnta Iompair 

(ÚNI) agus Scoileanna Glasa An Taisce an Clár Bealaí Sábháilte chun na Scoile nua i 

mí an Mhárta 2021 agus spreagann sé seo a oiread daltaí bunscoile agus iar-

bhunscoile agus is féidir chun siúl agus rothaíocht ar scoil. 

 Tosaíocht 2: Timpeallachtaí Foghlama a Athrú – cuspóirí féideartha 

2.1 Ceannaireacht: Ceannaireacht don OFI a fhorbairt agus a thacú 

2.2 Inniúlachtaí OFI / Tras-Scileanna: Oideolaíochtaí OFI lárnach do thorthaí foghlama  

2.3 Oideolaíochtaí OFI: Úsáid oideolaíochtaí OFI a chothú agus a thacú in oideachasóirí 

2.4 OFI a leabú: OFI a leabú tuilleadh i gcuraclaim agus i gcláir ag gach leibhéal lena chinntiú 
go bhfaigheann foghlaimeoirí eolas, scileanna, luachanna agus meonta chun forbairt 
inbhuanaithe a chothú, a chur chun cinn agus gníomhú ina leith 
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2.5 Acmhainní oideachais: Rochtain ar acmhainní ardchaighdeáin don OFI a chumasú 

2.6 Cuir chuige institiúid uile: Timpeallachtaí Luathfhoghlama agus Cúraim, Scoileanna agus 
Campais a athrú go háiteanna agus spásanna oideachasúla don inbhuanaitheacht 

 

5. Tógáil acmhainne oideachasóirí 
Ba léir ón leibhéal suime agus rannpháirtíochta sna himeachtaí comhairliúcháin éagsúla go bhfuil 

cohórt mór d’fhoireann agus de scoláirí ard-spreagtha agus ardchumasach, mar aon le páirtithe 

leasmhara ábhartha eile, tiomanta do chlár oibre an OFI a chur chun cinn in Éirinn. Bhí fócas an-láidir 

ar thacaíocht chun cumas oideoirí a fhorbairt d’fhonn OFI a threorú agus a sholáthar 

d’fhoghlaimeoirí thar raon na n-aighneachtaí agus na n-ionchur a fuarthas. 

Oideachas múinteoirí agus forbairt ghairmiúil 

 Cé go dtarlaíonn mórchuid oideachas múinteoirí agus forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) 

laistigh d’institiúidí ardoideachais, is fiú aird ar leith a thabhairt ar riachtanais agus ar 

aiseolas dhaoine atá gafa le hoideachas múinteoirí. Ní mór don fhoghlaim faoi OFI a bheith 

mar chuid de sholáthar oideachas tosaigh múinteoirí (OTM), ionduchtú agus soláthar 

inseirbhíse. Tá ceanglas ann cheana féin Oideachas um Shaoránacht Dhomhanda, lena n-

áirítear OFI, a chuimsiú laistigh de gach clár OTM faoi Chaighdeáin Céim na Comhairle 

Múinteoireachta don Oideachas Tosaigh Múinteoirí. 

 Tá creat soiléir inrochtana d’fhoghlaim ghairmiúil leanúnach ar fáil i Cosán, an Creat 

Náisiúnta d’Fhoghlaim Múinteoirí atá le haithint i gcomhthéacs stádas múinteoirí mar 

ghairmithe cláraithe. 

 Tá gá ag gach múinteoir le tacaíocht nuair a bhíonn straitéisí á fhorbairt acu chun déileáil le 

castachtaí sa seomra ranga. Ionas gur féidir le hinstitiúidí ardoideachais tacaíocht 

ardchaighdeáin a sholáthar do gach múinteoir faoi oiliúint, tá gá le oiliúint foirne breise do 

léachtóirí agus do theagascóirí.  

 Moladh go ndéanfaí tacaíocht d’fhorbairt ghairmiúil múinteoirí a mhéadú (lena n-áirítear 

oideachas Aosach agus Pobail) trí thacaíocht spriocdhírithe do thaighde agus d’fhorbairt 

curaclaim in Ionaid Barr Feabhais d’oideachas múinteoirí.  

 Ba chóir go dtabharfaí oideachasóirí múinteoirí le chéile i ngrúpaí comhoibritheacha tacúla 

mar chuid d’iarrachtaí forbartha acmhainne chun díriú ar comhspriocanna agus chun 

foghlaim, taighde agus eispéiris teagaisc don hinbhuanaitheacht a roinnt. D’fháilteofaí roimh 

dheiseanna chun tacaíocht a fhorbairt agus a fháil do phobail chleachtais agus do Líonraí 

Oideachais Múinteoirí.  

 Moladh go mbeadh dreasachtaí breise ar fáil do mhúinteoirí iar-bhunscoile chun páirt a 

ghlacadh in FGL OFI. Mar shampla, moladh go mb’fhéidir go gcuideodh uaireanta FGL 

d’oiliúint mhúinteoirí ar OFI, ina mbíonn clúdach ionadaíochta ar fáil ón RO, le líon na n-

iarrthóirí FGL a bhaineann le OFI a mhéadú ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Luadh go 

bhfaigheann múinteoirí bunscoile Laethanta Pearsanta Breise, a thuilltear trí rannpháirtíocht 

i gcúrsaí samhraidh le heagraíocht cheadaithe, ar féidir leo leas a bhaint astu i gcaitheamh 

na bliana. D’fhéadfaí breathnú maidir le clár breisoiliúna páirtaimseartha a fhorbairt do 

mhúinteoirí OFI agus breathnú ar na féidearthachtaí tacú le múinteoirí atá ag tabhairt faoi 

aon chlár tríd an Scéim Aisíoc Táillí nó trí mhodhanna eile. 

 Luadh go bhfuil deis teacht ar phobal níos leithne trí sholáthar FGL ar líne ach go bhfuil gá le 

tacaíochtaí breise chun iad seo a chur ar fáil. Sampla amháin a tugadh ná an clár FGL ar líne 

atá ag Institiúid Oideachais Marino.  



19 
 

Ardoideachas 

 D’fhonn OFI a leabú go héifeachtach i gcuraclaim agus i gcláir, ní mór acmhainn a fhorbairt 

don fhoireann acadúil uile san ardoideachas, go háirithe maidir le hoideolaíochtaí 

bunathraithe don OFI agus cuir chuige idirdhisciplíneach/ildisciplíneach.  

 Luadh an gá atá le ceannaireacht shinsearach in institiúidí ardoideachais chun oiliúint a fháil 

ar OFI/Inbhuanaitheacht agus ar na SDGanna. Tá gá le tacaíocht theicniúil freisin chun tacú 

le ceannaireacht IAO chun OFI/Inbhuanaitheacht a chomhtháthú i bpolasaí institiúideach. Ar 

an gcaoi chéanna, moladh go mbeadh oiliúint maidir le hoibríochtaí níos leithne an champais 

a bhainistiú, ar bhealach a bheadh comhsheasmhach le prionsabail agus luachanna OFI 

tairbheach d’fhoireann na Seirbhísí Gairmiúla, Bainistíochta agus Tacaíochta.  

 Moladh gur chóir go mbeadh fócas ar inbhuanaitheacht san áireamh i gcláir ionduchtúcháin 

do gach ball foirne nua agus i gcláir forbartha gairmiúla na foirne. Moladh go bhfuil gá le 

foireann thiomanta chun oiliúint foirne a chomhordú trasna disciplíní agus institiúidí. 

 Dhírigh roinnt aighneachtaí aird ar ról an Fhóraim Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus 

Foghlama san Ardoideachas (FNTF) i dtionscnaimh chun acmhainn OFI a fhorbairt. 

 Rinne an FNTF cúrsaí oideachais oscailte a aithint, mar bhealach chun tacú le cuimsiú, 

cothromas agus oideolaíocht fheabhsaithe don OFI agus dúradh gur chóir go leagfaí béim air 

seo sa chéad straitéis náisiúnta eile don OFI. 

 Rinneadh tagairt do thionscadal Campus Engage COÉ mar phríomhthacaíocht don réimse 

leathan oibre seo sna hollscoileanna.  

 Iarradh go mbeadh fáil ar uirlisí chun tacú le IAOnna cás-staidéir a fhorbairt le fianaise 
cháilíochtúil ar thionchar. 

 

Breisoideachas agus Oiliúint  

 Moladh go ndéanfaí OFI a chomhtháthú tuilleadh i gcláir Oideachas Múinteoirí do 
theagascóirí breisoideachais agus oiliúna. D’fhéadfadh Caighdeáin Céim na Comhairle 
Múinteoireachta eiseamláir a sholáthar do seo.  

 Tá deis dul chun cinn a dhéanamh maidir le forbairt ghairmiúil cleachtóirí breisoideachais 

agus oiliúna ó thaobh cúrsaí OFI a fhorbairt agus a sholáthar trí Straitéis Forbartha Gairmiúla 

an bhreisoideachais agus oiliúna. Toisc gur teagascóirí páirtaimseartha iad go leor de na 

cleachtóirí ba chóir machnamh a dhéanamh maidir le tacaíocht breisoideachais agus oiliúna 

a sholáthar dóibh ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh i gcláir forbartha gairmiúla don OFI. 

o Sampla a cuireadh ar fáil ná an obair atá ar bun trí straitéis Oideachais Ceartas 

Aeráide 2019-2022 BOOCBÁC. Tá cur chuige dhá shraith glactha ag BOOCBÁC, lena 

n-áirítear cúrsaí neamhspleácha ar cheartas aeráide agus ar athrú aeráide 

d’fhoghlaimeoirí agus tacaíocht d’oiliúnóirí trí oiliúint agus acmhainní chun ceartas 

aeráide a chomhtháthú ina gcleachtas múinteoireachta, trasna disciplíní. Rinne 

CDETB 3 chúrsa a phíolótú in 2021, agus soláthraíodh aiseolas dearfach fúthu sin. 

 Thug Teagasc le fios go mbeidh ról tábhachtach ag a bhfoireann taighde agus Aistrithe 

Faisnéise ó thaobh a n-oideachasóirí Teagasc a nuashonrú agus a uasoiliúint maidir le 

hinbhuanaitheacht comhshaoil. 

 

Foghlaim agus comhoibriú piara le piara 

 Breathnaítear ar fhoghlaim piaraí mar thacaíocht thábhachtach chun cumas a fhorbairt do 

scoláirí agus d’oideachasóirí araon ag gach leibhéal. Cuireadh roinnt eiseamláirí ar fáil de 

thionscnaimh atá ann cheana féin a d’fhéadfadh deiseanna a sholáthar d’fhoghlaim earnála. 

Mar shampla: 
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o Baineann Ceannairí Domhanda um Óige ECO UNESCO don Fhorbairt Inbhuanaithe 

agus an clár ECO-roghanna úsáid as oideachas piaraí mar uirlis éifeachtach chun 

daoine óga a bheith gafa san OFI.   

o Trí obair Chomhairlí na Mac Léinn agus Aontais na Mac Léinn. 

o Rinne Piarghrúpa Téamach an EUA, a raibh OÉ Gaillimh ina ball de, iniúchadh ar 

Inbhuanaitheacht Timpeallachta Teagaisc agus Foghlama in 2020/21. 

o Tá IT Cheatharlach bainteach le cuibhreannas a bhfuil sé mar mhisean aige acmhainn 

daonna a thógáil san oideachas le haghaidh maireachtála freagrach. 

 Léiríodh suim i líonra náisiúnta de gheallsealbhóirí ardoideachais/Seaimpíní ESD/pobail 

chleachtais a bhunú chun foghlaim ar OFI a roinnt. Tá Líonra Ubuntu agus Líonraí DICE mar 

eiseamláirí in oideachas tosaigh múinteoirí ag na leibhéil iar-bhunscoile agus bunscoile.  

 D’fháilteofaí roimh dheiseanna dea-chleachtas a léiriú agus a roinnt ar leibhéal idirnáisiúnta 

– mar shampla, acmhainní a sholáthar chun collóiciam OFI le cainteoirí náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a thionól gach dara nó tríú bliain (Thug Líonra Champas Glas na Fondúireachta 

um Oideachas Comhshaoil (FEE) le fios go mbeadh ar a gcumas cuidiú leis seo). 

 Tá deiseanna suntasacha maoinithe ar fáil trí Erasmus+ do phiarfhoghlaim agus comhoibriú 

idirnáisiúnta ar ghnéithe den OFI, lena n-áirítear ardú feasachta faoi dhúshláin chomhshaoil 

agus athraithe aeráide. Tá tosaíocht á tabhairt do thionscadail atá dírithe ar inniúlachtaí a 

fhorbairt in earnálacha éagsúla a bhaineann le hinbhuanaitheacht, straitéisí agus 

modheolaíochtaí scileanna earnála glasa a fhorbairt, chomh maith le curaclaim todhchaí-

dhírithe a fhreastalaíonn níos fearr ar riachtanais daoine aonair.  

 Leagtar amach i gClár Oibre Erasmus+ roinnt cuspóirí do 2022, lena n-áirítear tacú le 

gníomhaíochtaí a chuidíonn le hoideachas inbhuanaitheachta comhshaoil a chur chun cinn, 

mar shampla trí: 

o (i) feasacht a spreagadh agus gníomhaíochtaí nithiúla a spreagadh ag an leibhéal 

pearsanta agus ag an leibhéal sochaíoch araon chun dul i ngleic le dúshláin 

chomhshaoil an lae inniu;  

o (ii) na príomhinniúlachtaí (eolas, scileanna agus dearcthaí) d’athrú aeráide agus 

d’fhorbairt inbhuanaithe a fhorbairt go háirithe an eolaíocht atá mar bhonn leis na 

dúshlán agus na réitigh theicneolaíocha a d’fhéadfadh a bheith ann;  

o (iii) inniúlachtaí gairmiúla múinteoirí a threisiú;  

o (iv) cleachtais nuálacha a thástáil chun foghlaimeoirí luath-óige scoile agus baill 

foirne oideachais a ullmhú le bheith ina “gníomhairí le haghaidh athraithe” (m.sh. 

athruithe iompraíochta i leith athchúrsála, tomhaltas laghdaithe, agus stíleanna 

maireachtála inbhuanaithe); agus  

o (v) tacú le cuir chuige scoile uile i leith na hinbhuanaitheachta.  

 

Luach saothar agus dreasachtaí 

 Moladh gur cheart tacú le comhtháthú na Forbartha Gairmiúla in OFI trí Suaitheantais 

Dhigiteacha oiriúnacha agus córais aitheantais eile d’oideachasóirí, mura bhfuil a leithéid 

ann faoi láthair.   

 Dhírigh aighneachtaí aird ar an ngá atá le luachanna saothair agus dreasachtaí chun 

spreagadh agus aitheantas a thabhairt d’oideachasóirí a ghlacann róil cheannaireachta 

maidir le OFI. Cuireadh tuairimí éagsúla chun cinn lena n-áirítear tacaíocht do: 

o Comhaltaí Teagaisc OFI (Ardoideachas) 

o Seaimpíní OFI / Dámhachtainí Gúnaí Glasa 
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o Aitheantas don OFI agus do chleachtas foghlama Pobal-Pháirteach7 a leabú i bpróisis 

ardú céime san ardoideachas 

 San ardoideachas, tugadh faoi deara gur chóir tacaíocht a sholáthar le cur ar chumas acadóirí 

páirt a ghlacadh i gcomhoibrithe idirdhisciplíneach don OFI  

 

 Tosaíocht 3: Acmhainn oideachasóirí a fhorbairt – cuspóirí féideartha 

3.1 Acmhainn a fhorbairt: Forbairt acmhainne OFI go córasach agus go cuimsitheach in 
oideachas, i bhforbairt ghairmiúil agus i measúnú oideachasóirí ag gach leibhéal den 
chóras oideachais foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. 

3.2 Piarfhoghlaim: Deiseanna a sholáthar don fhoghlaim piara le piara agus dea-
chleachtais san OFI a roinnt  

3.3 Luachanna Saothair: Tionscnaimh a fhorbairt chun aitheantas a thabhairt do 
shármhaitheas agus tiomantas OFI 

 

6. Daoine Óga a Chumhachtú agus a Shlógadh 

Chuir daoine óga (faoi bhun 25 bliana d’aois) in iúl gur spéis leo páirt a ghlacadh in ESD — léiríonn 

tagairt do thaighde a rinne Students Organising for Sustainability le déanaí an t-éileamh sin; mar aon 

le haighneachtaí ó Aontas na Mac Léinn in Éirinn agus ó Chomhaltas na Mac Léinn Dara Leibhéal in 

Éirinn.  

Aithníonn páirtithe leasmhara eile freisin gur príomh-rannchuidithe leis an bhforbairt inbhuanaithe 

iad daoine óga.   Meastar go bhfuil sé ríthábhachtach daoine óga a chumhachtú chun dul i ngleic leis 

na SDGanna chun tuiscint a fháil ar na dúshláin a bhaineann leis an todhchaí don tsochaí, agus chun 

leas a bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an ngeilleagar glas.   

Tá gá le cur chuige cuimsitheach — lena n-áiritheofar cuimsiú daoine óga a d’fhéadfadh a bheith 

scoite amach ón gcóras oideachais fhoirmiúil; agus daoine óga ó réimse leathan cúlraí.   Beidh fócas 

níos láidre ag Straitéis Oideachais um Shaoránacht Dhomhanda Chúnamh Éireann ar dhul i ngleic le 

raon níos leithne scoileanna agus daoine óga ó chúlraí éagsúla agus beidh sé tábhachtach go mbeidh 

ailíniú láidir anseo leis an Straitéis ESD agus leis na ranna rialtais ábhartha. 

Guth na hóige, ceannaireacht agus aitheantas 

 Meastar go bhfuil sé tábhachtach guth na hóige a áireamh mar chuid de phleanáil agus de 

chinnteoireacht do ESD/Inbhuanaitheacht.  Ba cheart tacú le daoine óga chun scileanna 

ceannaireachta a fhorbairt chun tacú leo rannchuidiú leis na próisis sin. Leagadh béim ar 

shampla an chláir Ambasadóir Aeráide.  

 Ba cheart deiseanna a bheith ag daoine óga freisin tionscnaimh don fhorbairt inbhuanaithe a 

stiúradh.  Cuireann tionscadail óige deis dhearfach ar fáil chun inbhuanaitheacht a fhiosrú trí 

fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus i gcomhar le pobail.   

 Tá deiseanna ann comhoibriú le heagraíochtaí ar nós CLG, NWCI, Foróige, tríd an straitéis 

chun teagmháil a dhéanamh le daoine óga agus iad a mhealladh.   

 Tá Colún ar ‘Óige Chruthaitheach’ i Straitéis Éire Ildánach.  Tá comhchistiú déanta ag Óige 

Chruthaitheach ar thionscadail agus ar ghníomhaíochtaí chun daoine óga a spreagadh, go 

minic daltaí idirbhliana le naisc chuig ESD e.g. Fighting Words, Junk Koture.   Táthar ag súil 

                                                           
7 Is cuir chuige acadúla iad foghlaim agus teagasc pobal-rannpháirteach a thugann faoi scoláirí a spreagadh 
agus a chreidiúnú, laistigh den churaclam, as oibriú i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail agus sibhialta 
(CSOanna) chun gníomhú ar dhúshláin shochaíocha áitiúla. (Campus Engage) 
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gur féidir an chruthaitheacht a leabú ar bhealach níos iomláine san oideachas trí pholasaí, 

FGL, ITE agus cleachtais oideolaíocha, agus múnla cigireachta na Cigireachta 

Oideachais/Cigireacht Oideachais ar fud an churaclaim. Ceanglaíonn sé seo le cleachtais 

oideolaíocha ESD agus foghlaim ghníomhach agus rannpháirtíocht, agus cumhachtú daoine 

óga.  

 Leagadh béim ar ról agus ar rannpháirtíocht Chomhaltas na Mac Léinn agus Chomhairlí na 

Mac Léinn i spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí ESD Moladh ardú 

céime breise do Chomhairlí Mac Léinn ag an mbunleibhéal.  

 Leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé aitheantas a thabhairt don mhéid a chuireann daoine 

óga le ESD. I measc na samplaí dearfacha a luadh tá Gradam BT an Eolaí Óig agus 

Dámhachtainí Comhshaoil Óga ECO-UNESCO.  

Oiliúint agus forbairt do dhaoine óga 

 Ardaíodh an gá atá le deiseanna oiliúna agus forbartha do dhaoine óga ar ESD.  D’fhéadfadh 
an fhoghlaim idir phiaraí, foghlaim neamhfhoirmiúil, chomh maith le foghlaim fhoirmiúil a 
bheith i gceist leis sin.  

 D’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh ar ról an Chláir Náisiúnta Rannpháirtíochta do Mhic Léinn 

(NStEP) maidir le tacú le rannpháirtíocht agus ceannaireacht na mac léinn ar ESD, go háirithe 

i measc ionadaithe ó Chomhaltas na Mac Léinn san ardoideachas.  

 Tá luach ag baint le deiseanna oideachais neamhchreidiúnaithe ESD/saoránachta domhanda 

a chur ar fáil do mhic léinn i spásanna seachfhoirmiúla, go háirithe oiliúint le treoshuíomh 

gníomhaíochta.  Aithnítear leis sin an gá atá le spásanna do dhaoine óga páirt a ghlacadh in 

ESD lasmuigh de struchtúir fhoirmiúla, amhail coiste na scoileanna glasa, ós rud é nach 

mbeidh muinín ag gach duine óg iad féin a chur chun cinn mar ionadaithe foirmiúla mac 

léinn.  

o Sampla de thionscnamh comhpháirtíochta reatha san ardoideachas is ea clár STAND 

SUAS. I gcomhpháirtíocht le USI, tá SUAS ag obair lena réimse a leathadh chuig 

campais HEI níos lú.  

 Smaoineamh chun dul i ngleic le daoine óga agus iad a uas-sciliú a moladh ná imeachtaí 

“hackathon” bliantúla (nó níos minice) a óstáil ina gcuirtear fíorfhadhb i láthair, agus ina 

dtarraingítear saineolaithe ar ábhar le chéile chun oibriú i dtreo réiteach nuálach.  D’fhéadfaí 

maoiniú síl a thairiscint do na smaointe tionscadail is fearr/is inmharthana, chun réitigh 

inláimhsithe a fhorbairt.   

Rannpháirtíocht na mac léinn in ESD trí obair dheonach 

 Leagadh béim ar an deis atá ag mic léinn páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht shibhialta agus cur 

le forbairt shóisialta agus pobail inbhuanaithe trí obair dheonach a dhéanamh.  

 

    

 Leagadh béim ar an ngá atá le feasacht a ardú i measc na mac léinn maidir leis na scileanna 

agus na tréithe iarchéime is féidir leo a fhorbairt trí rannpháirtíocht den sórt sin.  

 

 Moladh an t-ardán StudentVolunteer.ie a scálú agus aitheantas oifigiúil a thabhairt do mhic 

léinn as an méid a chuireann siad le ESD trí obair dheonach a dhéanamh do mhic léinn trí 

fhoghlaim neamhfhoirmiúil a ghabháil i bhforlíonadh tras-scríbhinní/dioplóma. 

 Tá deiseanna suntasacha ann trí Erasmus + agus tríd an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach do 

dhaoine óga páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht do ESD. Leis na scéimeanna sin, maoineofar 

tionscadail saorálaíochta agus dlúthpháirtíochta do bhreis agus an ceathrú cuid de mhilliún 
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duine óg idir 18 agus 30 bliain d’aois san Eoraip.  Is iad seo a leanas na ceithre 

phríomhthosaíocht faoi Erasmus+ agus faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach: cuimsiú, 

rannpháirtíocht ghníomhach, tacú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil agus leis an gclaochlú 

digiteach 

 Tosaíocht 4: Daoine Óga a Chumhachtú agus a Shlógadh - spriocanna féideartha 

4.1 Ról na ndaoine óga: Daoine óga a aithint mar phríomh-rannchuiditheoirí lenár dtodhchaí 
inbhuanaithe agus a chinntiú go bhfuil siad san áireamh i ndearadh, i seachadadh agus i 
monatóireacht beartas agus clár ar OFD. 

4.2 Oiliúint agus forbairt: Tacú le deiseanna agus uirlisí ábhartha oiliúna agus forbartha chun 
daoine óga a chumhachtú le bheith rannpháirteach ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta, trína gcuid eolais, scileanna, luachanna agus 
meonta a fheabhsú chun iad féin a chur in iúl. 

4.3 Tionscnaimh faoi stiúir na hóige: Deiseanna beartais agus rannpháirtíochta a chruthú do 
dhaoine óga chun páirt a ghlacadh, uas-sciliú agus a nguth a úsáid le haghaidh forbairt 
inbhuanaithe ar líne agus as líne, trí ghrúpaí, eagraíochtaí agus líonraí atá á dtreorú ag an 
Óige agus atá dírithe ar an Óige ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda. Foghlaim idir 
phiaraí a spreagadh agus tacú léi, mar chuid den chur chuige seo. 

4.4 Obair Dheonach: Feasacht agus glacadh deiseanna saorálaíochta a bhaineann le OFD agus 
Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a mhéadú i measc daoine óga, a bhíonn ar siúl ar an leibhéal 
áitiúil, náisiúnta agus Eorpach. 

 

6. Dlús a chur le gníomhartha ar leibhéal áitiúil 

 

Naisc scoile le pobail 

 Leagadh béim ar an tábhacht a bhaineann le scoileanna a nascadh lena bpobail. D’fhéadfadh 

rannpháirtíocht scoile le heagraíochtaí pobail lasmuigh dá dtimpeallacht foghlama dírí 

cabhrú chun aghaidh a thabhairt, mar shampla, ar shaincheisteanna ceartais shóisialta, 

frithchiníochas agus tacú le tionscadail inbhuanaitheachta áitiúla (foghlaim áitbhunaithe).  

 Ba cheart na struchtúir atá ann cheana a uasmhéadú chun tacú le rannpháirtíocht níos 

leithne, nuálaíocht agus comhoibriú ar fud scoileanna agus pobal, mar shampla le hÚdaráis 

Áitiúla, Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí, Bailte Slachtmhara agus Leabharlanna Poiblí.  

 D’fhéadfaí deiseanna a chruthú do scoileanna éagsúla oibriú le chéile ina bpobal áitiúil ar 

thionscadail atá dírithe ar an inbhuanaitheacht.  

 Trí BEACONS, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta i gceannas ar ghrúpa éagsúil páirtithe 

leasmhara agus daoine chun bealaí nua a fhiosrú chun tacú le tuilleadh comhráite agus 

comhráite níos fearr idir múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí ag leibhéal an phobail áitiúil.  

D’fhéadfaí ESD a chomhtháthú sa tionscnamh seo chun rannpháirtíocht idir pobail áitiúla 

agus próisis chomhairliúcháin náisiúnta maidir le saincheisteanna leasa choitinn agus 

tábhachta a fheabhsú.  

 

Nasc AO pobail  

 Leagadh béim ar ‘thríú misean’ na n-institiúidí ardoideachais chun cabhrú le pobail atá 

athléimneach ó thaobh na héiceolaíochta agus na sochaí de a thógáil, agus bhí gá le cur 

chuige ón mbarr anuas agus ón mbun aníos. Tá institiúidí ardoideachais in ann leas a bhaint 

as naisc le pobail áitiúla agus saineolas a chur ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí ar an 
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leibhéal áitiúil.  D’fhéadfadh gníomhaíochtaí for-rochtana agus gníomhaíochtaí ESD ar an 

gcampas a bheith san áireamh leis sin.  

 Tá tionscnamh Rannpháirtíochta Campas an IUA tiomanta do thacaíocht a thabhairt 

d’institiúidí ardoideachais na hÉireann chun rannpháirtíocht shibhialta agus phobail i measc 

teagasc, foghlaim agus taighde ball foirne agus mac léinn a leabú, a scála agus a chur chun 

cinn.  

 Tá sainordú sonrach ag Ollscoileanna Teicneolaíochta a bheith freagrúil do riachtanais agus 

leasanna na ngeallsealbhóirí sna réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe.  

 Tá deiseanna ann leas a bhaint as eolas agus saineolas comhpháirtithe pobail lena n-áirítear 

Pavee Point, Comhairle Dídeanaithe na hÉireann agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile 

chun cláir ardoideachais a fheabhsú.  

 Tá deiseanna ann do shocrúcháin oibre chun díriú ar fhadhbanna fíorshaoil a réiteach le 

pobail, rannpháirtíocht fiontraíochta.  

 Ba dhíol sásaimh é sparánachtaí a thabhairt isteach tríd an NFTL chun comhpháirtíochtaí 

teagaisc agus foghlama a chumasú idir institiúidí ardoideachais agus gníomhaireachtaí 

rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus saoránaigh chun aghaidh a thabhairt ar 

dhúshláin shochaíocha, lena n-áirítear na SDGanna. 

Oideachas aosach agus pobail 

 Tá na cineálacha oideachais aosaigh nach bhfuil creidiúnú éigeantach ag baint leo in áit 

mhaith chun cumais áitiúla, chomhoibritheacha a fhorbairt mar fhreagairt ar dhálaí áitiúla, 

lenar féidir pobail a chumhachtú agus clár oideachais dhomhain inbhuanaitheachta a chur 

chun cinn.  

o Sampla ar leith a cuireadh ar fáil ná Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Chathair Bhaile 

Átha Cliath, atá fréamhaithe i bpobail áitiúla, le naisc láidre le go leor eagraíochtaí 

sochaí sibhialta agus líonraí pobalbhunaithe idirghníomhaireachta, rud a fhágann go 

bhfuil sé in ann líon mór daoine fásta a spreagadh i gcláir ina ndéantar iniúchadh ar 

dhúshláin agus ar ábhair imní áitiúla chomh maith le saincheisteanna domhanda 

maidir le hinbhuanaitheacht agus ceartas sóisialta.  

 

   

o Maoiníonn an tSeirbhís Oideachais Aosaigh raon leathan soláthraithe 

neamhspleácha oideachais aosach agus pobail ar fud na Cathrach trí chóras deontais 

bliantúil.    Ba cheart go n-áiritheofaí leis an gcóras sin go bhfuil ESD leabaithe i gcláir 

mhaoinithe.  

 D’fháilteodh ESDanna roimh dheiseanna chun tacú le ceiliúradh an chuimsithe agus na 

héagsúlachta mar chuid den phobal oideachais níos leithne.  D’fhéadfaí páirt a ghlacadh i 

dtaispeántas poiblí de ról an chultúir san fhorbairt inbhuanaithe ar an leibhéal áitiúil agus 

náisiúnta. 

 Chuirfeadh ESDanna fáilte roimh dheiseanna chun comhoibriú le gníomhaireachtaí agus 

gnólachtaí ag leibhéal an phobail. 

 

Údaráis áitiúla, gníomhaithe fiontraíochta agus pobail 

 Is féidir gníomhaíochtaí bríocha agus claochlaitheacha le haghaidh ESD a dhéanamh i bpobail 

áitiúla, go háirithe i gcás ina dtugtar tacaíocht do pháirtithe leasmhara chun riachtanais agus 

mianta a dtimpeallachta agus a bpobail a scrúdú.  Is féidir ról tábhachtach a bheith ag an 
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tsochaí shibhialta agus ag eagraíochtaí pobalbhunaithe maidir leis an rannpháirtíocht sin le 

ESD a éascú.   

 D’fhéadfadh Tionscnamh Cathrach Foghlama UNESCO ESD a chur chun cinn sa phobal. 

 Líonraí foghlama áitiúla a fhorbairt chun oiliúint agus feasacht a chur ar fáil maidir le bearta 

‘glasa’ ar an leibhéal áitiúil (clár beartais; Ba cheart tacú le tionscnaimh GIY, Ná fág aon rian, 

NFGWS etc.) 

 Tá deis ann ESD a leabú isteach san uirlis taistil ‘ My Journey Distance Travelled Tool , uirlis 

bhailíochtaithe lena dtomhaistear scileanna boga a bhaineann le fostaíocht, oideachas agus 

oiliúint agus forbairt phearsanta. Is féidir le soláthraithe cúrsaí é seo a úsáid le húsáideoirí 

seirbhíse, agus dearadh é don Chlár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 

ag Pobal.  

 Faoi Cholún 2 de Straitéis Éire Ildánach ‘Cruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal’, ní mór 

d’údaráis áitiúla pleananna Cultúir agus Cruthaitheachta a chur i dtoll a chéile, ina leagtar 

amach conas a spreagfaidh gach contae pobail agus saoránaigh chun dul i ngleic leo, páirt a 

ghlacadh iontu agus a n-acmhainneacht chruthaitheach a chumasú.  Tá acmhainneacht 

shuntasach ann do shineirgí dearfacha anseo, chun freagairtí cruthaitheacha a thabhairt ar 

ESD sa phobal.  Tá maoiniú déanta ag ciste gníomhachtúcháin an Phobail Chruthaithigh (arna 

chómhaoiniú ag DECC), ar roinnt tionscadal a bhfuil naisc acu le téamaí ESD.  

 Chun dlús a chur le réitigh inbhuanaithe ar an leibhéal áitiúil agus chun dul i dteagmháil leis 

an bpobal i gcoitinne, moladh rannpháirtíocht le DRCD ar phointí Nasctha Leathanbhanda 

(BCPanna).  Is féidir cur chun cinn a dhéanamh ar úsáid BCPanna mar láithreáin phíolótacha 

le haghaidh cláir oideachais agus oiliúna pobalbhunaithe agus nuálacha chun rochtain ar ESD 

agus nascacht a fheabhsú.  

 Ba cheart d’ionstraimí beartais forbairt tionscadal arna gceapadh go háitiúil a chur chun cinn 

agus tacú léi, ar tionscadail iad lena bhféadfaí spreagadh a thabhairt do thionscadail 

náisiúnta níos mó agus, ar an gcaoi sin, timpeallacht saoránachta áitiúla agus domhanda a 

chruthú.   

 Is gá d’ionadaithe gnó a bheith rannpháirteach i dtionscnaimh uas-scilithe agus athscilithe 

atá nasctha le ESD, chun a chinntiú go mbeidh fiontair na hÉireann (FBManna san áireamh) 

in ann cur leis an gclár oibre inbhuanaitheachta agus leis an aistriú glas. 

 Tá sé tábhachtach go rachaidh institiúidí oideachais i dteagmháil le húdaráis áitiúla chun 

straitéisí comhpháirteacha a chinntiú, e.g. maidir le bainistiú dramhaíola agus iompar.  

 

  

 Plean Chúnamh Éireann chun “Tionscnamh Pobail” athbheochan a sheoladh, ag tógáil ar an 

bhfoghlaim go dtí seo ó na cláir Saolta agus Óige 2030 sna hearnálacha oideachais óige, 

aosach agus pobail, mar chuid dá Straitéis nua um Fhorbairt agus Oideachas Saoránachta 

Domhanda.   

o Tríd an gclár Saolta, reáchtáiltear ceardlanna le Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí ar fud 

na tíre chun na SDGanna a chomhtháthú i bPleananna Forbartha Contae.  

o Tá Aontas ar cheann de na comhpháirtithe sa chlár Saolta atá maoinithe ag Cúnamh 

Éireann.  Is é sprioc 3 de Straitéis an Aontais ‘Foghlaim ar feadh an tSaoil don 

Inbhuanaitheacht’.   Faoin tsraith seo, cuireadh tús le clár Foghlaimeoirí Forbartha 

Inbhuanaithe mar Cheannairí i mí an Mheithimh. 

https://www.pobal.ie/programmes/social-inclusion-and-community-activation-programme-sicap-2018-2022/distance-travelled-tool/
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Cultúr 

 Beidh an chruthaitheacht tábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda.  

Tá ról ag na healaíona maidir le hoideachas agus cumarsáid a chur ar fáil ar shaincheisteanna 

domhanda, chomh maith le cuir chuige chruthaitheacha a chur in úsáid i seachadadh ESD le 

foghlaimeoirí.  

 

 

 D’fhéadfadh ról lárnach a bheith ag an spórt maidir le cultúr cuimsitheach a chothú laistigh 

de phobail — d’aithin UNESCO go gcuireann an spórt luachanna chun cinn, lena n-áirítear 

cothroime, tógáil foirne, comhionannas, smacht, cuimsiú, buanseasmhacht, agus urraim 

agus cuireann sé creat uilíoch ar fáil chun na luachanna sin a fhoghlaim, rud a chuireann le 

cultúr daonlathach cuimsitheach.  D’fhéadfaí nasc a dhéanamh le tionscnaimh ar nós na 

gClubanna Glasa CLG.   

 Is gné thábhachtach de ESD í an fhoghlaim idirchultúrtha — tá deis ann machnamh a 

dhéanamh ar eispéiris na bpobal nua atá ina gcónaí in Éirinn agus infheistíocht a dhéanamh i 

naisc neartaithe le pobail dhomhanda in Éirinn chun foghlaim ó pheirspictíochtaí 

idirnáisiúnta.   

 Trí dhul i gcomhairle le páirtithe leasmhara áitiúla agus trí oibriú go dlúth leo, tugtar deis 

chun cultúir agus traidisiúin a ghlacadh agus a cheiliúradh mar aon le comhfhís de dhul chun 

cinn do gach ball den phobal.    

 Ba chóir go n-iarrfaí ar fhoghlaimeoirí smaoineamh go criticiúil ar an gcultúr agus go háirithe 

ar cé leis an gcultúr agus iad ag iniúchadh ESD (creatlach díchoilíochta dá dtagraítear).  Ba 

cheart go gcuimseodh Straitéis ESD peirspictíocht ilchultúrtha agus spásanna a chruthú chun 

insintí ceannasacha a aithint agus chun dúshlán a thabhairt dóibh. 

 Chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar institiúidí oideachais agus ar an tsochaí ina hiomláine, 

beidh gá le dúshlán na norm cultúrtha chun cultúr nua inbhuanaitheachta a leabú ar fud na 

sochaí.  

 

 Tosaíocht 5: Dlús a chur le gníomhaíochtaí ar an leibhéal áitiúil:- 

5.1 Nascadh agus comhoibriú pobail: Naisc agus comhoibriú a chothú,  tacú leo agus iad a 
leathnú idir soláthraithe oideachais agus a bpobail áitiúla, eagraíochtaí neamhrialtasacha, 
údaráis áitiúla chun oideachas a chur ar an ngá atá le gníomhaíocht agus rannpháirtíocht ar 
fhorbairt inbhuanaithe, feasacht agus tuiscint a ardú. 

5.2 Rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil: Ba cheart d'údaráis áitiúla, i gcomhar le fiontraíocht 
agus leis na geallsealbhóirí uile lena mbaineann sa phobal, plean gníomhaíochta a mheas 
agus a fhorbairt maidir le conas is féidir leis an bpobal ar fad a bheith ina shaotharlann 
foghlama don fhorbairt inbhuanaithe agus ina ghné thábhachtach de OFD do thionscnaimh 
tíre 2030, ag soláthar deiseanna do gach saoránach a bheith ina ngníomhairí athraithe. 

 

7. Taighde: 

Comhthéacs an bheartais taighde 

 

 

Rinneadh iniúchadh i roinnt aighneachtaí ar ról an taighde i gcur chun cinn an ESD agus ar chlár oibre 

níos leithne na spriocanna forbartha inbhuanaithe.  
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 Mheas cuid acu gur cheart taighde a áireamh mar Cholún ar leith faoin straitéis, sa bhreis ar an 

gcúig cinn a sainaithníodh i gCreat UNESCO, cé gur mheas cuid eile acu gur cheart é a bheith 

oiriúnach faoin gcolún ‘Beartas Cur Chun Cinn’.  

 

  

Rinneadh comhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta an bheartais taighde a mheas:  

 

 

 Tionchar 2030:  

 

 Táthar ag súil go mbeidh fócas ar thaighde do bheartas poiblí agus ar shaincheisteanna ar 

nós Athrú Aeráide i Straitéis Taighde agus Nuálaíochta na hÉireann (atá á fhorbairt tráth an 

chomhairliúcháin).  

 

 Ba cheart deiseanna ailínithe idir an dá straitéis a shainaithint agus a shaothrú.   

 

  

 Áirítear i Réimsí Tosaíochta Taighde na hÉireann do 2018-2023 fócas ar thaighde a 

bhaineann le Fuinneamh, Gníomhú ar son na hAeráide agus Inbhuanaitheacht mar 

phríomhthosaíochtaí. 

 Tá buiséad EUR 95.5 billiún ag Fís Eorpach FP98, príomhchlár maoinithe an Aontais le 

haghaidh taighde agus nuálaíochta go 2027.  

 

 Rannchuideoidh cur chuige an mhisin le spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip 

chomh maith leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.  

 

 Ar fud an chláir Fís Eorpach, bunófar an measúnú tionchair ar an gcaoi a bhfuil tíortha ag 

obair le chéile chun na SDGanna a chur chun feidhme ar fud an taighde agus na nuálaíochta.  

 

 Tá deis ann freagairt earnála na hÉireann a fhorbairt chun aschuir ardoideachais a ailíniú 

níos fearr le huaillmhianta FP9.   

 

 I measc na misean atá ag Fís Eorpach tá:  

o Cathracha atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus cliste 

o Oiriúnú don athrú aeráide, claochlú sochaíoch san áireamh 

o Aigéin, farraigí, uiscí cósta agus uiscí intíre sláintiúla 

o Sláinte agus bia na hithreach 

 Tá institiúidí ardoideachais na hÉireann rannpháirteach go gníomhach cheana féin i dtaighde 

ar thopaicí a bhaineann le hinbhuanaitheacht.  

 Luadh roinnt samplaí d’ionaid taighde speisialaithe.  Moladh go mbunófaí ionad náisiúnta 

taighde ar ESD san ardoideachas.  

 Tá taighde faoi stiúir fiontair ríthábhachtach chun beartas TFI a fhorbairt a bhaineann go 

sonrach leis an tionscal agus chun prionsabail inbhuanaitheachta a chomhtháthú i gcláir 

bhreisoideachais agus ardoideachais.  Tá maoiniú curtha ar fáil ag Skillnet Ireland do 

                                                           
8 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-
and-open-calls/horizon-europe_en  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


28 
 

thionscadail taighde a chuireann leis an gcorpas eolais ar ESD agus ar na SDGanna maidir le 

hinbhuanaitheacht, córais fuinnimh, airgeadas inbhuanaithe agus éagsúlacht chultúrtha 

laistigh de na hearnálacha agraibhia agus bith-pharmachem.   

 Thug Cúnamh Éireann le fios go mbeadh suim acu oibriú i gcomhpháirtíocht le páirtithe 

leasmhara ábhartha chun maoiniú a chur ar fáil do thaighde a bhaineann le ESD trína 

Straitéis um Fhorbairt agus Oideachas Saoránachta Domhanda.  

 

Taighde téamach a bhaineann le ESD agus SDGanna 

 

Moladh roinnt réimsí mar fhócas do thaighde atá nasctha le ESD, lena n-áirítear taighde chun bonn 

eolais a chur faoi bheartas maidir le TFI.  

 

 Measc na réimsí eile a moladh tá:  

 Taighde oideolaíoch feabhsaithe ar ESD, ionas go mbeidh cur chuige teagaisc agus foghlama i 

gcomhthéacsanna éagsúla bunaithe ar thaighde.  Ba chóir d’oideoirí taighde (go háirithe 

taighde gníomh) a dhéanamh ar a gcleachtas chun a chinneadh cad a oibríonn, cé leis agus 

cén fáth. 

 Taighde ar fhorbairt modhanna agus uirlisí iomchuí chun tionchar a thomhas. Ba cheart go n-

áireofaí leis sin ‘uirlisí meastóireachta iomchuí’ a fhorbairt a théann níos faide ná ESD/GCE a 

thomhas ó thaobh uimhreacha i dtreo doimhneacht na criticiúlachta a thomhas 

(smaoineamh agus anailís) agus gníomhaíocht mhachnamhach (athrú sa chleachtas gairmiúil 

agus pearsanta).  

 

  

 Tá ról le himirt ag taighde a dhéantar in institiúidí oideachais agus taighde maidir le 

faireachán, rianú agus measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna ESD trí 

phríomhtháscairí feidhmíochta. 

 Nasc chuig dúshláin ghealacha Fís Eorpach — An tuiscint atá ag oideoirí, foghlaimeoirí, 

pobail, comhlachtaí rialtais agus príomhpháirtithe leasmhara eile chun léargas domhain a 

fháil ar eispéiris agus ar chleachtais ESD in Éirinn.   

 

 

 Glao taighde gníomhaíochta a lorgaíonn tionscadail a bhfuil toradh dearfach ag baint leo ó 

thaobh astuithe laghdaithe ar leibhéal an phobail e.g. athrú intomhaiste ar iompar an 

phobail trí mhodh iompair, mar shampla. 

 Taighde agus straitéisí chun an bhearna inscne sa rannpháirtíocht i measc daltaí tríú leibhéal 

a laghdú agus iad ag plé le GCE/ESD trí chainéil neamhfhoirmiúla.  

 

  

 Tionscadal taighde uile-tíre ina mbeidh eagraíochtaí óige rannpháirteach i 5 thír ar a laghad 

chun oibriú le chéile ar an mbealach is fearr chun torthaí SDGanna a ghabháil i dteannta a 

chéile in earnáil an oideachais neamhfhoirmiúil don aos óg.  
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Comhoibriú taighde  

 Moladh go bhféadfadh taighde teagaisc agus foghlama chun bonn eolais a chur faoi 

bheartais náisiúnta ESD samhail thaighde cosúil le Tionscadal Next Steps9 Fhóram Náisiúnta 

reatha earnáil HE a leanúint, ar tionscadal é atá ag scrúdú conas is féidir le hoideachas 

ardleibhéil foghlaim ó phaindéim COVID-19.  

 Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag obair chun taighde atá lárnach d’fhéiniúlacht 

múinteoirí a chur chun cinn agus d’fhéadfadh sé go dtógfaí gluaiseacht taighde don TFI i 

measc múinteoirí, le tacaíocht uathu.   

 Moladh go bhféadfaí clár struchtúrtha PhD pobail bunaithe ar SDG 17 a fhorbairt, chun díriú 

ar thaighde rannpháirteach, ar shocrúchán pobail agus ar fhorbairt cleachtais.  

 Ardaíodh an deis comhpháirtíocht a dhéanamh leis an EPA ar Thaighde — is féidir le taighde 
comhshaoil arna mhaoiniú ag an EPA agus taighde ailínithe leis na SDGanna a bheith mar 
bhonn eolais d’fhorbairt agus do chur chun feidhme bheartas ESD — taighde a chuireann 
bealaí ar fáil le haghaidh rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, obair Eolaíochta na Saoránach 
EPA agus taighde atá nasctha leis na SDGanna.  

 Chuirfí fáilte roimh dheiseanna chun imeachtaí comhoibrithe taighde a óstáil trínar féidir le 

príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear acadóirí, an tsochaí shibhialta, an earnáil 

phríobháideach teacht le chéile chun comhpháirtíochtaí le haghaidh deiseanna deontais 

taighde a fhiosrú.  

 Smaoinigh ar struchtúir a chur i bhfeidhm chun torthaí R&D a ghiaráil chun bonn eolais a 

chur faoi bheartas amach anseo.   

 Comhar idirnáisiúnta méadaithe a éascú maidir leis an mórdhúshlán a bhaineann le ‘An 

Duine a Chomhréiteach leis an bPláinéad’, trí chomhghuaillíochtaí seanbhunaithe amhail 

CHARM-EU. 

 

Critéir inbhuanaitheachta sa timthriall taighde 

 Tá an tionscnamh um shaotharlanna glasa á chur chun feidhme i roinnt institiúidí 

ardoideachais agus d’fhéadfaí é a chur i bhfeidhm a thuilleadh ar fud na hearnála.   

 Tá deis ann rochtain ar chistiú taighde a nascadh le measúnú inbhuanaitheachta, trí shásra 

cosúil leis an sásra a tugadh isteach le haghaidh measúnú inscne, mar chuid de Chairt Athena 

Swan.  

 

 

 

 

 Tosaíocht 6: Taighde — cuspóirí féideartha 

6.1 Timpeallacht taighde:  Timpeallacht chumasúcháin a chruthú le haghaidh taighde 
téamach a bhaineann le ESD agus leis na SDGanna 

6.2 Critéir inbhuanaitheachta:  Machnamh a dhéanamh ar chritéir inbhuanaitheachta a 
thabhairt isteach, mar chuid de shaolré an taighde 
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6.3 Taighde Fheidhmeach:   Ba cheart do thaighdeoirí san ardoideachas féachaint conas 
is féidir leo mic léinn, grúpaí na sochaí sibhialta agus lucht déanta beartas a 
chomhtháthú níos fearr i dtionscadail taighde. 

 

8. Téamaí eile ag teacht chun cinn 

 

Digiteach  

 Is féidir le húsáid na teicneolaíochta d’fhoghlaim ESD tabhairt isteach peirspictíochtaí 

iolracha sa seomra ranga a éascú, mar shampla nascadh le scoileanna sa Domhan Theas.   

 Mar sin féin, is féidir leis dúshláin a chruthú freisin maidir le déileáil le saincheisteanna casta 

sa seomra ranga agus a chinntiú go n-úsáidtear oideolaíochtaí rannpháirtíochta.  

 

 

 Ba cheart straitéisí digiteacha do scoileanna a ailíniú le haidhmeanna ESD 

 Le géarchéim COVID-19 agus freagairt an chórais oideachais, cuireadh modhanna nua agus 

nuálacha i bhfeidhm chun téamaí sóisialta, comhshaoil agus eile a chomhtháthú sa seomra 

ranga (fíorúil agus fíor) agus ba cheart iarrachtaí láithreacha a dhéanamh chun na heispéiris, 

an saineolas agus an t-eolas sin a ghabháil.  

Faireachán agus meastóireacht 

 Bhí teachtaireacht shoiléir ann le linn na n-aighneachtaí gur gá sásraí faireacháin agus 

meastóireachta a chur i bhfeidhm chun meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn ar SFI 

4.7.  

 

 

 Rinneadh tagairt d’athbhreithniú a dhéanamh ar threoir laistigh de mholtaí beartais a rinne 

C. Holland et al in 2020 do cheannairí G20 maidir le faireachán agus meastóireacht a 

dhéanamh ar chomhtháthú ESD ar leibhéil náisiúnta.  

 Tugadh faoi deara “go ndéantar bainistiú ar an méid atá tomhaiste” 

 Is gá creat láidir faireacháin agus meastóireachta a fhorbairt le spriocanna SMART chun dul 

chun cinn fianaise a rianú.  

 An gá atá le dul níos faide ná teidil chúrsa le ‘hinbhuanaitheacht’ chun measúnú a dhéanamh 

ar a mhéid atá ESD leabaithe i gcláir, trí athbhreithniú ar thorthaí foghlama agus ar 

mhodhanna measúnaithe a chur san áireamh.  

 Léiríodh gur cheart creataí beartais a d’fhéadfadh teacht chun cinn, agus córais rianaithe 

ghaolmhara, a mheas i gcomhthéacs na gcreataí tuairiscithe níos leithne atá ann cheana 

seachas struchtúir tuairiscithe chomhthreomhara a chruthú.  

 Leagadh béim ar an ngá atá le meascán iomchuí de mhéadracht chainníochtúil agus 

cháilíochtúil chun próisis agus torthaí oideachais a thomhas.  

 An gá atá le hinfheistíocht a dhéanamh i gcórais institiúideacha bailithe sonraí chun cuidiú le 

hinstitiúidí ardoideachais a ullmhú chun sonraí a bhailiú a theastaíonn chun tuairisciú a 

dhéanamh faoin gCreat Feidhmíochta Córas, faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide, faoi ghlaonna ar mhaoiniú Fís Eorpach agus faoi Ranguithe Tionchair 

Ardoideachais the Times, i measc ceanglais tuairiscithe eile.   

 Ba cheart ESD a chur san áireamh mar chuid de phróisis mheasúnaithe i gcláir oideachais.  
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 Infheistíocht a dhéanamh i mapáil chuimsitheach páirtithe leasmhara ESD chun forléargas a 

thabhairt ar láidreachtaí agus ar bhearnaí i gcur chun feidhme reatha ESD/GCE sna spásanna 

foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, lena n-áirítear naisc le pobail áitiúla.  

 

Naisc idirnáisiúnta 

 Deiseanna suntasacha (agus maoiniú) atá ar fáil trí Erasmus+ le haghaidh forbairt acmhainní, 

malartú do mhúinteoirí, do ghairmithe ardoideachais agus d’fhoghlaimeoirí.  Tosaíocht 

Erasmus + maidir le hinbhuanaitheacht.  

 Deis chun tairbhe a bhaint as peirspictíochtaí idirnáisiúnta, trí bhallraíocht ghníomhach ar 

ghrúpaí oibre idirnáisiúnta i réimse ESD, trí mhic léinn idirnáisiúnta agus pobail nua-

Éireannacha, rannpháirtíocht i ndeiseanna soghluaisteachta d’oideachasóirí agus 

d’fhoghlaimeoirí Éireannacha.  

 

 Tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha — tá an inbhuanaitheacht ar cheann de na 

croíluachanna atá mar bhonn agus mar thaca ag comhpháirtíochtaí.  Deiseanna chun cláir 

nuálacha a fhorbairt trí na tionscnaimh sin.    

 Fís Eorpach — dúshláin atá dírithe ar mhisin. 

 Tá feidhmíocht i Ranguithe Idirnáisiúnta — Ranguithe Tionchair Times Higher Education 

(SDGanna) ina spreagadh d’institiúidí ardoideachais.   Tá ionadaíocht mhaith ag ollscoileanna 

na hÉireann sa rangú seo faoi láthair.    

 Ba cheart institiúidí ardoideachais a spreagadh chun béim bhreise a chur ar an 

inbhuanaitheacht ina gcomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta. 

 

 


