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Réamhrá 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 na tosaíochtaí don Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus dá gníomhaireachtaí agus dá comhlachtaí coimirce don bhliain. Tá an plean bliantúil seo á stiúradh ag na 
spriocanna agus na huaillmhianta atá leagtha amach inár Ráiteas Straitéise 2019-2021. 
 
I mí an Mhárta na bliana seo d'fhoilsíomar ár bPlean Gníomhaíochta do 2019. Leagtar amach ann breis agus 200 
gníomh atá dírithe go sonrach ar ár gcuid spriocanna a bhaint amach:  
 
1. Córas oideachais agus oiliúna a mhúnlú a fhreastalaíonn ar riachtanais, agus a fhorbraíonn ardaidhmeanna gach 

foghlaimeora. 
 
2. Dul chun cinn na bhfoghlaimeoirí i mbaol míbhuntáiste oideachasúil agus na bhfoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu a fheabhsú chun tacú leo barr a gcumais a bhaint amach. 
 
3. Soláthraithe seirbhísí oideachais agus oiliúna a ullmhú leis na scileanna agus an tacaíocht atá riachtanach chun 

eispéireas foghlama d'ardchaighdeán a sholáthar.  
 
4. Caidrimh níos láidre a fhorbairt idir an lucht oideachais agus an pobal mór, an tsochaí agus an geilleagar. 
 
5. Ceannaireacht a thabhairt maidir le treoir straitéiseach agus córais tacaíochta a sholáthar i gcomhpháirtíocht le 

príomhpháirtithe leasmhara san oideachas agus san oiliúint. 
 
Leagtar béim sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 ar an gclár suntasach um athchóiriú straitéiseach atá ar 
siúl san oideachas agus san oiliúint. Aithnítear ann an tábhacht a bhaineann le feidhmeanna ríthábhachtacha gnó 
chun leanúnachas gnó agus cáilíocht seirbhíse a chinntiú. Cuireann foilsiú plean bliantúil laistigh de chreat 
straitéiseach níos leithne ar ár gcumas freagairt ar shlí sholúbtha ar éilimh na timpeallachta dúshlánaí casta ina 
bhfeidhmímid agus fócas straitéiseach a choinneáil ar athchóiriú inbhuanaithe i gcónaí.  
 
Chun próiseas faisnéiseach agus trédhearcach a chinntiú, déanfar monatóireacht ar ár ndul chun cinn ar feadh na 
bliana trí thuarascálacha foilsithe in aghaidh na ráithe. Is í seo an ceathrú tuarascáil dá leithéid do 2019. Leagtar 
amach ann an dul chun cinn atá déanta maidir le gníomhaíochtaí agus foghníomhartha a bhí le seachadadh i ráithe 4 
de 2019. Agus mionsonraí á gcur ar fáil ann ar an méid a baineadh amach le linn na tréimhse sin, soláthraíonn an 
tuarascáil an t-eolas is déanaí freisin ar ghníomhartha ina bhfuil dul chun cinn suntasach déanta, cé go raibh sé 
riachtanach an spriocdháta a athrú.  
 
Forbhreathnú 
 
Gníomhartha atá le seachadadh faoi dheireadh ráithe 4, 2019 

Bhí 119 gníomh agus fo-ghníomh sa Phlean Gníomhaíochta do 2019 a bhí le seachadadh faoi dheireadh ráithe 4, 2019. 
Astu seo, baineadh amach 86 cinn, rud a thugann ráta críochnaithe 72%.    
 
I measc na ngníomhaíochtaí a baineadh amach sa cheathrú ráithe den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 tá:  
 

Sprioc 1: Córas oideachais agus oiliúna freagrúil a 
mhúnlú a fhreastalaíonn ar riachtanais agus a 

ardaíonn uaillmhianta gach foghlaimeora 

 Ithe sláintiúil agus gníomhaíocht choirp a chur 
chun cinn mar chuid den chlár oibre Éire 
Shláintiúil  

 Glacadh méadaithe i gclár Erasmus 

 Cúrsa Fisice ardleibhéil Ardteistiméireachta ar 
líne a sheachadadh trí Ghaeilge ó scoileanna 
ríomh-Mhoil Gaeltachta chuig scoláirí i 
scoileanna iar-bhunscoile Gaeltachta 

 
  Treoirlínte chun tacú le haistrithe rathúla ag 

príomhchéimeanna chun samhail chomhtháite 
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Sprioc 2: Dul chun cinn na bhfoghlaimeoirí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachais agus foghlaimeoirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu a fheabhsú chun 
tacú leo a n-acmhainneacht a bhaint amach 

rochtana ón réamhscoil go bunscoil agus ón 
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a éascú 

 Meastóireacht ar leagan píolótach an 
Tionscadail Taispeántais Teiripe In-Scoile  

 Snáitheanna dul chun cinn an Phlean Sonraí 
chun tacú leis an "bPlean Náisiúnta um 
Chothromas Rochtana ar An Ardoideachas 
2015-2021" 

 Ceannaireacht a thabhairt ar chur i bhfeidhm 
idir-rannach na moltaí i "An Independent 
Review to Identify the Supports and Barriers for 
Lone Parents in Accessing Higher Education" 
(Athbhreithniú Neamhspleách chun na 
Tacaíochtaí agus na Bacainní do Thuismitheoirí 
Aonair a aithint maidir le rochtain a fháil ar an 
Ardoideachas) 

  
Sprioc 3: Scileanna agus tacaíocht a thabhairt do 

sholáthraithe oideachais agus oiliúna chun eispéireas 
foghlama d'ardchaighdeán a chur ar fáil 

 Clár beartaithe cuairteanna cigireachta agus 
comhairleacha i scoileanna agus i suímh 
oideachais malartacha déanta agus 
tuarascálacha gaolmhara foilsithe 

 Tionscadal Uas-chéimithe an Chiste 
Sármhaitheasa do Scoileanna atá i bhfeidhm in 
iar-bhunscoileanna, i gcomhar le 

 Creat Dearbhaithe Cáilíochta JCT chun tacú le 
ceannairí scoile 

 
Sprioc 4:  Caidrimh níos láidre a fhorbairt idir an lucht 

oideachais agus an pobal mór, an tsochaí agus an 
geilleagar. 

 Comhairliúchán le comhpháirtithe ar rialacháin 
is gá chun tús a chur le codanna den Acht 
Oideachais (Ligean Isteach do Scoileanna), 2018 

 Clárú i bprintíseachtaí agus cúrsaí oiliúna a 
mhéadú chun freastal ar riachtanais scileanna 
aitheanta trí chláir nua a fhorbairt agus 
rannpháirtíocht i gcláir atá ann cheana a 
leathnú  

 Cur i bhfeidhm an chláir 'Scileanna chun Dul 
Chun Cinn' lena bhfeabhsaítear scileanna 
daoine fásta ag a bhfuil leibhéil ísle scileanna 
faoi láthair 

 Tuarascáil ar ghníomhaíochtaí na hearnála 
oideachais a leagtar amach sa “Phlean 
Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe 2018-2020" 

 
Sprioc 5: Ceannaireacht a thabhairt maidir le treoir 

straitéiseach agus córais tacaíochta a sholáthar i 
gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara san 

oideachas agus san oiliúint 

 Creat do chur chuige straitéiseach comhtháite i 
leith an oideachais threasach. 

 Ciste Éigeandála/Teagmhasach chun aghaidh a 
thabhairt ar éilimh bhonneagair gan choinne. 

 Tá tosaíochtaí maidir le gníomhú ar son na 
haeráide á gcomhtháthú i mbonneagar 
ardoideachais. 

 Réiteach tosaíochta chun feidhm phárolla na 
Roinne a uasghrádú ar chaighdeáin seirbhíse 
roinnte. 
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I measc na bpríomhfhorbairtí eile le linn ráithe 4 tá:  
 

 Léirigh foilsiú thorthaí PISA 2018 gur fheidhmigh scoláirí Éireannacha go mór os cionn an mheáin sa 

léitheoireacht, san eolaíocht agus sa mhatamaitic. Tá ár gcuid scoláirí atá 15 bliana d'aois i measc na ndaoine 

is fearr sa litearthacht léitheoireachta agus tá céatadán níos ísle scoláirí a chruthaíonn ar leibhéal íseal 

againn i ngach ceann de na trí réimse ná an meán ar fud thíortha ECFE. 

 Chun trédhearcacht, cothromas agus comhsheasmhacht níos fearr a chinntiú i gclárú scoile i gcoitinne, 
cuireadh tús le codanna den Acht Oideachais (Ligean Isteach do Scoileanna), 2018.  

 Fógraíodh go bhfuil stádas speisialta croí-ábhair ag an Stair sa Chreat don tSraith Shóisearach, tar éis 
breithniúchán an Aire ar athbhreithniú de chuid an CNCM. 

 “Know the Score” (Bíodh aithne agat ar an Scór), acmhainn náisiúnta chun treoir agus tacaíocht a thabhairt 

do mhúinteoirí sinsearacha chun feabhas a chur ar a gcuid eolais agus a scileanna a neartú maidir le déileáil 

leis na rioscaí a bhaineann le halcól agus drugaí. 

 Seoladh treoirlínte nua chun tacú le scoileanna agus gnólachtaí agus le fiontraíocht chun tús a chur le 

rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí fadtréimhseacha inbhuanaithe a fhorbairt maidir le STEM. 

 Ghlac scoláirí páirt sa chéad seisiún de thionscnamh scoileanna Thuaidh/Theas atá ceaptha chun cabhrú le 

scoláirí páirt a ghlacadh i raon saincheisteanna uilíocha agus tráthúla a théann i bhfeidhm orthu. 

 Seoladh an "Plean Gníomhaíochta chun Rannpháirtíocht Taistealaithe san Ardoideachas a Chur Chun Cinn", a 

forbraíodh i gcomhairle le grúpaí ionadaíocha ó Phobal na dTaistealaithe chun tacú lena rannpháirtíocht san 

ardoideachas agus chun í a chur chun cinn.  

 Mar chabhair chun cothromaíocht inscne a bhaint amach ag an leibhéal acadúil sinsearach in institiúidí 

ardoideachais, d'fhógair an Tionscnamh um Cheannaireachta Acadúil Sinsearach gur ceadaíodh 20 post ag 

leibhéal ollaimh. 

 Faoi achtú an Achta um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú) 2019, tá 

Coláiste Ríoga na Máinlianna Éireann údaraithe anois an teideal ollscoil a úsáid. 

 Mar chuid de Bhuiséad 2020, méadaíodh maoiniú don earnáil de €360 milliún go €11.1 billiún. Rachaidh sé 

seo chun tairbhe d'oideachas speisialta, do scoileanna beaga agus do phríomhoidí teagaisc, cruthóidh sé níos 

mó áiteanna ardoideachais agus cúrsaí nua tríú leibhéil, agus beidh níos mó maoinithe ann do 

phrintíseachtaí agus d'oiliúint faoin gCiste Náisiúnta Oiliúna. 

 Chun tacú le hollscoileanna, coláistí agus institiúidí teicneolaíochta cúrsaí nua a fhorbairt agus nuálaíocht a 

spreagadh ag an tríú leibhéal, fógraíodh an Tionscnamh Caipitil Daonna agus Colún Scileanna agus Tallainne 

na hÉireann um Phoist Amach Anseo don tréimhse 2020-2024. Luach €300 milliún atá orthu seo.  

 Tá tírdhreach an ardoideachais á fhorbairt trí chiste claochlaitheach €90m d’Ollscoileanna Teicneolaíochta.  

 Tá oibreacha mionscála agus feabhsuithe bonneagair riachtanacha sna 11 institiúid teicneolaíochta (IT) agus 

in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath á maoiniú trí dheontais chaipitil €10 milliún. Chun uasghrádú 

suntasach foirgnimh agus oibreacha athchóirithe a éascú, ceadaíodh leithdháileadh caipitil ar leith de €18.75 

milliún d'Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí. 

 Chun cabhrú le scoileanna feabhsuithe speisialaithe a dhéanamh, fógraíodh pacáiste breise €30 milliún do 

Scéim na nOibreacha Samhraidh 2020. 

 Tá tacaíocht €30 milliún, nach mór, á cur ar fáil mar dheontais do bhunscoileanna faoi chlár na 

Mionoibreacha.   

 Léirigh tuarascáil ar dhul chun cinn ar an Straitéis Náisiúnta um Chóiríocht do Mhic Léinn go raibh 8,229 spás 

leaba cóiríochta saintógtha do mhic léinn curtha i gcrích faoi dheireadh Ráithe 3 2019, agus go raibh 5,254 

spás leaba breise á bhfoirgniú agus go raibh cead pleanála tugtha i gcomhair 7,771 spás leaba eile. 

 

Sprioc 1: Córas oideachais agus oiliúna freagrúil a mhúnlú a fhreastalaíonn ar 
riachtanais agus a ardaíonn uaillmhianta gach foghlaimeora 

Gníomh/Fo-
ghníomh 

Gníomhartha/Fo-ghníomhartha do 
Ráithe 4 

Bainte 
amach/Níor 

baineadh 
amach 

Trácht 
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1  Maoirseacht a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm céimnithe Pholasaí Folláine na 
ROS, a bhfuil sé mar aidhm aige folláine 
gach linbh agus daoine óga a chothú 
agus a chur chun cinn, agus a chinntiú go 
bhfuil folláine ag croílár éiteas na 
scoileanna agus na n-ionad oideachais 
go léir 

  

 1.1 Tús a chur le neartú agus ailíniú struchtúr 
laistigh den roinn agus idir ranna agus 
comhlachtaí ábhartha eile chun cur i 
bhfeidhm comhordaithe Polasaí Folláine 
agus Creat Cleachtais na Roinne a chur 
chun cinn 

Bainte amach  

 1.2 Forbairt plean do chur i bhfeidhm 
céimnithe FGL ar fud an náisiúin a 
chríochnú chun tacú le cur i bhfeidhm an 
Ráitis Polasaí Folláine 

Bainte amach   

 1.3 Tús a chur le forbairt cláir tacaíochta 
ailínithe a bhfuil teacht éasca air do gach 
scoil agus ionad oideachais chun aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais maidir cur chun 
cinn na folláine atá aitheanta ag 
scoileanna 

Bainte amach  

 1.4 Tús a chur le hathbhreithniú ar na 
tacaíochtaí agus na struchtúir tacaíochta 
do leanaí agus do dhaoine óga 
leochaileacha ag príomhphointí aistrithe 
laistigh de shuímh oideachais agus 
eatarthu 

Bainte amach  

 1.5 Céim 3 de chur i bhfeidhm céimnithe 
chlár múinteoirí do scoileanna DEIS le 
síceolaithe NEPS a chríochnú, clár a 
thógann cumas chun inniúlacht shóisialta 
agus mhothúchánach, athléimneacht 
agus nascacht scoile a chur chun cinn do 
gach foghlaimeoir 

Bainte amach  

 1.6 Céim 2 d'oiliúint do scoileanna ar na 
Treoirlínte agus acmhainní 
athbhreithnithe ar Theagmhais Chriticiúla 
de chuid NEPS a chríochnú, agus tús áite 
a thabhairt do chríochnú oiliúna ar 
theagmhais chriticiúla do mhúinteoirí iar-
bhunscoile 

Bainte amach  

 1.7 Céim 3 de Thionscadal Foirne Tacaíochta 
do Scoláirí a chur i bhfeidhm ar bhonn 
céimnithe in Iar-bhunscoileanna DEIS 

Bainte amach  

4  Tuilleadh forbartha ar churaclam na 
Bunscoile 

  

 4.3 Foilsiú athbhreithniú ar churaclam 
bunscoile athfhorbartha, bunaithe ar 
thaighde fairsing lena n-áirítear sraith 
seimineár, le haghaidh comhairliúcháin 
phoiblí 

Níor baineadh 
amach 

Beidh an foilseachán ar siúl go 
luath agus beidh an 
comhairliúchán poiblí ar siúl i 
gcónaí go deireadh Ráithe 2. 



6 
 

5  Cur chun feidhme an Chreata don tSraith 
Shóisearach 

  

 5.4 Athbhreithniú a chríochnú ar Chlár Scoile 
na Sraithe Sóisearaí (CSSS) 

Níor baineadh 
amach 

Tá dul chun cinn déanta ag an 
obair maidir leis an 
Athbhreithniú seo a chríochnú 
agus cuirfear na moltaí i 
bhfeidhm in 2020.  

6  Athbhreithniú a dhéanamh ar an tSraith 
Shinsearach agus forbairt agus cur i 
bhfeidhm sonraíochtaí ábhair na 
hArdteistiméireachta a chur ar aghaidh 

  

 6.3 Tús a chur le comhairliúchán ar 
dhréachtshonraíochtaí ábhair na 
hArdteistiméireachta don Ghaeilge 
(ceann do scoileanna lán-Ghaeilge agus 
ceann do scoileanna Béarla) 

Níor baineadh 
amach 

Tá obair an Ghrúpa Forbartha 
Ábhair ag dul chun cinn agus 
cuirfear tús le comhairliúchán 
ar na sonraíochtaí i Ráithe 1 
2020.  

 6.4 Sonraíocht nua Ardteistiméireachta don 
Mhandairínis do chainteoirí 
neamhdhúchasacha a chríochnú 

Níor baineadh 
amach 

Tá obair an Ghrúpa Forbartha 
Ábhair dulta chun cinn agus 
táthar ag súil go gcríochnófar 
an gníomh seo i Ráithe 1 2020. 

 6.5 Sonraíochtaí nua Ardteistiméireachta a 
chomhlánú do chainteoirí oidhreachta na 
Polainnise, na Liotuáinise agus na 
Portaingéilise 

Níor baineadh 
amach 

Tá obair an Ghrúpa Forbartha 
Ábhair dulta chun cinn agus 
táthar ag súil go gcríochnófar 
an gníomh seo i Ráithe 1 2020. 

 6.6 Nádúr athbhreithnithe a mheas ar thaithí 
oibre a leanann as foilsiú thuarascála ón 
gCNCM ar Athbhreithniú ar an tSraith 
Shinsearach 

Níor baineadh 
amach 

Braitheann an gníomh seo ar 
chríochnú an Athbhreithnithe 
ar an tSraith Shinsearach: 
Tuarascáil Chomhairleach, a 
bheidh dlite i Ráithe 1 2020. 

7  Bearta a thrasnaíonn réimsí curaclaim a 
chur ar aghaidh 

  

 7.3 Torthaí an tsuirbhé ar Fholláine agus 
Scileanna Beatha 2018 a fhoilsiú chun 
bonn eolais a chur faoi fhorbairt polasaí i 
roinnt réimsí éagsúla 

Níor baineadh 
amach 

Tá sé i gceist torthaí an tsuirbhé 
a fhoilsiú i Ráithe 1 2020 

 7.4 Tacú le clár oibre Éire Shláintiúil de chuid 
an Rialtais trí ithe sláintiúil agus 
gníomhaíocht choirp a chur chun cinn 

Bainte amach  

8  "Déanann Teangacha Nasc, Straitéis na 
hÉireann do Theangacha Iasachta san 
Oideachas 2017-2026” a chur i bhfeidhm 
chun sochaí a chur chun cinn ina nglactar 
leis go bhfuil ar chumas daoine teanga 
iasachta amháin ar a laghad a fhoghlaim 
agus a úsáid, mar gheall ar a luach 
bunúsach do dhaoine aonair, don 
tsochaí agus don geilleagar 

  

 8.2 Méadú ar an nglacadh le clár Erasmus Bainte amach  

9  Cur i bhfeidhm an "Ráiteas beartais 
oideachais STEM 2017 - 2026" agus an 
Phlean Fhorfheidhmithe 2017 - 2019 a 
chur ar aghaidh 

  
 

 9.4 Feachtas fógraíochta STEM a chur i 
bhfeidhm atá dírithe ar fhoghlaimeoirí, 
múinteoirí, ceannairí scoile agus 

Bainte amach  
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tuismitheoirí, chun leibhéil 
rannpháirtíochta in ábhair STEM a 
mhéadú 

10  "Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 
2015-2020" a chur i bhfeidhm chun 
feabhas a chur ar theagasc, ar fhoghlaim 
agus ar mheasúnú 

  

 10.3 Tacú leis an gclár Ciste Sármhaitheasa 
Scoile Digiteach 3 bliana (agus leis an 
gclár STEM), lena n-áirítear 
meastóireacht sheachtrach, ócáid 
taispeántais a óstáil agus tuarascáil 
eatramhach ar dhul chun cinn go dtí seo a 
dhéanamh 

Bainte amach  

12  An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 
2017-2022" a chur i bhfeidhm ar bhonn 
céimnithe 

  

 12.1 Monatóireacht a dhéanamh ar thosú agus 
oibriú clár Oideachais Tosaigh 
Mhúinteoirí Lán-Ghaeilge chun tacú le 
soláthar oideachais Lán-Ghaeilge 
d'ardchaighdeán i scoileanna 

Bainte amach  

13  Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
a chur i bhfeidhm 

  

 13.1 Treoir a thabhairt do naíonraí agus do 
bhunscoileanna maidir le naisc a fhorbairt 
idir naíonraí agus bunscoileanna agus 
samplaí deachleachtais a bheith san 
áireamh leis 

Bainte amach  

 13.2 Modúl píolótach ríomh-Mhoil ar líne don 
Idirbhliain a sheachadadh ar Fhisic na 
hArdteistiméireachta ardleibhéil trí 
Ghaeilge ó scoileanna ríomh-Mhoil 
Gaeltachta chuig scoláirí i scoileanna iar-
bhunscoile Gaeltachta agus tús a chur le 
seachadadh cúrsa Fisice 
Ardteistiméireachta ardleibhéil ar líne trí 
Ghaeilge ó scoileanna ríomh-Mhoil 
Gaeltachta chuig scoláirí i scoileanna iar-
bhunscoile Gaeltachta 

Bainte amach  

 13.3 Ciorcláin, Treoracha athbhreithnithe a 
fhoilsiú agus tuairisc a thabhairt ar 
eiseamláirí deachleachtais sa 
tumoideachais chun tacú le scoileanna i 
gcur i bhfeidhm Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta 

Bainte amach  

 13.4 Tús a chur le hathbhreithniú taighde mar 
bhonn eolais d’fhorbairt treorach a 
thacóidh le leanaí/scoláirí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu i 
suímh tumoideachais Gaeltachta agus 
faisnéis ábhartha a scaipeadh i measc na 
foirne gairmiúla agus para-ghairmiúla atá 
ag obair leis na leanaí seo. 

Bainte amach  
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14  Meastóireacht a dhéanamh ar scéim 
Aitheantais Scoileanna Gaeltachta i 
mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna 

  

 14.1 Múnla cigireachta, ionstraimí 
meastóireachta agus treoir a fhorbairt 
chun measúnú a dhéanamh ar an 
tumoideachas i scoileanna atá 
rannpháirteach i Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta agus tús a chur leis 
an gcéad chéim den mheastóireacht ar an 
tumoideachais i mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna rannpháirteacha. 

Bainte amach  

15  Tacú le haistriú scoláirí thar leibhéil 
éagsúla den chóras oideachais 

  

 15.1 Próisis tacaíochta phíolótacha do 
réamhscoileanna agus do scoileanna a 
chur ar siúl chun feasacht a mhúscailt 
agus chun cumas a thógáil chun teimpléid 
tuairiscithe ar líne a úsáid 

Bainte amach  

 15.2 Moltaí a fhorbairt chun tacú le haistriú 
leanaí faoi mhíchumas ón réamhscoil go 
dtí an mbunscoil 

Bainte amach  

 

Sprioc 2: Dul chun cinn na bhfoghlaimeoirí atá i mbaol míbhuntáiste oideachais agus 
foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a fheabhsú chun tacú leo a n-
acmhainneacht a bhaint amach 

Gníomh/Fo-
ghníomh 

Gníomhartha/Fo-ghníomhartha do 
Ráithe 4 

Bainte 
amach/Níor 

baineadh amach 

Trácht 

16  Plean DEIS a chur i bhfeidhm chun an 
bhearna i gcruthú idir scoileanna DEIS 
agus scoileanna nach scoileanna DEIS 
iad a dhúnadh, rátaí coinneála scoláirí 
DEIS a mhéadú, agus rátaí dul chun cinn 
scoláirí DEIS chuig an Ardoideachas 
agus Breisoideachas agus Breisoiliúint a 
mhéadú. 

  

 16.6 Athbhreithniú agus moltaí na tuarascála 
As-an-Scoil a fhoilsiú 

Níor baineadh 
amach 

Tá an Tuarascáil á tabhairt 
chun críche agus tá an gníomh 
seo le críochnú i Ráithe 2 
2020.  

 16.7 Cur chuige céimnithe a fhorbairt maidir 
le leithdháileadh acmhainní a bheidh 
bunaithe ar an bpróiseas nua 
aitheantais 

Níor baineadh 
amach 

Cuirfear bailchríoch ar anailís 
sonraí agus forbairt múnla 
aitheantais nua i Ráithe 2 
2020. 

 16.8 Treoirlínte a fhorbairt do scoileanna 
chun tacú le haistrithe rathúla ag 
príomhchéimeanna an speictream 
oideachais chun samhail chomhtháite 
rochtana ó réamhscoil go bunscoil agus 
ó bhunscoil go hiar-bhunscoil a éascú 

Bainte amach  
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 16.9 Tús a chur le feidhmiú céimneach 
thionscadal taighde gníomhaíochta i 
scoileanna DEIS i bhfeidhmiú cur chuige 
agus clár fianaise-bhunaithe, chun 
cabhrú chun an bhearna i ngnóthacháil 
litearthachta idir daltaí i scoileanna DEIS 
agus scoileanna nach bhfuil i gcóras DEIS 
a laghdú 

Bainte amach  

17  Feidhmiú Samhail um Chuimsiú Scoile a 
chur chun cinn chun na tacaíochtaí 
cearta a sheachadadh ag an am ceart 
do scoláirí a bhfuil riachtanais chúraim 
bhreise acu 

  

 17.2 Tograí maidir le feidhmiú mholtaí an 
Athbhreithnithe Chuimsithigh ar Scéim 
na gCúntóirí Riachtanais Speisialta (CRS) 
a chur ar aghaidh 

Bainte amach  

 17.3 Gach achomharc maidir le 
leithdháileadh CRS a réiteach a luaithe is 
féidir tar éis don NCSE iad a fháil 

Bainte amach  

19  An tSeirbhís Teiripe Urlabhra agus 
Teanga in-Scoile a fhorbairt d’fhonn 
naisc níos fearr a fhorbairt idir 
tacaíochtaí oideachais agus teiripe, 
chun cabhrú le scoileanna a gcumas a 
fhorbairt tacú le leanaí a bhfuil 
riachtanais cainte agus teanga acu i 
scoileanna 

  

 19.1 Leanúint ar aghaidh le togra píolótach 
na Seirbhíse Teiripe Urlabhra agus 
Teanga In-Scoile a chur i bhfeidhm   

Bainte amach  

 19.2 Meastóireacht ar leagan píolótach an 
Tionscadail Taispeántais Teiripe In-Scoile 
a chur i gcrích 

Bainte amach  

21  Comhairle polasaí maidir le ranganna 
speisialta agus scoileanna speisialta a 
chur ar aghaidh 

Bainte amach  

22  Pleananna chun freagairt do thús 
forálacha an Acht Míchumais in 2020 a 
chur ar aghaidh 

Bainte amach  

25  Snáitheanna den "Phlean Náisiúnta um 
Chothromas Rochtana ar Ard-
Oideachas 2015-2021" a chur i 
bhfeidhm, agus maoirseacht a 
dhéanamh ar sheachadadh na 
spriocanna d’Institiúidí Ardoideachais 
ionas go mbeidh an tArdoideachas níos 
ionadaíche don bpobal i gcoitinne 

  

 25.4 Snáitheanna dul chun cinn an Phlean 
Sonraí chun tacú leis an "bPlean 
Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar 
An Ardoideachas 2015-2021" 

Bainte amach  

26  Ceannaireacht a thabhairt ar chur i 
bhfeidhm idir-rannach na moltaí i "An 
Independent Review to Identify the 

Bainte amach  
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Supports and Barriers for Lone Parents 
in Accessing Higher Education" 
(Athbhreithniú Neamhspleách chun na 
Tacaíochtaí agus na Bacainní do 
Thuismitheoirí Aonair a aithint maidir 
le rochtain a fháil ar an Ardoideachas) 

 

 

 

 

Sprioc 3: Scileanna agus tacaíocht a thabhairt do sholáthraithe oideachais agus oiliúna 
chun eispéireas foghlama d'ardchaighdeán a chur ar fáil 

Gníomh/Fo-
ghníomh 

Gníomhartha/Fo-ghníomhartha do 
Ráithe 4 

Bainte 
amach/Níor 

baineadh 
amach 

Trácht 

28  Tacú le cur i bhfeidhm Síolta (an creat 
náisiúnta cáilíochta) agus Aistear (an 
creat curaclaim luath-óige) tríd an 
Tionscnamh Náisiúnta Aistear Síolta, i 
gcomhpháirtíocht leis an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige, Tús Níos Fearr 
agus an CNCM 

  

 28.2 Maoirseacht a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm Síolta agus Aistear, lena n-
áirítear feidhmiú céimneach an chláir nua 
Náisiúnta Aistear FGL agus creat 
féinmheastóireachta agus gníomhaíocht 
chuí taighde a fhorbairt 

Bainte amach  

29  Clár náisiúnta Cigireachta Luathbhlianta 
a chur i bhfeidhm chun comhairle a chur 
ar fáil agus chun tacú le feabhas forásach 
a chur ar chaighdeáin, ar cheannaireacht 
agus ar ghníomhaíochtaí foghlama 

  

 29.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar an tSamhail 
Chigireachta Oideachais Luathbhlianta 
chun soláthar oideachais a chuimsiú i 
suímh luathbhlianta 0-6 bliana agus chun 
freagairt do chuspóirí "An Chéad 5 An 
Straitéis Náisiúnta Luathbhlianta" 

Bainte amach  

30  Sásraí dearbhú cáilíochta príomhshrutha 
le haghaidh obair chigireachta i 
scoileanna 

  

 30.1 Sraith tograí a chur i bhfeidhm a 
neartóidh próisis dearbhú cáilíochta in 
obair na Cigireachta tuilleadh 

Bainte amach  

32  Tabhairt faoi chlár beartaithe 
cuairteanna cigireachta agus 
comhairleacha i scoileanna agus i suímh 
oideachais malartacha 

  

 32.4 Tuarascáil ilchodach a fhorbairt ar 
thorthaí meastóireachta ar ranganna 

Bainte amach  
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speisialta do dhaltaí a bhfuil uathachas 
orthu i mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna príomhshrutha 

 32.5 Tuarascáil ilchodach a ullmhú maidir le 
torthaí meastóireachtaí DEIS a rinneadh 
ar bhonn trasearnála 

Níor baineadh 
amach 

Tá meastóireachtaí breise de 
chuid DEIS trasearnála 
sceidealaithe do Ráithe 1 agus 
Ráithe 2 2020 agus ullmhófar 
tuarascáil ilchodach ar 
thorthaí gach meastóireachtaí 
trasearnála DEIS faoi 
dheireadh Ráithe 3. 

 32.6 Tuarascáil chigireachta théamach a 
fhorbairt ar Fhoghlaim Dhigiteach i 
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 
agus i suímh luathbhlianta chun faisnéis 
mheastóireachta agus treoir a chur ar fáil 
maidir leis an bhfoghlaim dhigiteach 

Bainte amach  

 32.7 Treoir a fhorbairt maidir le deachleachtas 
ar Theangacha Iasachta Nua-Aimseartha i 
mbunscoileanna bunaithe ar thorthaí 
cigireachta ó mheastóireachtaí curaclaim 
Nua-Theangacha Iasachta agus 
cigireachtaí ar chineál scoile iomlán i 
mbunscoileanna 

Bainte amach  

 32.8 Treoir a fhorbairt maidir le deachleachtas 
i leith STEM atá bunaithe ar thorthaí 
cigireachta ó mheastóireachtaí curaclaim 
STEM agus cigireachtaí de chineál scoile 
uile i mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna agus i suímh 
luathbhlianta 

Bainte amach  

 32.9 Moltaí maidir le rannpháirtíocht níos 
fearr scoláirí agus tuismitheoirí i 
meastóireachtaí scoile a chur ar aghaidh 

Bainte amach  

33  Tuarascálacha cigireachta a fhoilsiú i 
ngach ráithe de réir socruithe 
comhaontaithe do na samhlacha éagsúla 
cigireachta, lena n-áirítear samhlacha 
cigireachta nua do bhunscoileanna agus 
iar-bhunscoileanna 

Bainte amach  

34  Idirghabhálacha a bhainistiú i scoileanna 
atá ag cruthú go dona tríd an nGrúpa 
Feabhsúcháin Scoile agus maoirseacht a 
dhéanamh ar mhonatóireacht 
scoileanna a dteastaíonn feabhas uathu 

Bainte amach  

35  Tacú le cur i bhfeidhm Chiste 
Sármhaitheasa Scoile chun barr feabhais 
agus nuálaíocht a chur chun cinn 

  

 35.1 Tionscadal Uas-chéimithe an Chiste 
Sármhaitheasa Scoile a chur i bhfeidhm in 
iar-bhunscoileanna, i gcomhar leis an 
SSM. 

Bainte amach  

36  Moltaí maidir le rannpháirtíocht níos 
fearr príomhoidí le foirne cigireachta i 
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mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna a chur chun cinn 

 36.1 Cineálacha nua comhoibre a fhorbairt le 
foirne ceannaireachta ar scoil 

Níor baineadh 
amach 

Braitheann an gníomh seo ar 
Pháipéar Straitéise 
athbhreithnithe FMS 2020– 
2022 a chríochnú.  

38  Tacú leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta ina ról maidir le gairm 
na múinteoireachta a rialáil agus a chur 
chun cinn 

    Bainte amach  

39  Plean Cuimsitheach um Fhorbairt 
Saothair a bhainistiú in earnáil na 
Luathfhoghlama agus Cúraim 

  

 39.2 Plean Cuimsitheach um Fhorbairt Lucht 
Saothair a thabhairt chun críche d'earnáil 
na Luathfhoghlama agus Cúraim agus 
grúpaí oibre a shainaithint le haghaidh 
réimsí cur chun feidhme 

  Níor baineadh 
amach 

Tá páipéar comhairliúcháin le 
faomhadh faoi dheireadh 
Ráithe 1 2020. 

40  Plean Gníomhaíochta do Sholáthair 
Múinteoirí a chur i bhfeidhm 

  

 40.4 Forbairt Samhail Sonraí Lucht Saothair 
Múinteoirí a chur chun cinn chun pleanáil 
amach anseo do sholáthar agus d'éileamh 
múinteoirí a éascú 

Bainte amach  

41  Leanúint ar aghaidh leis an athchóiriú ar 
oideachas tosaigh múinteoirí chun a 
chinntiú go bhfuil na scileanna cearta ag 
múinteoirí do theagasc, foghlaim agus 
measúnú na 21ú haoise 

  

 41.1 An t-athbhreithniú ar na cláir 
athchumraithe in oideachas tosaigh 
múinteoirí a chríochnú agus moltaí a 
fhorbairt le haghaidh Critéar agus 
Treoirlínte creidiúnaithe athbhreithnithe 
do sholáthraithe clár oideachas tosaigh 
múinteoirí 

Bainte amach  

 41.2 Athbhreithniú ar shocrúcháin scoile 
d’ábhair oide i mbun oideachas tosaigh 
múinteoirí, le béim ar leith ar 
chomhpháirtíochtaí scoile/Institiúidí 
Ardoideachais agus ar chumas scoileanna 
tacú le socrúcháin 

Bainte amach  

 41.3 Ráiteas beartais a thabhairt chun críche 
d’oideachas tosaigh múinteoirí, agus 
pleananna a chur san áireamh chun na 
moltaí atá fágtha a chur i bhfeidhm sa 
"Tuarascáil ón bPainéal Athbhreithnithe 
Idirnáisiúnta ar Struchtúir an Oideachais 
Tosaigh Múinteoirí" agus an t-
athbhreithniú leantach 

Níor baineadh 
amach 

Tá an Ráiteas Beartais 
sceidealaithe anois i gcomhair 
foilsithe i Ráithe 3 2020, tar 
éis an próiseas 
comhairliúcháin a chríochnú. 

42  Obair an Lárionaid um Cheannaireacht 
Scoile a fhorbairt de réir spriocanna 
comhaontaithe 
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 42.3 Creat Dearbhú Cáilíochta le haghaidh 
tacaíochta do cheannaireacht scoile a 
fhorbairt 

Bainte amach  

44  Tacú leis an gcéim fáis de "Droichead", 
an próiseas náisiúnta ionduchtúcháin do 
gach Múinteoir Nua-Cháilithe i gcomhar 
leis an gComhairle Mhúinteoireachta 

  

 44.1 Leanúint ar aghaidh ag cur tacaíochta ar 
fáil do scoileanna agus do Mhúinteoirí 
Nua-Cháilithe trí sheirbhís tacaíochta an 
Chláir Náisiúnta Ionduchtúcháin do 
Mhúinteoirí (CNIM) agus trí thráth scoile 
in-scoile. 

    Bainte amach  

45  Athbhreithniú a dhéanamh ar 
éifeachtacht agus éifeachtúlacht na 
Scéime um Líonra Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí 

  

 45.2 An t-athbhreithniú ar an scéim um Líonra 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí a fhoilsiú 

 Níor baineadh 
amach 

Tá an tuarascáil sceidealaithe i 
gcomhair foilsithe i Ráithe 2 
2020. 

46  Tacaíocht ghairmiúil thiomnaithe a chur 
ar fáil do mhúinteoirí chun tacú leo 
athrú curaclaim agus bheartas na Roinne 
ar chur i bhfeidhm 

  

 46.3 FGL a chur ar fáil chun tacú le cur i 
bhfeidhm leanúnach Curaclam Teanga na 
Bunscoile 

Bainte amach  

 46.4 FGL a chur ar fáil chun tacú le hábhair nua 
inscrúdaithe sa tSraith Shinsearach: 
Eolaíocht Ríomhaireachta, Polaitíocht & 
Sochaí agus Corpoideachas 

Bainte amach  

 46.5 FGL a chur ar fáil chun tacú le hathchóiriú 
na Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm 
thar na sonraíochtaí ábhair nua go léir 

Bainte amach  

47  Athbhreithniú a dhéanamh ar scéim 
Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 

  

 47.2 An t-athbhreithniú ar scéim Aisíocaíochta 
Táillí Múinteoirí a fhoilsiú 

 Níor baineadh 
amach 

Foilseofar an tuairisc go luath 
in 2020. 

48  Céimeanna a ghlacadh chun feabhas a 
chur ar chothromaíocht inscne ag an 
leibhéal acadúil sinsearach in Institiúidí 
Ardoideachais 

  

 48.1 Monatóireacht a dhéanamh ar thionchar 
an Tionscnaimh um Cheannaireacht 
Acadúil Shinsearach chun feabhas a chur 
ar chothromaíocht inscne ag an leibhéal 
acadúil sinsearach san earnáil 
ardoideachais 

Bainte amach  

49  Tionchar na gclár agus na scéimeanna 
breisoideachais agus oiliúna a fheabhsú 

  
 

 49.2 An tAthbhreithniú ar SDOG agus ar an 
Scéim um Scileanna Sonracha a fhoilsiú 

Níor baineadh 
amach 

Tá an tAthbhreithniú le 
críochnú i Ráithe 1 2020. 

 49.3 An Staidéar ar Thionchair ar Bhord 
Oideachais agus Oiliúna (BOO) a fhoilsiú 

Níor baineadh 
amach 

Tá an Staidéar le críochnú i 
Ráithe 1 2020. 
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 49.4 An Mheastóireacht ar Sholáthraí Oiliúna 
Speisialaithe a fhoilsiú 

Níor baineadh 
amach 

Tá an mheastóireacht le 
críochnú i Ráithe 2 2020. 

50  Cáilíocht an Oideachais Threasaigh a 
threisiú 

  

 50.3 Athbhreithniú ar an gcóras dearbhú 
cáilíochta san Ardoideachas a fhoilsiú 

Níor baineadh 
amach 

Foilseofar páipéar le haghaidh 
comhairliúcháin i Ráithe 1 
2020. 

 50.4 An Marc Oideachais Idirnáisiúnta a 
thabhairt isteach chun caighdeán 
ardcháilíochta agus deachleachtas 
idirnáisiúnta a chinntiú d'fhoghlaimeoirí 
idirnáisiúnta in Éirinn 

Níor baineadh 
amach 

Éilíonn an Marc Oideachais 
Idirnáisiúnta go gcuirfí roinnt 
feidhmeanna nua i bhfeidhm 
faoin Acht um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint) 
(Leasú), 2019. Leanfar leis an 
obair sin in 2020. 

 
 
 

Sprioc 4:  Caidrimh níos láidre a fhorbairt idir an lucht oideachais agus an pobal mór, an 
tsochaí agus an geilleagar. 

Gníomh/Fo-
ghníomh 

Gníomhartha/Fo-ghníomhartha do 
Ráithe 4 

Bainte 
amach/Níor 

baineadh 
amach 

Trácht 

51  Dul chun cinn a dhéanamh i dtreo 
éagsúlacht chineál scoile a mhéadú chun 
níos mó rogha a thairiscint do 
thuismitheoirí 

  

 51.1 Prótacail a chríochnú don Chéim ina 
gcuirtear próiseas Athchumraithe na 
Scoileanna ar mhaithe le hÉagsúlacht i 
bhfeidhm   

 Níor baineadh 
amach 

Leanfar den obair ar chur 
chuige comhaontaithe a 
leagan amach chun an chéad 
chéim eile den phróiseas 
athchumraithe a éascú.  

 51.2 Próiseas na Céime um Shainaithint don 
scéim phíolótach céime 1 den phróiseas 
Athchumraithe Scoileanna ar mhaithe le 
hÉagsúlacht a chríochnú agus 
tuarascálacha na céime um shainaithint a 
fhoilsiú 

 Níor baineadh 
amach 

Cuireadh an foilseachán siar le 
linn d’obair a bheith ar siúl 
maidir le 51.1 thuas.  

 51.3 Measúnú a dhéanamh ar an éileamh ar 
sholáthar méadaithe do scoileanna lán-
Ghaeilge mar chuid den Phróiseas 
Athchumraithe Scoileanna ar mhaithe le 
hÉagsúlacht 

 Níor baineadh 
amach 

Cuireadh siar é seo le linn 
d’obair a bheith ar siúl maidir 
le 51.1 thuas. 

 51.5 Deiseanna a phlé chun an t-oideachas 
lán-Ghaeilge a leathnú lasmuigh den 
Ghaeltacht i gcomhthéacs 42 scoil nua a 
bheith á mbunú, a thabharfaidh aird ar 
leith ar bhunú Gaelscoileanna, 
Gaelcholáistí, agus Aonad Lán-Ghaeilge 
mar chuid den phróiseas pátrúnachta nua 

Bainte amach  

52  Dul i gcomhairle le Páirtithe leasmhara 
ábhartha maidir le mionsonraí na 

Bainte amach  
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rialachán is gá chun tús a chur le 
codanna áirithe den Acht Oideachais 
(Ligean Isteach do Scoileanna), 2018 

54  Dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara 
ábhartha chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an Lámhleabhar Rialachais 
do Bhunscoileanna 2015 - 2019 i 
gcomhréir leis an athrú ar Bhoird 
Bhainistíochta na mbunscoileanna in 
2019 

Bainte amach  

55  Tascfhórsa feidhmithe a bhunú laistigh 
den Roinn chun na hathchóirithe 
beartaithe a eascraíonn as an 
athbhreithniú ar threoir ghairme a chur 
ar aghaidh 

  

 55.2 Tosaíocht a thabhairt do na gníomhartha 
eile siúd a roghnófar i dTuarascáil 
Indecon maidir leis an athbhreithniú ar 
threoir ghairme agus iad a chur chun 
cinn. Cur i bhfeidhm gníomhartha 
tosaíochta a chur ar aghaidh 

Bainte amach  

56  Na córais printíseachta agus oiliúna a 
neartú trí réimse na gcúrsaí a fheabhsú 
agus trí cur le líon na n-áiteanna mac 
léinn 

  

 56.2 Clárú i bprintíseachtaí agus cúrsaí oiliúna 
a mhéadú chun freastal ar riachtanais 
scileanna aitheanta trí chláir nua a 
fhorbairt agus rannpháirtíocht i gcláir atá 
ann cheana a leathnú Díriú go láidir ar 
rannpháirtíocht fostóirí i bprintíseachtaí 
agus i gcúrsaí oiliúna atá ann cheana féin 
agus atá á bhforbairt a mhéadú 

Bainte amach  

 56.3 Leanfaidh an feachtas “Printíseachta 
Generation" ar aghaidh agus cuirfear 
béim mhéadaithe ar fhostóirí 

Bainte amach  

57  Tacú leis na Fóraim Scileanna 
Réigiúnacha agus leis an Tionscnamh 
"Scileanna don Fhás" trí 
chomhpháirtíochtaí nua a fhorbairt chun 
go mbeadh sé níos éasca ag níos mó 
fostóirí a riachtanais scileanna amach 
anseo a shainaithint 

Bainte amach  

59  Tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil agus 
le huasoiliúint agus iad a chur chun cinn 

  

 59.1 An clár EXPLORE a leathnú, rud a 
chabhraíonn le dul i ngleic le leibhéal 
íseal rannpháirtíochta i bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil i measc an lucht saothair 
in Éirinn 

Bainte amach  

 59.2 Tús a chur le cur i bhfeidhm an chláir 
'Scileanna chun Dul Chun Cinn' a 
fheabhsaíonn scileanna daoine fásta a 
bhfuil leibhéil ísle scileanna acu faoi 
láthair 

Bainte amach  
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 59.3 Tacú le cur i bhfeidhm "Conairí Uasoiliúna 
– Deiseanna Nua d’Aosaigh", Tionscnamh 
AE chun cabhrú le daoine fásta ar 
bheagán oiliúna bunleibhéil litearthachta, 
uimhearthachta agus scileanna digiteacha 
a fháil 

Bainte amach  

 59.4 Soláthar Skillnet Ireland a leathnú i 
bpríomhréimsí scileanna, lena n-áirítear 
líonraí foghlama nua a bhunú, oiliúint a 
chur ar fáil do bhainisteoirí úinéirí 
gnólachtaí beaga agus cláir nua 
dheimhnithe a fhorbairt 

Bainte amach  

60  Athbhreithniú a dhéanamh ar "Oilte in 
Éirinn, Nasctha ar fud an Domhain; 
Straitéis Idirnáisiúnta Oideachais d'Éirinn 
(2016-2020)" 

  

 60.1 Anailís costais is tairbhe a dhéanamh ar 
idirnáisiúnú chuig an Rialtas agus chuig na 
hInstitiúidí Ardoideachais araon, i 
gcomhairle le páirtithe leasmhara 
ábhartha, agus measúnú a chur san 
áireamh ar an gcaoi is fearr chun feabhas 
a chur ar an tionchar ar an ngeilleagar ón 
oideachas idirnáisiúnta 

Bainte amach  

63  Rannchuidiú leis an iarracht náisiúnta 
chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm, 
go háirithe Sprioc 4 - Oideachas 

  

 63.1 Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise 
Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt 
Inbhuanaithe 2014-2020 lena n-áirítear 
ailíniú méadaithe leis na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, i gcomhar le 
príomhpháirtithe leasmhara 

Níor baineadh 
amach 

Cuirfidh an Roinn an t-eolas is 
deireanaí ar fáil don chéad 
Ghrúpa Comhairleach eile um 
Oideachas d’Fhorbairt 
Inbhuanaithe atáthar chun a 
chur ar siúl i Ráithe 1 2020.  

 63.2 Tuairisciú ar ghníomhaíochtaí na hearnála 
oideachais a leagtar amach sa chéad 
“Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta um 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2018-
2020" de chuid na hÉireann 

Bainte amach  

 

Sprioc 5:  Ceannaireacht a thabhairt maidir le treoir straitéiseach agus córais tacaíochta 
a sholáthar i gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara san oideachas agus san 
oiliúint 
 

Gníomh/Fo-
ghníomh 

Gníomhartha/Fo-ghníomhartha do 
Ráithe 4 

Bainte 
amach/Níor 

baineadh 
amach 

Trácht 

64  Athbhreithniú agus nuashonrú a 
dhéanamh ar an gCreat Straitéiseach 
Foriomlán don Ardoideachas agus don 
Bhreisoideachas agus Oiliúint 
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 64.1 Creat do chur chuige straitéiseach 
comhtháite i leith an oideachais 
threasaigh a fhorbairt 

Bainte amach  

 64.2 Straitéis nua cúig bliana a fhoilsiú don 
earnáil Breisoideachais agus Oiliúna 

Níor baineadh 
amach 

Tá an dréacht críochnaithe 
agus cuirfear isteach é le 
haghaidh faomhadh ón Aire in 
2020. 

 64.3 Athbhreithniú meántéarma ar dhul chun 
cinn BOO a fhoilsiú maidir lena 
gcomhaontuithe um fheidhmíocht 
straitéiseach a chomhlíonadh 

Níor baineadh 
amach 

Tá an tAthbhreithniú le 
críochnú i Ráithe 1 2020. 

65  Creat maoinithe amach anseo a 
fhorbairt d'earnáil an OT i gcomhairle 
leis an ÚAO 

  

 65.2 Creat maoinithe amach anseo a fhorbairt 
ar mhaithe le forbairt OT 

Níor baineadh 
amach 

Doiciméad maidir le 
prionsabail treorach a 
scaipeadh ar pháirtithe 
leasmhara seachtracha 

66  Monatóireacht a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm "Ráiteas Straitéise don 
Oideachas 2019-2021" na Roinne agus ar 
an "bPlean Gníomhaíochta don 
Oideachas 2019" 

  

 66.2 Tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn 
a fhoilsiú maidir leis an "bPlean 
Gníomhaíochta don Oideachas 2019" 

Bainte amach  

68  Seirbhísí párolla agus pinsin a chur ar fáil 
do mhúinteoirí agus d'fhoireann na 
scoile i ngach scoil (seachas earnáil BOO) 

Bainte amach  

70  Téarmaí agus coinníollacha fostaíochta 
CRS a fhoilsiú i bhfoilseachán 
comhdhlúite chun tacú le CRS agus chun 
cabhrú leo agus lena 
mbainisteoirí/Príomhoidí scoile    

Bainte amach  

71  Athchóiriú a dhéanamh ar nósanna 
imeachta ceapacháin Príomhoidí agus 
Leas-Phríomhoidí chun na hathruithe a 
tugadh isteach roimhe seo in 2018 (faoi 
Ghníomh 61) d’fhonn struchtúr na 
Meánbhainistíochta in Iar-
bhunscoileanna a chomhdhlúthú 

Níor baineadh 
amach 

Leanfar leis an 
gcomhairliúchán leis na 
comhpháirtithe oideachais, 
agus tá Ciorclán le críochnú i 
Ráithe 2 2020. 

72  Idirbheartaíocht a stiúradh maidir le 
caidreamh tionsclaíoch thar ceann na 
Roinne agus na hearnála oideachais agus 
oiliúna agus comhairle maidir le 
caidreamh tionsclaíoch agus dlí 
fostaíochta a chur ar fáil don Aire, do 
chomhghleacaithe Roinne agus 
d'fhostóirí earnála 

Bainte amach  

74  Tacú le hoibriú córais scoile 
d'ardchaighdeán trí thacaíochtaí teagaisc 
agus airgeadais a sholáthar go bliantúil 
do scoileanna, bunaithe ar chritéir 
chomhaontaithe agus sonraí rollaithe.           

Bainte amach  
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78  Leanúint d’fhorbairt a dhéanamh ar an 
múnla maoinithe don Ardoideachas 
amach anseo 

  

 78.2 Tabhairt faoin anailís eacnamaíoch ar na 
roghanna atá i dTuarascáil an Ghrúpa 
Saineolaithe ar Mhaoiniú don 
Ardoideachas Amach anseo a d'iarr an 
Comhchoiste Oireachtais um Oideachas 

Bainte amach  

79  Clár oibre a chur chun cinn chun 
caighdeáin rialachais agus cuntasacht a 
fheabhsú ar fud comhlachtaí coimirce trí 
phróiseas um Athbhreithniú Criticiúil 
Tréimhsiúil agus próiseas 
athbhreithnithe rollach i gcomhlachtaí 
coimirce a chur i bhfeidhm 

  

 79.1 Tuairisciú ar thorthaí na n-
athbhreithnithe rollacha i gcomhlachtaí 
coimirce agus ceachtanna a foghlaimíodh 
a fhorbairt do gach comhlacht coimirce 

Bainte amach  

 79.3 Cur i bhfeidhm Athbhreithnithe Chriticiúil 
Thréimhsiúil i gcomhlacht coimirce a 
thosú 

 Níor baineadh 
amach 

Tá obair ullmhúcháin 
shuntasach curtha i gcrích 
chun Téarmaí Tagartha 
táscacha agus doiciméid 
scóipe a fhorbairt chun 
cabhrú chun an chéad 
athbhreithniú a chur i 
bhfeidhm. 

80  An clár nuachóirithe Rialachais d'Ionaid 
Oideachais a chur ar aghaidh 

  

 80.2 Comhaontuithe um Sheachadadh 
Feidhmíochta a fhorbairt agus a thabhairt 
isteach do gach Ionad Oideachais chun a 
gcuid gníomhaíochtaí a dhoiciméadú agus 
a chomhaontú 

Níor baineadh 
amach 

Ullmhóidh ionaid ar leith 
ráiteas straitéise a bheidh mar 
bhunús do thabhairt isteach 
na gComhaontuithe um 
Sheachadadh Feidhmíochta 
do gach ionad, dlite i Ráithe 3 
2020. 

 80.3 Measúnú a dhéanamh ar shocruithe atá 
ann cheana agus bearta a chur i bhfeidhm 
a theastaíonn chun Seirbhísí Tacaíochta 
maoinithe d’Oideachas Múinteoirí a 
ailíniú le creat Rialachais na nIonad 
Oideachais 

Bainte amach  

 80.4 Córas nua bainistíochta airgeadais a 
thabhairt isteach in ionaid oideachais 
chun teacht in ionad an chórais atá ann 
cheana agus chun freastal níos fearr ar 
riachtanais na n-ionad 

Níor baineadh 
amach 

Tá ullmhúchán do sholáthar 
an chórais nua ar siúl agus 
rachaidh sé ar aghaidh in 
2020.  

83  Athbhreithniú a dhéanamh ar Scoileanna 
Píolótacha Comhpháirtíochta Poiblí 
Príobháidí 

Níor baineadh 
amach 

Tá an Tuarascáil le críochnú i 
Ráithe 1 2020. 

84  An "Plean Forbartha Náisiúnta 2018-
2027" a chur i bhfeidhm maidir leis na 
hearnálacha bunscoile agus iar-
bhunscoile 
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 84.2 Leanúint ar aghaidh leis an gclár fála 
suíomhanna ionas go mbeidh 
suíomhanna ar fáil chun freastal ar an 
éileamh ar fhoirgnimh scoile nua 

Bainte amach  

 84.3 Aghaidh a thabhairt ar an éileamh ar 
fhoirgnimh scoile nua agus méaduithe 
suntasacha lena n-áirítear seomraí ranga 
breise faoi Scéimeanna na dTionscadal 
Mórscála agus na Cóiríochta Breise 

Bainte amach  

 84.4 Ciste Éigeandála/Teagmhasach a oibriú 
chun aghaidh a thabhairt ar éilimh 
bhonneagair gan choinne. 

Bainte amach  

85  An Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 
a chur i bhfeidhm maidir le 
hArdoideachas agus Breisoideachas agus 
Oiliúint 

  

 85.2 Tús a chur le soláthar an Chláir CPP chun 
acmhainn a chur ar aghaidh in 
Ollscoileanna Teicneolaíochta/Institiúidí 
Teicneolaíochta 

Bainte amach  

 85.3 Foirgniú Tionscadal CPP Ghráinseach 
Ghormáin a chur ar aghaidh 

Bainte amach  

 85.4 A chinntiú go ndéantar tosaíochtaí maidir 
le gníomhú ar son na haeráide a 
chomhtháthú i bhforbairt an bhonneagair 
ardoideachais 

Bainte amach  

86  Suirbhé a dhéanamh ar shampla 
ionadaíoch scoileanna maidir le húsáid 
foirgnimh scoile chun cúram/clubanna 
iar-scoile a éascú a n-úsáidfear na 
torthaí chun bonn eolais a thabhairt 
d'athbhreithniú ar na Treoirlínte maidir 
le húsáid Foirgnimh Scoile lasmuigh 
d'Uaireanta Scoile 

Bainte amach  

88  Feabhas a chur ar cháilíocht na seirbhísí 
ar fud na hearnála trí sheirbhísí roinnte a 
thabhairt isteach 

  

 88.5 An plean maidir le cur i bhfeidhm 
céimnithe na Seirbhíse Airgeadais 
Comhroinnte do BOOnna a chur ar 
aghaidh 

Bainte amach  

 88.6 Réiteach tosaíochta a fhorbairt chun 
feidhm phárolla na Roinne a uasghrádú ar 
chaighdeáin seirbhíse roinnte, lena n-
áirítear athbhreithniú piaraí ar chás gnó 
agus soláthar saineolais theicniúil chun 
iarratas párolla a dhearadh 

Bainte amach  

 88.7 Plean feidhmithe cuí a fhorbairt chun 
seirbhísí roinnte a chur chun cinn laistigh 
den earnáil Ardoideachais bunaithe ar an 
gcás gnó faofa 

Bainte amach  

90  Cultúr nuálaíochta a chothú sa Roinn   

 90.2 An t-eolas is deireanaí a chur ar fáil go 
rialta maidir le dul chun cinn na 

Bainte amach  
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dtionscadal píolótach faoi dhá shruth an 
Thionscnaimh IDEAS 

91  Treoir straitéiseach níos fearr a chur ar 
fáil maidir leis an tslí ina ndéanann an 
Roinn rialachas agus bainistiú ar shonraí 
agus ina n-úsáideann sí iad. 

  

 91.3 Straitéis Sonraí a fhorbairt don Roinn Bainte amach  

93  An Bille um Choinneáil Taifead 2019 a 
fhoilsiú 

  

 93.2 Faoi réir cheadú ón Oireachtas, a 
fhéachaint le Coiste agus céimeanna eile 
den Bhille a bheith glactha d'fhonn an 
Bille a achtú. 

Níor baineadh 
amach 

Chuaigh an Bille i léig nuair a 
díscaoileadh na 32ú Dála.    

94  Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 
fhreagairt na Roinne ar thionchar 
féideartha an Bhreatimeachta ar ár 
gcóras oideachais 

Bainte amach  

95  Maoirsiú a dhéanamh, le 
comhpháirtithe, ar chur chun feidhme an 
chuspóra "Oideachais Chomhroinnte" 
faoi Chlár PEACE IV an AE (2014-2020) i 
spriocréigiún Thuaisceart Éireann agus 
sna sé chontae teorann 

Bainte amach  

 


