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DOMHAN ATÁ INBHUANAITHE
AGUS CÓIR, INA BHFUIL SÉ DE
CHUMHACHT AG DAOINE AN
CEANN IS FEARR A FHÁIL AR AN
mBOCHTAINEACHT AGUS AN
OCRAS AGUS LÁN A gCEART AGUS
IOMLÁN A nACHMHAINNEACHTA A
BHAINT AMACH

Ár gCuid Luachanna

Inbhuaine A chinntiú go mbeidh dea-thoradh i ndáiríre ar na hidirghabhálacha
uainn san fhadtréimhse agus aghaidh a thabhairt ar an eolas agus na
scileanna atá ag muintir na hÉireann mar aon lena ndearcadh agus a
n-iompraíocht

Éifeachtacht agus
Torthaí

Leas a bhaint as acmhainní poiblí ar shlí éifeachtúil, éifeachtach,
luach ar airgead a thabhairt, agus ár gcuid iarrachtaí a dhíriú ar
thorthaí inbhuanaithe a bhaint amach maidir le dearcadh agus
iompraíocht mhuintir na hÉireann

Comhionannas Comhdheiseanna agus an comhionannas a chur chun cinn, gan
leithcheal ar bith a dhéanamh

Cearta an Duine Cearta an duine, atá uilíoch agus do-roinnte, a chosaint trí chur chun
cinn a dhéanamh orthu agus seasamh leo inár gcuid iarrachtaí go léir

Cuntasacht A bheith cuntasach do shaoránaigh na hÉireann agus dár
gcomhpháirtithe a bhíonn ag gabháil don oideachas forbartha agus
gníomhú go follasach i ngach uile rud a dhéanaimid 

Comhpháirtíocht Neartú a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí atá bunaithe ar mhuinín
na bpáirtithe as a chéile agus ar thacaíocht dá chéile

Comhleanúnachas Ár ndícheall a dhéanamh chun cur chuige comhleanúnach a
ghlacadh i ndáil leis an oideachas forbartha ar fud na ranna rialtais
ábhartha, agus sineirgí a chothú idir beartais

AN FHÍS ATÁ AGAINN

DEVELOPMENT 
EDUCATION



3STRAITÉIS CHÚNAMH ÉIREANN UM OIDEACHAS FORBARTHA 2017 - 2023

CLÁR na nÁBHAR 

Réamhrá                                                                                                                                                                                     4

Cad Chuige an tOideachas Forbartha?                                                                                                                          6

Ár gComhthéacs Beartais                                                                                                                                                    8

Ag Obair i gComhpháirtíocht                                                                                                                                          12

An Méid atá Bainte Amach go dtí seo                                                                                                                          14

An méid atá Foghlamtha againn                                                                                                                                   19

Ag Tógáil na Straitéise Nua dár gcuid: Rannpháirteachas lenár gComhpháirtithe                                  20

Ár Straitéis i dtaobh an Oideachais Forbartha                                                                                                        22

l Comhleanúnachas Beartais                                                                                                                                 24

l Forbairt Acmhainne                                                                                                                                                26

l Oideachas Foirmiúil                                                                                                                                                28

l Oideachas Seachfhoirmiúil                                                                                                                                  32

l Clár Feasachta Chúnamh Éireann                                                                                                                     36

Dlús a chur faoin Tionchar a Imrímid                                                                                                                          38

Aguisín 1          Cuntas ar ár bhFeidhmíocht 2017-2023                                                                                        39
Aguisín 2          Páirtithe Leasmhara maidir le Cur chun Feidhme na Straitéise                                         40
Aguisín 3          Gluais na bPríomhthéarmaí                                                                                                              41
Aguisín 4          Creat um Thomhas Feidhmíochta 2017-2023                                                                            42



4 AG DÉANAMH NEARTÚ AR AN gCION A DHÉANANN ÉIRE AR MHAITHE LE DOMHAN ATÁ INBHUANAITHE AGUS CÓIR TRÍD AN OIDEACHAS FORBARTHA

Is cúis mhór áthais dom Straitéis Chúnamh Éireann maidir leis an Oideachas Forbartha don
tréimhse 2017-2023 a sheoladh.

Tá an straitéis seo ina toradh ar bheagnach dhá bhliain rannpháirtíochta idir an Roinn
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ár gcomhpháirtithe i leith an oideachais forbartha.
Tá sí bunaithe freisin ar athbhreithniú piaraí an-dearfach ar an oideachas forbartha a
cuireadh i gcrích in 2015.

Is tráthúil é foilsiú na straitéise seo anois. Ba sa bhliain 2007 a seoladh an straitéis a tháinig
roimpi, díreach roimh an ngéarchéim airgeadais agus an meathlú geilleagrach a tháinig sna
sála uirthi is a mhair tamall de bhlianta. Is tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, gur
choinnigh Éire go tréan lena tiomantas dá clár forbartha thar lear le linn na mblianta deacra
tar éis 2008. Léiríonn an méid sin flaithiúlacht mhuintir na hÉireann agus an tuiscint atá acu
ar a n-ionad ar domhan agus ar dhúshláin dhomhanda an ocrais agus na bochtaineachta. Is
iad sin na luachanna is bun leis an oideachas forbartha in Éirinn, sna scoileanna agus sna
coláistí, i ngrúpaí áitiúla agus i ngrúpaí pobail, agus i measc mhuintir na tíre, idir shean agus
óg.

Ní fhéadfar beartas eachtrach na hÉireann agus a beartas cúnaimh a scaradh óna chéile. Tá
siad bunaithe ar chur chun cinn ár luachanna i dtaobh an domhan a bheith níos cothroime,
níos córa, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Cuireann Cúnamh Éireann na luachanna
sin chun cinn thar lear trínár gcuid oibre le pobail bhochta sna tíortha i mbéal forbartha, agus
sa bhaile trínár dtacaíocht don oideachas forbartha. Sa domhan seo ina bhfuil na milliúin
daoine ag fulaingt de bharr na géarbhochtaineachta, na coimhlinte agus géarchéimeanna
daonnúla, is léir gur tábhachtaí anois ná riamh oideachas lena gcuirtear chun cinn freagairtí
eolacha ar na dúshláin sin.

Nuair a glacadh na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SFI) ag na Náisiúin Aontaithe i Meán
Fómhair 2015, rinne an domhan athnuachan ar a thiomantas d’fháil réidh leis an
mbochtaineacht, an ocras agus an neamhionannas ar fud na cruinne. Faoi SFI 4.7, éilítear ar
Stáit oideachas a chur ar fáil lena chinntiú go bhfaighidh gach foghlaimeoir an t-eolas agus
na scileanna a theastaíonn chun an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Neartaíonn an
t-oideachas forbartha an tuiscint ar ghné an cheartais dhomhanda de gach ceann de na
Spriocanna, agus déanann sé daoine a spreagadh agus a chumasú chun beart a dhéanamh
ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal domhanda. Tá sé ríthábhachtach
i dtaobh chomhlíonadh ghealltanas an chlaochlaithe is bun leis na SFIanna.

Sa straitéis nua seo, dearbhaítear ár dtiomantas don oideachas forbartha agus don ról
lárnach atá aige inár gclár um fhorbairt idirnáisiúnta agus i mbeartas eachtrach na hÉireann.
Creidim gur uaillmhianach an straitéis atá againn sa mhéid is go bhféachtar léi chun cur le
rochtain, cáilíocht agus éifeachtacht an oideachais forbartha in Éirinn. Agus creidim gur
cumhachtach an fhís is bun leis an oideachas forbartha: domhan atá inbhuanaithe agus cóir,
ina bhfuil sé de chumhacht ag daoine an ceann is fearr a fháil ar an mbochtaineacht agus an
ocras agus lán a gceart agus iomlán a n-acmhainneachta a bhaint amach.

Tá muinín againn go neartóidh an straitéis seo soláthar an oideachais forbartha in Éirinn.
Agus an straitéis seo á seoladh againn, glacaimid spreagadh ó na focail a dúirt Nelson
Mandela: ‘’Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí lenar féidir leat an domhan a athrú”.

Charles Flanagan TD
An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

RÉAMHRÁ
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Tá áthas orm Straitéis nua Chúnamh Éireann maidir leis an oideachas forbartha a chur i láthair. 

Tógann an straitéis seo ar an méid atá bainte amach san oideachas forbartha in Éirinn ó na 1970í,
ag tosú leis an obair a rinne eagraíochtaí forbartha neamhrialtasacha agus eagraíochtaí na
misinéirí eaglaise. 

Is rud é an t-oideachas forbartha a chothaíonn athrú ó bhonn; cuireann sé ar a gcumas do dhaoine
anailís a dhéanamh ar bhunchúiseanna agus iarmhairtí na bochtaineachta agus an
neamhionannais ar domhan agus cur ina gcoinne. Athraíonn sé an chaoi a mbíonn daoine ag
smaoineamh agus ag gníomhú agus spreagann iad chun a bheith ina saoránaigh dhomhanda
ghníomhacha. Tugann sé an chumhacht dóibh chun a bheith ag gníomhú ina saol féin ar mhaith
le cuidiú linn domhan níos cothroime, níos sábháilte, níos córa agus níos inbhuanaithe a bhaint
amach do chách. Mar a deirtear sa tír seo, ‘Ní neart go cur le chéile’.

Nuair a bhíodh mise i mo mhúinteoir, chonaic mé an luí nádúrtha a bhí ag daoine óga leis an
gceartas. Na daoine óga atá ar scoil inniu, dar liomsa mar sin gurb iadsan an ghlúin a
chomhlíonfaidh gealltanas na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Ón uair a ceapadh i m’Aire
Forbartha Idirnáisiúnta mé, ba dhíol suntais dom tiomantas na múinteoirí agus na ndaltaí do
bheith páirteach sa troid chun deireadh a chur leis an bhfíorbhochtaineacht.

Leagtar amach sa straitéis seo ár n-uaillmhian don oideachas forbartha in Éirinn sna blianta
amach romhainn. Is mian linn oideachas forbartha ar ardchaighdeán a thabhairt chomh fada le
lucht féachana leathan i raon mór suíomh oideachais, ó sheomraí ranga go campais ollscoile, ó
chlubanna óige go grúpaí pobail. 

Coinneoimid orainn ag tacú le soláthar oideachais forbartha ardchaighdeán sa chóras oideachais
fhoirmiúil agus á chomhtháthú i gcuraclaim, cláir agus beartais fhoirmiúla. San earnáil oideachais
sheachfhoirmiúil, cuirfimid lenár bhfócas ar oiliúint tosaigh oibrithe don aos óg, ar churaclaim
don oideachas aosach agus pobail, agus ar rannpháirtíocht na ndaoine óga. 

Is iomaí duine a chuidigh linn an straitéis seo a ullmhú agus ba mhaith liom buíochas a ghlacadh
leis na heagraíochtaí agus na cleachtóirí tiomanta a bhíonn ag gabháil don oideachas forbartha,
ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus na hinstitiúidí
oideachais agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha go léir a chuir bonn eolais fúithi. Tá moladh
mór tuilte ag Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda (GENE) as a chuid oibre maidir le
hAthbhreithniú Piaraí a dhéanamh agus as a Thuarascáil Náisiúnta ar Oideachas Domhanda in
Éirinn. Molaim an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus
Rialtais Áitiúil as páirt ghníomhach a ghlacadh in ullmhú na straitéise seo. Tá buíochas ar leith ag
dul do Chumann na hÉireann um Oideachas Forbartha (IDEA) mar gheall ar an ról lárnach atá aige
maidir le héascú agus comhordú a dhéanamh ar an sárobair a dhéanann na trí Thascghrúpa le
haghaidh oideachas foirmiúil, earnáil na hóige agus earnáil an oideachais aosaigh agus pobail. 

Tá an chomhpháirtíocht ina luach lárnach de chuid Chúnamh Éireann. Trí oibriú i ndlúthpháirt
lenár gcomhpháirtithe, beimid ag cur leis an bhfáil atá ar an oideachas forbartha in Éirinn, lena
chaighdeán agus lena éifeachtacht. Táim ag tnúth leis an obair atá romhainn.

Le gach dea-ghuí,

Joe McHugh TD
An tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta
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Is próiseas oideachais ar feadh an tsaoil é an t-oideachas forbartha lena bhféachtar le cur le feasacht agus
tuiscint an phobail ar an domhan seo ina gcónaímid, domhan atá ag athrú go tapa, agus atá idirspleách
agus éagothrom. Trí dhúshlán ár gcuid steiréitíopaí a thabhairt agus smaointeoireacht neamhspleách a
spreagadh, cuidíonn an t-oideachas forbartha le daoine féachaint ar an gceangal idir ceisteanna ceartais
dhomhanda agus a saol laethúil féin. Ach eolas agus cumas rannpháirtíochta a bheith ag saoránaigh, is
fearr is féidir leo dul i ngleic i gceart le ceisteanna casta sóisialta, geilleagracha agus comhshaoil a bhaineann
le forbairt. Tugann an t-oideachas forbartha an chumhacht do dhaoine chun anailís agus machnamh a
dhéanamh – ar an leibhéal áitiúil agus an leibhéal domhanda – ar bhunchúiseanna agus iarmhairtí an ocrais,
na bochtaineachta, na héagóra, an neamhionannais agus an athraithe aeráide ar domhan, a ndúshlán sin
a thabhairt, agus dearcthaí éagsúla á gcur i láthair acu ar cheisteanna a bhaineann le ceartas domhanda.

Spreagann an t-oideachas forbartha dlúthpháirtíocht dhomhanda trí thacú le daoine chun lán a gceart a
bhaint amach agus a gcuid freagrachtaí agus a n-acmhainneacht a chomhlíonadh go hiomlán ina gcáil mar
shaoránaigh an domhain. Tríd an oideachas forbartha, cuirtear ar a gcumas do dhaoine dul i mbun gnímh
go háitiúil agus ar bhonn domhanda – ar an tuiscint nó faoi réir na teoirice go mbeidh gníomh den sórt sin
ag cur leis an athrú ó bhonn atá inmhianaithe sna struchtúir shóisialta, chultúrtha, pholaitiúla agus
gheilleagracha a théann i gcion ar a saol féin agus saol daoine eile. Ach páirt a ghlacadh san oideachas
forbartha, foghlaimíonn daoine na luachanna, an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí is gá chun gabháil

CAD CHUIGE AN
tOIDEACHAS FORBARTHA?

Comhpháirteanna agus Tréithe an Oideachais Forbartha

Cothaíonn sé
Eolas agus
Tuiscint 

Déantar scrúdú faoi ar chaidreamh cultúrtha,
comhshaoil, geilleagrach, polaitiúil agus sóisialta
agus cuirtear dúshlán an neamhionannais cumhachta
ar bhonn áitiúil agus ar bhonn domhanda, lena n-
áirítear an neamhionannas a tharlaíonn de bharr
pátrúin táirgthe, dáilte agus tomhaltais 

Neartaíonn sé
Luachanna
agus Dearcthaí 

Tá sé ina chuspóir leis athrú dearfach a dhéanamh, ar
bhonn luachanna an chomhionannais, na
héagsúlachta, na hinbhuaine, an daonlathais agus
chearta agus freagrachtaí an duine 

Feabhsaíonn sé
Scileanna agus
Inniúlachtaí

Cuireann sé ar a gcumas do dhaoine iniúchadh a
dhéanamh ar pheirspictíochtaí éagsúla agus dul i
ngleic go criticiúil le naisc idir saincheisteanna áitiúla
agus saincheisteanna domhanda, trí chur chuige
rannpháirteach agus chur chuige cruthaitheach 

Cuireann sé an
Ghníomhaíocht
chun cinn

Cuireann sé ar a gcumas do dhaoine ceangal a
dhéanamh idir a saol féin agus saincheisteanna
ceartais dhomhanda, agus tugann sé an chumhacht
dóibh chun feabhas a chur ar an domhan 

Forbartha ag IDEA, 2015
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go gníomhach dá gcuid ról mar shaoránaigh an domhain agus chun a bheith ag obair ar mhaithe le hathrú.
Is iad Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe 2015-2030, dá bhfuil Éire tiomanta, an chéad
chreat idirnáisiúnta a thabharfaidh treoir agus tacaíocht don tsaoránacht ghníomhach dhomhanda ar an
leibhéal náisiúnta agus an leibhéal idirnáisiúnta araon, agus cuirfidh siad ar a gcumas do dhaoine a bheith
ina saoránaigh ghníomhacha dhomhanda agus domhan níos cothroime, níos córa, níos sábháilte agus níos
inbhuanaithe á chruthú acu do chách.

Tá ról tábhachtach ag an oideachas forbartha maidir leis na dálaí a chothú inar féidir linn leanúint ar aghaidh
ag fáil an ceann is fearr ar dhúshláin atá fós le sárú againn ar domhan, agus dá bhrí sin tá sé ina chuid
lárnach dár gclár cúnaimh foriomlán. Tá Cúnamh Éireann tiomanta do thacaíocht leanúnach a thabhairt
don oideachas forbartha toisc go gcuidíonn sé le muintir na hÉireann ról gníomhach, eolach a ghlacadh,
agus na hinniúlachtaí acu chun a bheith rannpháirteach sa domhan dinimiciúil, domhandaithe,
neamhchothrom agus idirspleách ina mairimid. Tacaíonn an t-oideachas forbartha le tuiscint níos doimhne
ar na cearta atá againn agus na freagrachtaí atá orainn inár gcáil mar shaoránaigh dhomhanda, agus
spreagann sé daoine chun dul i bhfeidhm ar na cinntí a théann i gcion orthu mar dhaoine aonair agus a
mhúnlaíonn clár oibre an domhain i dtaobh forbairt inbhuanaithe.

NA hÁITEANNA a mBÍTEAR i mBUN OIDEACHAS FORBARTHA 

Bíonn an t-oideachas forbartha ar siúl in a lán áiteanna éagsúla le grúpaí éagsúla rannpháirtithe, ar fud
gach aoisghrúpa, chun dul i bhfeidhm ar réimse leathan saoránach. Bíonn an t-oideachas forbartha ar siúl
i gcomhthéacsanna foirmiúla cosúil le hoideachas luath-óige, bunscoileanna, iar-bhunscoileanna, institiúidí
ardoideachais, oiliúint tosaigh múinteoirí agus institiúidí breisoideachais agus breisoiliúna. Bíonn an t-
oideachas forbartha ar siúl freisin i gcomhthéacsanna oideachais sheachfhoirmiúil, amhail clubanna óige
agus eagraíochtaí don óige, oiliúint san obair don óige agus don phobal, ionaid oideachais pobail, ionaid
acmhainní teaghlaigh, grúpaí pobail agus grúpaí deonacha, grúpaí ban, grúpaí daoine aosta, cláir oibre
deonaí, na healaíona cruthaitheacha, údaráis áitiúla, ceardchumainn, eagraíochtaí corparáideacha agus
tríd an obair a dhéanann na heagraíochtaí neamhrialtasacha forbartha.

An tAthrú 
Aeráide agus 

Ceartas Aeráide i 
gCúrsaí 

Forbartha

Cearta agus 
Rannpháirtíocht 

na nÓg

Saoránacht 
Dhomhanda

An Imirce 
agus 

Dídeanaithe

Uisce agus 
Sláintíocht

Domhandú agus 
Idirspleáchas

Obair 
Dheonach agus 
Gníomhaíocht

Oideachas

An tSláinte 
Dhomhanda

Trádáil 
Inbhuanaithe agus 
Fás Geilleagrach 

Uilechuimsitheach

Comhionannas 
Inscne

Cearta
an Duine

An 
Bhochtaineacht 

Comhionannas 
agus 

Cuntasacht an 
Duine

Cosaint an 
Chomhshaoil

Forbairt 
Inbhuanaithe 

Comhar um 
Fhorbairt

An tOcras 
Domhanda

Coimhlint 
agus 

Cobhsaíocht

 
 

 
 

  , 

  

, 
 

 

TÉAMAÍ AGUS SAINCHEISTEANNA AN OIDEACHAIS FORBARTHA 
Tugtar aghaidh ar a lán téamaí agus saincheisteanna san oideachas forbartha.
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BEARTAS EACHTRACH NA hÉIREANN 
Ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann, An tOileán Domhanda (2015), tá cosaint ár saoránach agus cur
chun cinn ár gcuid luachanna thar lear. Is iad na ceithre luach lárnacha is bonn lenár mbeartas eachtrach
ná domhan atá níos cothroime, níos córa, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Cuireann Cúnamh Éireann
na luachanna sin chun cinn thar lear trínár gclár forbartha idirnáisiúnta, agus sa bhaile trínár gclár
oideachais forbartha. I saol atá ag éirí níos domhandaithe agus ina mbíonn coimhlintí as cuimse a sheasann
ar feadh i bhfad agus is cúis le borradh faoin imirce, faoin mbochtaineacht sheasta agus faoin díghrádú
comhshaoil, is léir agus is rí-léir go bhfuil gá le hoideachas trína gcothaítear freagraí eolacha,
comhleanúnacha, seasmhacha ar na dúshláin sin. Cothaíonn an t-oideachas forbartha eolas ar an
tsaoránacht i measc mhuintir na hÉireann trí chur leis an tuiscint ar bhunluachanna na hÉireann agus ar
shaincheisteanna a bhaineann leis an gceartas domhanda, rudaí a thacaíonn arís eile leis an gcuspóir
beartais eachtraigh dár gcuid i dtaobh cion a dhéanamh ar mhaithe leis an gcomhiarracht idirnáisiúnta
domhan níos fearr a thógáil do chách.

BEARTAS NA hÉIREANN UM FHORBAIRT IDIRNÁISIÚNTA
Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh oifigiúil an rialtais arna riar
ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, atá ag obair ar
son mhuintir na hÉireann chun dul i ngleic leis an
mbochtaineacht agus an ocras i roinnt de na tíortha is boichte
ar domhan. I mBeartas Chúnamh Éireann don fhorbairt
idirnáisiúnta, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin (2013), tugtar
aitheantas don cháil atá ar Éirinn i ndáil le hoideachas
forbartha ardchaighdeáin agus don ról tábhachtach atá ag an
oideachas forbartha maidir le cur le tuiscint an phobail ar
shaincheisteanna a bhaineann le ceartas domhanda, lena n-
áirítear bunchúiseanna agus iarmhairtí an ocrais, na
bochtaineachta agus an neamhionannais ar domhan. Tacóidh
an t-oideachas forbartha le baint amach fhís Chúnamh
Éireann i dtaobh domhan a bheidh inbhuanaithe agus cóir, trí
dheis a thabhairt do dhaoine in Éirinn machnamh a dhéanamh ar an ról atá acu agus na freagrachtaí atá
orthu mar shaoránaigh an domhain agus trí dhaoine a spreagadh chun gníomh a ghlacadh ar mhaithe le
saol níos cothroime agus níos inbhuanaithe a bheith ag gach duine san am atá le teacht.

ÁR gCOMHTHÉACS
BEARTAIS 

"Táimid tiomanta dul i mbun
cur chuige níos straitéisí maidir le

hOideachas Forbartha le tacaíocht a
spriocdhíriú níos dlúithe ar roinnt
réimsí"
Domhan Amháin Todhchaí Amháin
2013 
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COMHTHÉACS AN BHEARTAIS NÁISIÚNTA: OIDEACHAS SAORÁNACHTA DOMHANDA  
I gcomhthéacs na straitéise seo, scáth-théarma is ea an t-oideachas saoránachta domhanda a chlúdaíonn
an t-oideachas forbartha agus an t-oideachas don fhorbairt inbhuanaithe (OFI) agus lena gcuimsítear an
obair a dhéanann ranna rialtais éagsúla agus an tsaoránacht dhomhanda ghníomhach á cothú acu i measc
mhuintir na hÉireann. Tugann sé creat uileghabhálach comhleanúnach dúinne mar aon le bonn
comhchoiteann don chomhoibriú idir ranna amach anseo. Tríd an oideachas saoránachta domhanda,
cothaítear muintearas i measc an chine dhaonna agus meas ar chách. Tá ról ríthábhachtach aige maidir
leis an eolas, na hinniúlachtaí agus na luachanna a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ionas gur féidir leo cinntí
eolacha a ghlacadh agus ról gníomhach a bheith acu ar an leibhéal áitiúil,
an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal domhanda.

Tá roinnt straitéisí rialtais eile lena dtacaítear faoi láthair leis na
prionsabail a bhaineann le hoideachas saoránachta domhanda,
lena n-áirítear an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt
Inbhuanaithe 2014-2020 agus An Straitéis Náisiúnta Óige 2015-
2020. Leanfaimid ar aghaidh ag tacú lenár gcomhpháirtithe i
ranna rialtais eile agus na straitéisí sin á gcur chun feidhme acu
agus ag cur le raon feidhme agus tionchar an oideachais
saoránachta domhanda in Éirinn. Cé go bhfuil straitéisí éagsúla
dírithe ar théamaí éagsúla de bharr éagsúlacht na ngrúpaí páirtithe
leasmhara, comhchuspóir foriomlán is ea é daoine a spreagadh ionas go
mbeidh siad ina saoránaigh dhomhanda atá freagrach, gníomhach agus a
dhéanann a gcion féin. Dá bhrí sin, sa straitéis seo bainimid leas as an téarma
oideachas saoránachta domhanda mar choibhéis choitianta atá i mbéal an phobail faoi láthair ar oideachas
forbartha.

Ní mór rannpháirtíocht mhór a bheith ag na ranna rialtais agus comhoibriú éifeachtach eatarthu maidir le
clár oibre coiteann um oideachas saoránachta domhanda, ionas go mbeidh an tionchar is mó is féidir ag
an oideachas forbartha gníomhach in Éirinn agus an fháil is fearr ag daoine air. Oibreoimid i ndlúthpháirt
leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus ranna agus
gníomhaireachtaí rialtais ábhartha eile chun cur chuige comhordaithe uile-rialtais a ghlacadh maidir le
hoideachas saoránachta domhanda. Tapóimid deiseanna nua chun díriú isteach ar phríomhréimsí idir-
rannacha amhail: oiliúint tosaigh múinteoirí, oiliúint tosaigh d’oibrithe don aos óg, rannpháirtíocht na hóige
a chur chun cinn, gníomhaíocht a chur chun cinn don mhaireachtáil inbhuanaithe agus forbairt ghairmiúil
a chur ar fáil do mhúinteoirí, d’oibrithe don aos óg agus d’oideoirí do dhaoine fásta. Cé go bhfuil an t-

 
 

#LightTheWay. Droichead na Mílaoise, Baile Átha Cliath 2015. Grianghraf: Graham Seely

"Tugann an t-oideachas
tuiscint dhomhain dúinn go

bhfuilimid ceangailte le chéile mar
shaoránaigh de phobal domhanda, agus
go bhfuil gaol idir na dúshláin atá le sárú
againn go léir"
Ban Ki-moon, Ard-Rúnaí na
Náisiún Aontaithe (2007-2016) 
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oideachas forbartha fós ina chuid lárnach de bheartais Chúnamh Éireann agus na Roinne Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála, ní mór béim níos mó a leagan ar chomhleanúnachas agus comhtháthú le
gníomhaíochtaí ábhartha ranna rialtais eile agus líonraí Eorpacha lena chinntiú go mbeidh na torthaí
stuama agus go gcuirfear leis an dul chun cinn atá a dhéanamh againn i dtreo athrú inbhuanaithe, córasach.

COMHTHÉACS AN BHEARTAIS IDIRNÁISIÚNTA: SPRIOCANNA NA NÁISIÚN AONTAITHE UM FHORBAIRT
INBHUANAITHE 
I Meán Fómhair 2015, nuair a ghlac 193 tír Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe ag
ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac, rinne an domhan athnuachan ar a thiomantas d’fháil
réidh leis an mbochtaineacht, an ocras agus an neamhionannas ar domhan agus do dhul i ngleic le fadhb
na bpatrún tomhaltais neamh-inbhuanaithe. Faoi na spriocanna sin, atá infheidhmithe i ngach tír, tá sé ina
chuspóir an bhochtaineacht a dhíothú, dul i ngleic leis an díghrádú comhshaoil agus an athrú aeráide, agus
domhan a chruthú faoi 2030 a bheidh níos síochánta, níos cothroime agus níos inbhuanaithe. Rinne
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe athrú ó bhonn ar an tuiscint atá againn ar
fhorbairt, ón dá staid loma ‘forbartha’ agus ‘i mbéal forbartha’ go dtí aitheantas go mbíonn gach uile thír
seasta ag forbairt agus ag athrú agus iad ag tabhairt freagra ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun
cinn agus ag triail sochaithe agus geilleagair a chothú atá níos inbhuanaithe agus níos spleáiche, lena
chinntiú go mbeidh dea-bhail ar a gcuid saoránach.

Aithnítear sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an ról tábhachtach atá ag an oideachas saoránachta
domhanda, lena gcuimsítear an t-oideachas forbartha, maidir le dálaí a chothú ionas go mbeidh an domhan
níos síochánta, níos cothroime agus níos inbhuanaithe faoi Sprioc 4.7, ina n-éilítear ar thíortha

a áirithiú go bhfaighidh gach foghlaimeoir an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn chun an fhorbairt
inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear, i measc eile, trí oideachas ar mhaithe le forbairt
inbhuanaithe agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe, cearta an duine, comhionannas inscne, cultúr
na síochána agus an easpa foréigin a chur chun cinn, saoránacht dhomhanda agus meas ar
ilchineálacht chultúrtha agus ar an gcion a dhéanann an cultúr i leith na forbartha inbhuanaithe. 

An tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh, TD, le daltaí ó Scoil Náisiúnta Cill Chóiche, Co.
Chorcaí, buaiteoirí foriomlána Ghradaim 'Our World' Chúnamh Éireann 2016. Grianghraf: Maxwells
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Cruthaíonn na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe comhthéacs d’Éirinn i ndáil le hoideachas
ardchaighdeáin a chur ar fáil i dtaobh na saoránachta domhanda. Tá an t-oideachas forbartha ina ghné
riachtanach i ndáil le cloí leis an ngealltanas a thug Éire faoi Sprioc 4.7 mar aon le feasacht a spreagadh ar
na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe. Neartaíonn an t-oideachas forbartha tuiscint an phobail ar an
gceangal idir an bhochtaineacht agus an neamhionannas, idir dhomhanda agus náisiúnta, agus tacaíonn
sé le muintir na hÉireann agus iad ag fáil an eolais, na luachanna, agus na scileanna anailíse a theastaíonn
uathu ionas go dtuigfidh siad an ghné ceartais dhomhanda de gach ceann de na Spriocanna agus na
luachanna agus na meonta is bunús leo. Dá bhrí sin, cuid riachtanach is ea an t-oideachas forbartha i dtaobh
bhaint amach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus déanfaidh sé daoine a spreagadh agus a
chumasú chun beart a dhéanamh ionas go mbainfear amach na Spriocanna ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal
náisiúnta agus an leibhéal domhanda.

Tapóimid gach deis chun a bheith ag obair i
gcomhpháirtíocht leis na ranna rialtais ábhartha d’fhonn
Sprioc 4.7 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún
Aontaithe a bhaint amach trí oideachas saoránachta
domhanda ardchaighdeáin a sholáthar. Ach ár gcuid
iarrachtaí a chur le chéile agus a bheith ag obair ar bhealach
comhleanúnach, comhlántach leis an bpobal idirnáisiúnta
faoi chuimse chreat na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe,
is féidir le hÉirinn uasmhéadú a dhéanamh ar éifeachtacht a
beartais eachtraigh, a beartais forbartha idirnáisiúnta, a
Straitéis Oideachais Forbartha agus cláir náisiúnta eile um
oideachas saoránachta domhanda chun domhan níos córa
agus níos inbhuanaithe a thógáil do shaoránaigh uile an
domhain.

Daltaí as Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhiocáire, Co. Chorcaí, ag an ócáid seolta i gcomhair Ghradaim 'Our World' Chúnamh Éireann
2016. Grianghraf: Claire Keogh

Bhí sé ina onóir ag Éirinn, in
éineacht leis an gCéinia, éascú don

chaibidlíocht i leith na SFIanna nua ag
na Náisiúin Aontaithe. Beimid ag obair

chun na SFIanna chur i bhfeidhm agus
iad a chur chun cinn in Éirinn agus ar

fud an domhain.



12 AG DÉANAMH NEARTÚ AR AN gCION A DHÉANANN ÉIRE AR MHAITHE LE DOMHAN ATÁ INBHUANAITHE AGUS CÓIR TRÍD AN OIDEACHAS FORBARTHA

Tugadh faoi athbhreithniú ar an tacaíocht a thugann Cúnamh Éireann don oideachas forbartha in 2011, as
ar tháinig Tuarascáil Sintéise 2011. Mar fhreagra ar an Tuarascáil Sintéise, ghlacamar cur chuige atá níos
straitéisí agus níos dírithe ar thorthaí, ina leagtar béim níos mó ar réimsí tosaíochta ar leith ar nós deiseanna
beartais agus curaclaim a thapú, cur le hacmhainn na n-oideoirí, comhroinnt agus cur chun cinn an dea-
chleachtais agus scaipeadh agus inrochtaineacht na n-acmhainní oideachais forbartha. D’fhonn cur chuige
fadtéarmach níos comhtháite a áirithiú i dtaobh na tacaíochta don oideachas forbartha, chuireamar le líon
na gclár comhpháirtíochta straitéisí, dá bhfuil cúig cinn againn anois:

l Cumann na hÉireann um Oideachas Forbartha (IDEA) i ndáil le cur leis an acmhainn i dtaobh
cleachtóirí oideachais forbartha

l An Tionscadal DICE (Oideachas Forbartha agus Oideachas Idirchultúrtha) faoina dtacaítear le
comhtháthú an oideachais forbartha san oiliúint tosaigh múinteoirí ar an leibhéal bunscoile

l Clár World Wise Chúnamh Éireann um Scoileanna Domhanda faoina dtacaítear le daltaí agus
múinteoirí iar-bhunscoile chun dul i mbun oideachas forbartha

l SUAS a thacaíonn le mic léinn tríú leibhéal i réimse seachfhoirmiúil na n-institiúidí ardoideachais
chun páirt a ghlacadh san oideachas forbartha

l Developmenteducation.ie i ndáil le hacmhainní i gcomhair oideachas forbartha a scaipeadh ar líne

AG OBAIR I
gCOMHPHÁIRTÍOCHT
Tugaimid faoinár gcuid oibre san oideachas forbartha i gcomhpháirtíocht lena lán
daoine aonair agus eagraíochtaí tiomanta ar fud na n-earnálacha oideachais, idir
fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, in Éirinn. Is mór ag Cúnamh
Éireann tiomantas agus saineolas na gcleachtóirí san oideachas forbartha agus
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus déanfaidh sé iarracht na comhpháirtíochtaí
sin a chothú. Ina theannta sin, is maith an riocht ina bhfuil eagraíochtaí
neamhrialtasacha a bhíonn ag gabháil don fhorbairt chun tógáil ar a gcuid clár
forbartha thar lear, chun aird a dhíriú ar shaincheisteanna tábhachtacha
domhanda agus chun cláir san oideachas forbartha a chur chun cinn a chothaíonn
machnamh, anailís chriticiúil agus gníomh ar mhaithe le hathrú i measc mhuintir
na hÉireann. Is ríthábhachtach é an comhordú idir na gníomhaithe uile a bhíonn
ag plé le hoideachas forbartha ionas go n-éireoidh leis an Straitéis Oideachais
Forbartha atá againn. Táimid tiomanta do choinneáil leis an dlúthchaidreamh atá
againn le Cumann na hÉireann um Oideachas Forbartha (IDEA), an líonra náisiúnta
do chleachtóirí san oideachas forbartha a bhfuil baint acu le cleachtas agus cur
chun cinn an oideachais forbartha ar fud na hÉireann. Leanfaimid ar aghaidh ag
obair i gcomhar le IDEA, Dóchas (líonra na neagraíochtaí forbartha), agus ár
gcomhpháirtithe i réimse an oideachais forbartha trí shásraí éagsúla, lena n-
áirítear grúpaí oibre chun deiseanna beartais a chur chun cinn agus cur leis an
acmhainneacht san oideachas forbartha in Éirinn.

Nicole Byrne, oibrí deonach le Suas, in
éineacht leis an múinteoir Rafat Jahan
agus daltaí ag Ionad Naba Disha
'Narkeldanga' Vikramshila, Kolkata, an
India. Grianghraf: Clare Mulvany



13STRAITÉIS CHÚNAMH ÉIREANN UM OIDEACHAS FORBARTHA 2017 - 2023



14 AG DÉANAMH NEARTÚ AR AN gCION A DHÉANANN ÉIRE AR MHAITHE LE DOMHAN ATÁ INBHUANAITHE AGUS CÓIR TRÍD AN OIDEACHAS FORBARTHA

AN MÉID ATÁ BAINTE
AMACH GO DTÍ SEO
In 2012, tar éis Athbhreithniú na bliana 2011 agus i gcomhar lenár gcomhpháirtithe oideachais forbartha,
d’ullmhaíomar an chéad chreat um thomhas feidhmíochta don oideachas forbartha agus é ina aidhm
againn torthaí in ord soiléir tosaíochta a leagan síos don Straitéis Oideachais Forbartha dár gcuid sa
tréimhse 2012-2015. Le linn na tréimhse sin, neartaíomar an comhleanúnachas idir oideachas forbartha
agus beartais náisiúnta eile agus thacaíomar le comhtháthú an oideachais forbartha i gcláir oideachais,
idir fhoirmiúil agus seachfhoirmiúil, i gcuraclaim agus in institiúidí in Éirinn. Idir 2012 agus 2015, d’infheistigh
Cúnamh Éireann os cionn €14 mhilliún chun tacú leis an oideachas forbartha, faoi Scéim na nDeontas
Bliantúil um oideachas forbartha, faoi chláir comhpháirtíochta straitéisí agus faoi Dheontais Chláir.

l Chuaigh Cúnamh Éireann, IDEA agus ár gcomhpháirtithe OF i gcomhairle le páirtithe leasmhara
amhail an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Chomhairle
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus an Chomhairle Mhúinteoireachta. Trí pháirt a ghlacadh i
bpróisis chomhairliúcháin náisiúnta agus aighneachtaí scríofa a sholáthar mar ba chuí, táimid tar éis
cur le tionchar an OF sna curaclaim náisiúnta agus i mbeartais agus creata náisiúnta.

Daltaí de chuid Chlub Cultúir Loreto Chromghlinne agus iad ag tabhairt cúnaimh ag seoladh oifigiúil Chlár Scoileanna
Domhanda WorldWise Chúnamh Éireann (Meán Fómhair 2013) Grianghraf: Kenneth O’Halloran
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l D’éirigh leis an gclár Scoileanna Domhanda World Wise
de chuid Chúnamh Éireann cur le cáilíocht agus méid na
rannpháirtíochta san OF in earnáil iar-bhunscoile na
hÉireann trína chlár speisialta idirghabhálacha do
scoileanna. Bhunaíomar an clár sin chun raon
cuimsitheach tacaíochtaí a chur ar fáil do na hiar-
bhunscoileanna ar mian leo dul i mbun idirghabhálacha
OF, lena n-áirítear oiliúint, cuairteanna scoile, forbairt
ghairmiúil leanúnach, scéim Ghradaim an Phas
Dhomhanda agus an tsraith acmhainní Doing DE.
Bainistíonn clár Scoileanna Domhanda WorldWise
Chúnamh Éireann babhta deontas bliantúil, a thacaíonn
le scoileanna iar-bhunscoile aonair chomh maith le
líonraí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha éagsúla, a
sholáthraíonn tacaíocht shainoiriúnaithe agus
deiseanna do mhic léinn agus dá múinteoirí chun
gabháil don OF. Ó 2012 i leith, ar bhonn díreach agus
indíreach, ghlac 349 scoil, 477 múinteoir iar-bhunscoile
agus 1,917 múinteoir iar-bhunscoile páirt i
ngníomhaíochtaí OF faoin gclár sin.

l Tríd an Tionscadal DICE, comhpháirtíocht straitéiseach
le ceithre institiúid ardoideachais a sholáthraíonn
oiliúint tosaigh múinteoirí ar leibhéal bunscoile, thacaíomar le OF a chur ar gach oide bunscoile faoi
oiliúint a bhí cleamhnaithe linn. Ó Mheán Fómhair 2012, chríochnaigh 6,817 múinteoir bunscoile faoi
oiliúint modúil éigeantacha san OF agus thug 10,890 eile díobh faoi fhoghlaim chomhtháite faoin OF.
Ó 2014, d’éirigh le DICE an OF a chuimsiú sna cláir teagaisc bunscoile fochéime atá ag na hinstitiúidí
rannpháirteacha, agus bíonn gach uile mhúinteoir faoi oiliúint ag gabháil don OF.

l Thacaíomar le Suas, comhpháirtí straitéiseach dár gcuid, ionas go mbeidh mic léinn tríú leibhéal ag
gabháil don oideachas forbartha. Idir 2012 agus 2015, ghlac 21,344 mac léinn páirt sa Chúrsa
Saincheisteanna Domhanda, agus ghlac 3,179 mac léinn eile páirt in imeachtaí an chláir INSPIRE.

l Thugamar tacaíocht don chuibhreannas developmenteducation.ie trí chomhpháirtíocht
straitéiseach, d’fhonn ardán ar líne a sholáthar ar a bhfuil acmhainní agus tacaíocht do chleachtóirí
oideachais forbartha. Idir 2012 agus 2015, féachadh ar 520,015 leathanach ar
developmenteducation.ie agus tugadh 214,916 cuairt air, rud a léirigh méadú 160% ar líon úsáideoirí
an tsuímh agus méadú 82% ar líon na ndaoine a thug níos mó ná cuairt amháin air.

l Thacaíomar le IDEA agus iad ag déanamh anailís riachtanais i dtaobh acmhainne ar eagraíochtaí OF a
threoraigh a gclár forbartha um acmhainní straitéiseacha do chleachtóirí OF thar an tréimhse 2012 go
2015. Thacaigh an clár le cleachtóirí OF agus iad ag cur lena n-acmhainn i roinnt réimsí tosaíochta
lena n-áirítear rialachas, bainistíocht eagraíochtúil, eolas agus scileanna OF, cáilíocht agus tionchar,
líonrú, rannpháirtíocht sa bheartas, cur chuige atá bunaithe ar thorthaí, bailiú sonraí agus tomhas
tionchair.

l Thugamar faoin OF ar an leibhéal Eorpach trí rannpháirtíocht ghníomhach i Líonra na hEorpa um
Oideachas Domhanda (GENE). D’fhreastalaíomar ar chomhchainteanna an líonra faoi dhó sa bhliain
agus thugamar an scéala ba dhéanaí faoin gcomhthéacs OF in Éirinn dár gcomhghleacaithe Eorpacha.
Ina theannta sin, thacaigh ár gcomhpháirtithe OF le rannpháirtíocht na hÉireann i mbeartais náisiúnta
agus idirnáisiúnta um shaoránacht dhomhanda trí shásraí éagsúla, lena n-áirítear Fóram Eorpach na
hÓige, Straitéis Óige an AE, Próiseas Idirphlé Struchtúrtha na nEorpach Óg, CONCORD, Líonra na
nEorpach Óg um Oideachas Domhanda (GLEN) agus Clár Gníomhaíochta Domhanda UNESCO ar an
Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe agus an tSaoránacht Dhomhanda (GAP).

Tá roinnt comhpháirtíochtaí
straitéiseacha ar thacaigh
Cúnamh Éireann leo thar na
blianta as ar eascair
comhtháthú rathúil,
forleathan OF i gcásanna
áirithe. Dealraíonn sé gur
fearr an rath a bhí orthu nuair
a glacadh cur chuige ar fud
córais nó ar fud earnála
laistigh de struchtúir nó ar fud
córais iomlána nó earnálacha
oideachais nó earnálacha de
chuid na sochaí sibhialta.
Tuarascáil Náisiúnta GENE
2015
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l Thacaíomar le forbairt treoirlínte agus acmhainní um an dea-chleachtas san OF chun bonn eolas a chur
faoin dea-chleachtas san OF in Éirinn, tacú leis agus é a fheabhsú. Le tacaíocht uainne, tháirg an
Lárionad um Oideachas Domhanda dhá eagrán in aghaidh na bliana den iris ar líne shaor in aisce Policy
and Practice agus an leabhar comórtha Policy and Practice: 10th Anniversary Edition. Tá léargas in Policy
and Practice ón mór-earnáil OF d’fhonn cur le heolas na gcleachtóirí agus tacú leis an dea-chleachtas.

l Thugamar tacaíocht don earnáil óige chun dul i gcomhairle le daoine óga agus leo siúd a oibríonn le
daoine óga i ndáil le hoiliúint, ceardlanna, imeachtaí, cúrsaí oideachais piaraí, cruinnithe
comhchéime, laethanta gníomhaíochais, tionscadail agus cláir dámhachtainí OF chun meon na
saoránachta domhanda gníomhaí a chothú. Bhí an earnáil óige ag obair le hOifigigh Óige na mBord
Oideachais agus Oiliúna, Oifigigh Ealaíon, struchtúir óige agus struchtúir pobail ar an leibhéal áitiúil
agus an leibhéal náisiúnta chun cur le heolas, comhtháthú, cáilíocht agus leathadh an OF.

l Thacaíomar le comhtháthú an OF in earnáil an oideachais aosaigh agus pobail trí institiúidí na mBord
Oideachais agus Oiliúna agus chuireamar ar bun ceardlanna, imeachtaí, laethanta gníomhaíochais
agus cúrsaí oiliúna OF do theagascóirí oideachais aosaigh, oibrithe deonacha roimh imeacht dóibh,
oibrithe deonacha a bhí tagtha ar ais ón gcoigríoch, grúpaí ban, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí
fásta. Thug Cúnamh Éireann tacaíocht freisin do réimse leathan tionscadal neamhfhoirmiúil,
imeachtaí poiblí agus féilte scannán ina measc.

CLÁR FEASACHTA CHÚNAMH ÉIREANN

l Bhunaíomar Gradaim Our World Chúnamh Éireann do na bunscoileanna in 2004 chun múineadh do
dhaltaí faoi Spriocanna Forbartha na Náisiún Aontaithe agus an obair a dhéanann Cúnamh Éireann
agus a gcuid spéise iontu a spreagadh. Le linn na tréimhse 2012 go 2015, chláraigh níos mó ná 1,100
scoil gach bliain chun páirt a ghlacadh sna Gradaim Our World.

l Bhunaíomar clár ceardlann Ionad Chúnamh Éireann in 2008 chun cur le feasacht daltaí bunscoile agus
iar-bhunscoile agus mac léinn tríú leibhéal faoin obair a dhéanann Cúnamh Éireann, agus faoi
Spriocanna Forbartha na Náisiún Aontaithe. Ó 2012 tá méadú foriomlán 20% tagtha ar líon na
ndaoine a bhíonn páirteach sna ceardlanna a bhíonn á reáchtáil ag foireann Ionad Chúnamh Éireann,
agus ghlac breis is 7,000 scoláire páirt iontu in 2015.

Tionscadal Ógra na Mílaoise: Oiliúint i dtaobh na Meán Sóisialta do dhaoine óga i leith na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.
Grianghraf: NYCI
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"Extending the hand of friendship around the world" Daltaí ó Scoil Choilm, Scoil Náisiúnta an Phobail, Cluain
Saileach. Grianghraf: Tionscadal DICE.
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Forbhreathnú ar na cuairteanna ar an suíomh 2013-15
2013 2014 2015

Cuairteanna 48,824 74,721
(+53%)

91,371
(+22%)

Cuairteanna ar Ais 11,295 13,694
(+21%)

16,032
(+17%)

Cuairteoirí ó 88 baile
agus cathair ar fud na
hÉireann

Ghlac 40 duine aonair agus
eagraíocht páirt sa
chomhairliúchán maidir le
Treoirlínte i leith
Acmhainní OF a Sholáthar

Bhí 2,971 daoine ag plé leis an
suíomh gréasáin trí phróisis
faireacháin agus
meastóireachta ar nós obair
suirbhéireachta, ceisteanna
agus grúpaí athbhreithnithe

30% den bhuiséad
bliantúil

70% den bhuiséad
bliantúil

40 tionscadal comhroinnte sa
rannán cás-staidéar 'DE in
Action'

225 acmhainn OF
curtha leis an
leabharlann acmhainní

19 n-acmhainn foghlama
foilsithe a bhaineann le
saincheisteanna éagsúla

170 blag foilsithe

16 chruinniú de ghrúpa
athbhreithnithe an
tsuímh

19 n-imeacht for-rochtana
agus ceardlann

18 mbabhta comhair agus
comhpháirtíochta le
heagraíochtaí eile

Na 10 dtír ónar thug an líon ba mhó daoine cuairt ar an suíomh gréasáin

Éire Na Stáit Aontaithe An Ríocht Aontaithe An India Ceanada

Na hOileáin
Fhilipíneacha

An Afraic Theas An Astráil An Ghearmáin Málta

Na 10 téarma ba mhinice a cuardaíodh

An tAthrú
Aeráide

Fostú Páistí Uisce An Bhochtaineacht Cúnamh

Poist Cearta an Duine Ciorrú ball
giniúna ban

Tomhaltas 100 Duine

Achoimre i dtaobh na Meán Sóisialta

859 duine i measc an
lucht leanúna ar Twitter

445 'is maith liom' ar
Facebook

311 duine cláraithe don iris
leictreonach

Achoimre staidrimh ar na treochtaí i dtaobh
developmenteducation.ie 2013-2015 
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Tá traidisiún saibhir den oideachas forbartha i réim in Éirinn le breis is 40 bliain, traidisiún a tógadh ar bhonn
scileanna, éachtaí agus obair eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí na misinéirí, agus a bhfuil
tacaíocht rialtais á tabhairt dó le breis is 35 bliain anuas. Go dtí seo, tá dhá straitéis i ndáil leis an oideachas
forbartha ullmhaithe ag Cúnamh Éireann, agus chlúdaigh an chéad cheann an tréimhse 2003 – 2007. Bhí
sé ina chuspóir leis an dara straitéis, a ullmhaíodh in 2007 agus ar cuireadh síneadh ama léi go dtí 2015, a
chinntiú go sroichfidh an t-oideachas forbartha lucht féachana leathan in Éirinn trí chur leis an bhfáil atá
ar chláir ardchaighdeáin do mhúinteoirí agus do dhaoine eile a bhfuil baint acu leis an oideachas forbartha,
agus trí bheith ag obair leis an earnáil oideachais, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le comhpháirtithe
na sochaí sibhialta.

Oibreoimid lena chinntiú go mbeidh ár gcinntí, ár mbeartais agus ár gcláir, agus iad siúd atá ag ár
gcomhpháirtithe, faoi threoir ag ceachtanna a foghlaimíodh, meastóireachtaí, léirmheasanna agus taighde.
Tríd an Athbhreithniú Piaraí a rinne GENE ar Éirinn agus trí chomhairliúchán le páirtithe leasmhara ó réimse
an oideachais forbartha ag Lá Comhairliúcháin Náisiúnta um oideachas forbartha a reáchtáil Cúnamh
Éireann in Aibreán 2015, aithníodh roinnt tosaíochtaí lena mbreithniú:

AN MÉID ATÁ
FOGHLAMTHA AGAINN

1. Ní mór cur chuige uile-rialtais a ghlacadh maidir le
cur chun feidhme an oideachais forbartha, lena
chinntiú go mbeidh ár n-iarrachtaí ina gcuid de
bheartas comhtháite uileghabhálach an rialtais
maidir le hoideachas saoránachta domhanda. Ní
mór go mbeadh Cúnamh Éireann, an Roinn
Oideachais agus Scileanna, an Chomhairle
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus
gníomhaireachtaí ábhartha i gcomhairle rialta le
chéile agus deiseanna á dtapú acu maidir leis an
gcomhoibriú eatarthu.

2. D’éirigh go geal leis an gcur chuige ar bhonn
comhpháirtíochta straitéisí atá againn i leith
oideachas forbartha, ar dúradh faoi sa Tuarascáil
Náisiúnta GENE go bhfuil sé eiseamláireach. Ba
chóir samhail na comhpháirtíochta straitéisí a
shíneadh anois chuig earnáil na hóige agus earnáil
an oideachais aosaigh agus pobail.

3. I gcás roinnt clár nó tionscadal san oideachas
forbartha, d’fheabhsódh cistiú ilbhliantúil soláthar
an oideachais forbartha ardchaighdeáin trí éascú do
chlárphleanáil straitéiseach, tionchar inbhuanaithe
agus deiseanna chun cur leis an gcomhleanúnachas
agus an gcomhoibriú idir eagraíochtaí.

4.  Ach neartú a dhéanamh ar an gcomhordú, ar an
gcomhoibriú agus ar thógáil acmhainne i measc
na gcleachtóirí agus na n-eagraíochtaí go léir i
réimse an oideachais forbartha, cinnteofar go n-
éireoidh go geal linn sa réimse sin in Éirinn. Tá an
méid sin fós ina phríomhthosaíocht againn.

5.  Tá gá le taighde straitéiseach spriocdhírithe chun
soláthar agus cleachtadh éifeachtach an
oideachais forbartha ardchaighdeáin in Éirinn a
threorú agus a fheabhsú.

6. Cruthaíonn na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe comhthéacs d’Éirinn i ndáil le
hoideachas ardchaighdeáin a chur ar fáil i dtaobh
na saoránachta domhanda, chearta an duine agus
na forbartha inbhuanaithe. Tá an t-oideachas
forbartha ina ghné thábhachtach i dtaobh an
gealltanas sin a chomhlíonadh agus feasacht a
spreagadh i ndáil leis na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe.

7.  Ba chóir dúinn leanúint ar aghaidh ag gabháil do
chur chuige bainistíochta atá bunaithe ar
thorthaí inár dtacaíocht don oideachas forbartha
i gcomhairle lenár gcomhpháirtithe chun feabhas
leanúnach a chur ar sholáthar agus ar chleachtadh.
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Eascraíonn an straitéis seo as
próiseas rannpháirtíochta

comhoibritheach,
fadréimseach le páirtithe
leasmhara éagsúla, lena 
n-áirítear ranna rialtais,

gníomhaireachtaí stáit agus
comhpháirtithe san oideachas
forbartha. Táimid an-bhuíoch

as ucht rannpháirteachas
agus rannpháirtíocht

ghníomhach na bpáirtithe
leasmhara go léir a chuidigh

linn í a fhorbairt.

AG TÓGÁIL NA STRAITÉISE
NUA DÁR gCUID:
RANNPHÁIRTEACHAS
LENÁR
gCOMHPHÁIRTITHE

STRAITÉIS OIDEACHAIS
FORBARTHA 2017

ATHBHREITHNIÚ PIARAÍ GENE AGUS TUARASCÁIL NÁISIÚNTA GENE
Ba chéim mhór chun tosaigh i bhforbairt ár straitéise iad Athbhreithniú Piaraí GENE agus Tuarascáil
Náisiúnta GENE ar an oideachas domhanda in Éirinn (2015). Is é Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda,
nó GENE, an líonra Eorpach d’aireachtaí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile atá freagrach ar an
leibhéal náisiúnta as tacaíocht, cistiú agus ceapadh beartais i réimse an oideachais dhomhanda nó an
oideachais forbartha. In 2015, d’iarr Cúnamh Éireann ar GENE dul i mbun athbhreithniú piaraí chun
measúnú a dhéanamh ar an gcomhthéacs náisiúnta don oideachas forbartha in Éirinn agus moltaí a
dhéanamh i ndáil leis an Straitéis Oideachais Forbartha nua. Le linn an athbhreithnithe, bhuail Foireann
Athbhreithnithe Piaraí GENE le IDEA, an Grúpa Oideachais Forbartha atá ag Dóchas, an Roinn Oideachais
agus Scileanna agus oifigigh de chuid Chúnamh Éireann, chomh maith le hionadaithe ó earnáil an
oideachais fhoirmiúil, earnáil na hóige agus earnáil an oideachais aosaigh agus pobail. Foilsíodh torthaí an
athbhreithnithe sin sa cháipéis GENE National Report on Global Education in Ireland a seoladh i dTeach Uíbh
Eachach i mí na Samhna 2015.

Tascghrúpaí
agus

Aighneachtaí 
i Scríbhinn

Grúpa
Tagartha
Seachtraí 

Lá
Comhairliúcháin

Náisiúnta
Chúnamh 

Éireann

Athbhreithniú
Piaraí agus
Tuarascáil

Náisiúnta GENE 
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Tugadh aitheantas i dTuarascáil Náisiúnta GENE do stair agus traidisiún saibhir an oideachais forbartha in
Éirinn agus don tiomantas seanbhunaithe atá ag Cúnamh Éireann, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus
páirtithe leasmhara eile atá ag obair sa réimse sin. Tugadh moladh sa tuarascáil d’éagsúlacht na straitéise
agus don chur chuige i leith an oideachais forbartha ar fud earnálacha an oideachais fhoirmiúil,
sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus moladh go soláthródh an Straitéis Oideachais Forbartha a
thiocfaidh ina diaidh fís athnuaite agus go neartófaí inti na haidhmeanna i dtaobh an oideachas forbartha
a chomhtháthú san oideachas ar gach leibhéal.
http://gene.eu/wp-content/uploads/Gene_NationalReport-Ireland.pdf

TASCGHRÚPAÍ
D’oibrigh Cúnamh Éireann i ndlúthpháirt le IDEA chun dul i gcomhairle le cleachtóirí oideachais forbartha
in Éirinn. Ar iarraidh ó Chúnamh Éireann, rinne IDEA comhordú ar bhunú trí cinn de thascghrúpaí lena
ndéantar ionadaíocht ar earnáil an oideachais fhoirmiúil, earnáil an oideachais aosaigh agus pobail agus
earnáil na hóige, chun bonn eolais a chur faoi Athbhreithniú Piaraí GENE agus faoin Straitéis Oideachais
Forbartha nua. Bhí cruinnithe ag Cúnamh Éireann leis na tascghrúpaí chun ullmhú i gcomhair Athbhreithniú
Piaraí GENE, chun Tuarascáil Náisiúnta GENE a phlé agus chun dréachtaí dár straitéis a chomhroinnt. Rinne
na trí thascghrúpa cur i láthair ag an Lá Comhairliúcháin Náisiúnta a reáchtáil Cúnamh Éireann, bhuail siad
le foireann Athbhreithnithe Piaraí GENE agus sholáthair siad aighneachtaí i scríbhinn i leith Athbhreithniú
Piaraí GENE agus na Straitéise Oideachais Forbartha de chuid Chúnamh Éireann.

AN LÁ COMHAIRLIÚCHÁIN NÁISIÚNTA UM OIDEACHAS FORBARTHA
D’óstáil Cúnamh Éireann Lá Comhairliúcháin Náisiúnta in Aibreán 2015 ar ar fhreastail breis is 100 ionadaí
ó earnálacha an oideachais fhoirmiúil, na hóige, an oideachais aosaigh agus pobail, na sochaí shibhialta
agus na hoibre forbartha. Éascaíodh ag an Lá Comhairliúcháin Náisiúnta do chainteanna comhchéime a
thug an deis do na páirtithe leasmhara na dúshláin, na deiseanna agus na príomhthosaíochtaí i ndáil le
chur chun cinn an oideachais forbartha in Éirinn a aithint agus a phlé. Rinne na trí thascghrúpa cur i láthair
faoi na príomhdhúshláin, na príomhdheiseanna agus na réimsí tosaíochta atá beartaithe maidir le
hoideachas aosach agus pobail, an óige agus oideachas foirmiúil. I measc bhuaicphointí an lae bhí cur i
láthair ón Roinn Oideachais agus Scileanna inar pléadh na sineirgí idir oideachas forbartha agus oideachas
don fhorbairt inbhuanaithe agus inar leagadh béim ar an ndlúthchaidreamh oibre idir an dá roinn sin.

GRÚPA TAGARTHA SEACHTRAÍ
Bhunaigh Cúnamh Éireann Grúpa Tagartha Seachtraí don Straitéis Oideachais Forbartha ar a raibh
ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil mar aon
le hionadaithe ó Shainghrúpa Comhairleach Chúnamh Éireann, IDEA agus Dóchas. Sholáthair an grúpa
comhairleach idir-rannach sin fóram don rannpháirtíocht i measc príomhpháirtithe leasmhara an rialtais
lena chinntiú go nglacfar cur chuige náisiúnta comhleanúnach maidir le soláthar an oideachais forbartha
ar leibhéal beartais agus le cur le tionchar fadtéarmach an oideachais forbartha in Éirinn.

Foireann an
Athbhreithnithe Piaraí
de chuid GENE – Eddie
O'Loughlin, Alexandra
Allen, Helmuth
Hartmeyer, Liisa
Jääskeläinen, agus
Dirk Bocken
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SPRIOC STRAITÉISE
Is é ár gcuspóir fadtéarmach nó an tionchar atá
beartaithe againn ná, trí oideachas forbartha a
sholáthar, go mbeidh sé de chumhacht ag daoine in
Éirinn anailís a dhéanamh ar na cúiseanna is bun leis
an ocras, an mbochtaineacht, an neamhionannas,
an éagóir agus an athrú aeráide ar domhan agus ar
iarmhairtí na bhfadhbanna sin, agus cur ina gcoinne,
agus na daoine sin á spreagadh ionas gur féidir leo
a bheith ina saoránaigh dhomhanda ghníomhacha
agus todhchaí níos cothroime agus níos
inbhuanaithe á cruthú acu do chách.

TORADH NA STRAITÉISE
Is é an toradh atá beartaithe againn ná gurb
amhlaidh, faoi dheireadh na straitéise seo, go
mbeidh feabhas le sonrú ar inrochtaineacht,
cáilíocht agus éifeachtacht an oideachais forbartha
in Éirinn.    

ASCHUIR NA STRAITÉISE
Chun an toradh atá beartaithe againn a bhaint
amach, tá sé i gceist againn aschuir a sholáthar i
ndáil leis na cúig réimse seo a leanas:

l Comhleanúnachas Beartais

l Forbairt Acmhainne

l Oideachas Foirmiúil

l Oideachas Seachfhoirmiúil

l Clár Feasachta Poiblí Chúnamh Éireann

IONCHUIR CHUIG AN STRAITÉIS

Chun tacú le baint amach ár n-aschur, déanfaimid
an méid seo a leanas:

l tabharfaimid tacaíocht airgeadais agus
tacaíocht theicniúil, go háirithe maidir le

dearbhú cáilíochta, d’eagraíochtaí speisialaithe
agus eagraíochta gairmiúla éagsúla

l rachaimid i mbun idirphlé beartais le IDEA, lena
mheithleacha oibre, agus le Dóchas, an grúpa
um oideachas forbartha

l cinnteoimid go mbeidh ár gcuid oibre ag teacht
leis an méid a dhéanfaidh ranna rialtais eile

TOMHAS FEIDHMÍOCHTA
Tá torthaí beartaithe na Straitéise Oideachais
Forbartha léirithe sa tSamhail Loighice agus déanfar
iad a thomhas le Creat um Thomhas Feidhmíochta.
Faoin gCreat um Thomhas Feidhmíochta (CTF),
rianófar na hathruithe atá beartaithe sa Straitéis
agus ginfear tacar cuimsitheach sonraí a mbainfear
leas as chun éifeachtacht na straitéise a mheas,
cuidiú leis an gcinnteoireacht sa todhchaí agus bonn
fianaise láidir a chur ar fáil i dtaobh measúnú a
dhéanamh ar thionchar ár dtacaíochta don
oideachas forbartha.

Beidh na sonraí arna mbailiú ag an CTF imdhealaithe
de réir inscne, aoise agus áite, d’fhonn an dul chun
cinn a léiriú i dtreo rochtain níos fearr a bheith ag
daoine ar an oideachas forbartha. Déanfar
caighdeán feabhsaithe an oideachais forbartha a
mheas ar bhonn chéatadán na bhfoghlaimeoirí a
thuairisceoidh gur fearr an t-eolas atá acu ar an
tsaoránacht dhomhanda tar éis dóibh páirt a
ghlacadh i gceardlann, cúrsa nó clár oideachais i
réimse an oideachais forbartha. Déanfar an feabhas
ar éifeacht an oideachais forbartha a thomhas de
réir an chéatadáin den líon iomlán foghlaimeoirí ar
féidir leo sampla a thabhairt den chaoi ar athraíodh
a ndearcadh nó a n-iompraíocht de bharr páirt a
ghlacadh in imeacht nó gníomhaíocht foghlama a
bhaineann leis an oideachas forbartha.

ÁR STRAITÉIS i dTAOBH
AN OIDEACHAIS
FORBARTHA
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Aschur 1 Aschur 2 Aschur 3 Aschur 4 Aschur 5

Comhthéacs
beartais
cumasaithe,
comhleanúnach
a bheith ann
don oideachas
forbartha ar an
leibhéal áitiúil,
an leibhéal
náisiúnta agus
leibhéal na
hEorpa

Uasmhéadú ar
acmhainn,
comhoibriú,
comhpháirtíocht
agus
comhleanúnachas
na gcomhpháirtithe
san oideachas
forbartha chun cur
le caighdeán,
soláthar, tionchar
agus cur in iúl an
oideachais
forbartha

Comhtháthú
agus
príomhshruthú
eile fós ar an
oideachas
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ASCHUR 1: COMHLEANÚNACHAS BEARTAIS
Le linn an chomhairliúcháin don Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023, aithníodh comhthéacs
beartais comhtháite mar an chéad réimse tosaíochta, toisc go gcuirfeadh a leithéid ar ár gcumas
dúinn aschuir eile na straitéise a chur chun feidhme agus tacú le cleachtóirí maidir le soláthar
éifeachtach an oideachais forbartha thrasrannaigh in Éirinn. Tá sé ina aidhm ag an Straitéis
Oideachais Forbartha comhthéacs beartais chumasaithe, chomhleanúnach a chothú don
oideachas forbartha ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal náisiúnta agus leibhéal na hEorpa.

AN MÉID A DHÉANFAIMID...
1. Le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais
Cuirfimid comhthéacs cumasaithe chun cinn don oideachas forbartha trí ról ceannaireachta a ghlacadh
maidir le feabhas a chur ar an gcumarsáid le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais ionas go mbeidh na
deiseanna is fearr is féidir againn maidir le comhleanúnachas beartais. Coinneoimid lenár
rannpháirtíocht ghníomhach sa Ghrúpa Comhairleach um Oideachas ar mhaithe le Forbairt
Inbhuanaithe. Oibreoimid chun cur leis an gcumarsáid eadrainn féin agus lucht déanta beartais ábhartha
d’fhonn neartú a dhéanamh ar an gcomhleanúnachas idir an t-oideachas forbartha agus beartais
oideachais eile, lena n-áirítear an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe, an Straitéis
Náisiúnta Óige, An Cosán: Draft Framework for Teachers’ Learning agus an Clár um Fhorbairt Pobail Áitiúil.
Oibreoimid le ranna ábhartha rialtais i dtreo cur chuige comhordaithe uile-rialtais i leith an oideachais
saoránachta domhanda agus i leith tuairisciú éifeachtach, comhordaithe ar dhul chun cinn na hÉireann i
dtreo Sprioc 4.7 de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. Tapóimid deiseanna maidir
le comhar trasrialtais agus comhoibriú idir gníomhaireachtaí, chun uasmhéadú a dhéanamh ar sholáthar,
aimsiú agus tionchar an oideachais forbartha agus an oideachais saoránachta domhanda.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
mbabhtaí comhoibrithe idir-rannacha, ar nós gníomhartha nó cinntí comhpháirteacha,
arna gcur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta nó an leibhéal Eorpach.

2. Lenár gComhpháirtithe Eorpacha
Éascóimid don chomhpháirtíocht agus don fhoghlaim chomhroinnte idir comhpháirtithe Eorpacha trí
rannpháirtíocht ghníomhach beartais le hoideachas forbartha agus oideachas saoránachta domhanda ar
leibhéil Eorpacha. Coinneoimid lenár rannpháirtíocht ghníomhach i Líonra na hEorpa um Oideachas
Domhanda (GENE) trí na sásraí comhchéime agus próiseas athbhreithnithe piaraí, chun cur leis an mborradh
faoin dea-chleachtas san oideachas forbartha i measc stáit na hEorpa, chun luachanna na hÉireann um
shaoránacht dhomhanda a chur chun cinn san Eoraip agus chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus
na deiseanna a éiríonn as na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Tacóimid lenár gcomhpháirtithe i réimse an oideachais forbartha chun dul san iomaíocht do chistiú ón
gCoimisiún Eorpach trí chomhchistiú a sholáthar, faoi réir fáil a bheith ar acmhainní, agus trí dhul i mbun
rannpháirtíochta leis an gCoimisiún Eorpach maidir leis an gclár um Oideachas Forbartha agus Múscailt
Feasachta maidir le Forbairt (DEAR).  Cuireann cistiú DEAR ar a gcumas dár gcomhpháirtithe dul i mbun
comhoibrithe lena macasamhla Eorpacha maidir le hoideachas forbartha a chur ar fáil ar fud na hEorpa.
Spreagfaimid ár gcomhpháirtithe i réimse an oideachais forbartha in Éirinn chun coinneáil lena gcuid
rannpháirtíochta san oideachas forbartha lena gcomhpháirtithe idirnáisiúnta d’fhonn deiseanna
oideachais, múscailte feasachta agus beartais a uasmhéadú i leith a gcuid oibre. Spreagfaimid
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rannpháirtíocht leanúnach na hÉireann le Líonra na nEorpach Óg um Oideachas Domhanda (GLEN), líonra
Eorpach d’eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochta rialtais chomh maith le daoine óga tiomanta a
bhfuil baint acu leis an oideachas domhanda.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn na
rannpháirtíochta gníomhaí dár gcuid i Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda,
ardleibhéal rannpháirtíochta ag cruinnithe comhchéime GENE agus líon na dtáirgí eolais
arna scaipeadh mar thoradh ar an rannpháirtíocht sin. I gcomhthéacs na Straitéise
Oideachais Forbartha, tagraíonn táirge foghlama d’aon táirge a chuireann chun cinn an
fhoghlaim faoi oideachas forbartha in Éirinn, lena n-áirítear doiciméid a bhaineann leis an
dea-chleachtas, measúnú nó taighde.

3. Le IDEA agus lenár gComhpháirtithe san Oideachas Forbartha
Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha trí líonraí IDEA agus Dóchas chun cur le
hinfheictheacht an oideachais forbartha ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal náisiúnta agus leibhéal na hEorpa,
agus le tuiscint an phobail air agus an tacaíocht institiúideach dó. Trí pháirt ghníomhach a ghlacadh i
gcomhairliúchán ábhartha faoi bheartais phoiblí in éineacht lenár gcomhpháirtithe san oideachas
forbartha, cuirfimid chun cinn cuimsiú an oideachais forbartha i mbeartais nua agus comhtháthú an
oideachais forbartha i sonraíochtaí ábhair atá ag teacht chun cinn. Táimid tiomanta d’oibriú le
comhpháirtithe san oideachas forbartha ionas go gcuirfear in iúl ar shlí éifeachtach, chomhordaithe, i
bhfriotal soiléir, torthaí agus tionchar an oideachais forbartha don oiread daoine is féidir, ag baint úsáide
as an gCreat um Thomhas Feidhmíochta.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
mbeartas, na straitéisí nó na sonraíochtaí curaclaim nua lena n-áirítear gnéithe den
oideachas forbartha.

Comhdháil Bhliantúil IDEA 2016: Migrating Perspectives. Grianghraf: Jhon Prato/IDEA
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ASCHUR 2: FORBAIRT
ACMHAINNE I gCOMHAIR
CLEACHTÓIRÍ
OIDEACHAIS FORBARTHA
Tá sé ina aidhm leis an Straitéis Oideachais Forbartha
2017-2023 cur le cumas ár gcomhpháirtithe san oideachas
forbartha chun comhoibriú, comhpháirtíocht agus comhleanúnachas a chothú in earnáil an
oideachais forbartha. Ach tacú le forbairt acmhainne dar gcomhpháirtithe san oideachas forbartha,
feabhsófar soláthar, tionchar agus cur in iúl an oideachais forbartha in Éirinn agus thar lear. 

AN MÉID A DHÉANFAIMID...
4. Chun Tacú le Forbairt Acmhainne
Tacóimid le clár straitéiseach um fhorbairt acmhainne do chleachtóirí oideachais forbartha chun cur lena
gcuid eolais agus scileanna agus leis an gcumas atá acu i ndáil le rialachas eagraíochtaí, bainistíocht
bunaithe ar thorthaí, léiriú tionchair agus rannpháirtíocht sa bheartas náisiúnta.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
samplaí d’acmhainn fheabhsaithe na gcleachtóirí i leith oideachas forbartha maidir le
heolas agus scileanna, tomhais tionchair agus bainistíocht eagraíochtaí. Cuirfimid san
áireamh líon na treoirlínte dea-chleachtais, na gcás-staidéar agus na táirgí eolais arna n-

ullmhú i leith an dea-chleachtais nó na nuálaíochta a dhéanfar a fhorbairt, a chomhroinnt agus a úsáid
chun neartú a dhéanamh ar chleachtas an oideachais forbartha de réir mar a chuideoidh siad le forbairt
acmhainne na gcleachtóirí OF.

5. Chun Tacú le Comhpháirtíocht agus Comhoibriú
Tacóimid le comhpháirtíocht agus comhoibriú i measc cleachtóirí OF chun cur le comhleanúnachas agus
comhordú maidir le soláthar an oideachais forbartha, agus an tionchar is fearr is féidir á imirt agus an
oiread deiseanna is féidir á dtapú againn. Déanfar cleachtóirí oideachais forbartha a spreagadh agus a
chumasú chun dul sa tóir ar chomhpháirtíochtaí nua le hinstitiúidí atá i riocht maith le cúnamh a
thabhairt dóibh, amhail gníomhaireachtaí meáin cuí, na healaíona, údaráis áitiúla agus cláir um
fhreagracht shóisialta chorparáideach.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
gcomhpháirtíochtaí agus na mbabhtaí comhoibrithe i measc ár gcomhpháirtithe san
oideachas forbartha agus an dul chun cinn a dhéanfar maidir le doimhneacht na
rannpháirtíochta sa chomhpháirtíocht. Tomhaisfear líon na dtionscnamh comhoibrithe

de chuid cleachtóirí ar aighneachtaí beartais náisiúnta chomh maith le samplaí eile den chomhar
foirmiúil, lena n-áirítear imeachtaí oideachais forbartha.

6. Chun Tacú le Taighde
Tabharfaimid isteach tacaíocht do thaighde straitéiseach chun bonn eolais a chur faoi sholáthar,
caighdeán agus tionchar an oideachais forbartha in Éirinn agus chun an dea-chleachtas a chothú. Ba

Tá obair IDEA le moladh agus is
tionscnamh í a bhfuil fáilte roimhe

chun cuidiú an comhleanúnachas a
neartú i measc páirtithe leasmhara sa

réimse seo. Is freagra tábhachtach í ar
riachtanais na gcleachtóirí, amhail an gá

atá le forbairt acmhainní.
Tuarascáil Náisiúnta GENE 2015
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cheart don taighde arna chistiú ag Cúnamh Éireann bonn eolais a chur faoin gcleachtas oideachais
forbartha ar an leibhéal náisiúnta agus féadfar é a scaipeadh ina dhiaidh sin ar an leibhéal áitiúil, an
leibhéal náisiúnta agus leibhéal na hEorpa.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
dtionscnamh taighde straitéisigh nua a dtabharfar fúthu, a chomhroinnfear agus a
mbainfear leas astu chun an cleachtas oideachais forbartha a neartú.

7. Chun Tacú le hAcmhainní don Oideachas Forbartha
Tacóimid le comhpháirtíocht straitéiseach maidir le hacmhainní cuí oideachais forbartha a scaipeadh ar
líne sa chaoi is gur furasta iad a rochtain, agus maidir le forbairt acmhainní a chabhróidh le cleachtóirí
oideachais forbartha dul i ngleic go tapa le saincheisteanna socheacnamaíocha, polaitiúla nó
comhshaoil atá i réim faoi láthair.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na n-
acmhainní nó na dtáirgí eolais nua a ullmhófar, a chomhroinnfear agus a mbainfear leas
astu d’fhonn an cleachtas oideachais forbartha a neartú.

8. Chun Tacú le Breithmheas, Monatóireacht agus Measúnacht ar Thionscadail agus ar Chláir
Déanfaimid beachtú agus neartú ar ár gcuid sásraí cistithe, idir bhliantúil agus ilbhliantúil, chun tacaíocht
a thabhairt do chláir oideachais forbartha atá straitéiseach nó nuálach. Déanfaimid na tacaíochtaí
cistithe sin a chomhlánú le hardchaighdeán breithmheasa, monatóireachta agus measúnachta a
ndéanfaimid athbhreithniú bliantúil air.Tabharfaidh gach comhpháirtí san oideachas forbartha, lena n-
áirítear comhpháirtithe na nDeontas Cláir, tuarascáil bhliantúil i leith ár straitéise don Chreat um
Thomhas Feidhmíochta.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn a
chuntasaí agus a fhollasaí a bhímid agus muid ag cur chun feidhme torthaí ár straitéise,
ag déanamh monatóireachta orthu agus á gcur in iúl.

9. Chun tacú leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
Déanfar prionsabail lárnacha na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chomhtháthú i ngach tionscadal
oideachais forbartha arna chistiú ag Cúnamh Éireann. Díreofar mar ghné bhunúsach ar ghníomhaíocht,
uilíocht agus idirthuilleamaíocht na Spriocanna, rud a thacaíonn le hobair an oideachais forbartha trí
chur leis an tuiscint ar an gceangal idir an bhochtaineacht agus an neamhionannas ar an leibhéal
domhanda agus ar an leibhéal náisiúnta, agus lena chur ar a gcumas do dhaoine gníomh a ghlacadh
chun na Spriocanna a bhaint amach.

Torthaí:Má éiríonn linn sa ghníomhaíocht sin, beimid ag déanamh cion ar mhaithe le
feidhmiú na hÉireann ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. 

IDEA 'Challenging the Crisis'', arna chistiú ag an gCoimisiún Eorpach agus Cúnamh Éireann. Grianghraf: Graham Seely



28 AG DÉANAMH NEARTÚ AR AN gCION A DHÉANANN ÉIRE AR MHAITHE LE DOMHAN ATÁ INBHUANAITHE AGUS CÓIR TRÍD AN OIDEACHAS FORBARTHA

ASCHUR 3: OIDEACHAS FOIRMIÚIL

Tá sé mar aidhm leis an Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023 cur le comhtháthú agus
príomhshruthú an oideachais forbartha ardchaighdeáin i gcuraclaim, cláir agus struchtúir
an oideachas fhoirmiúil. San earnáil oideachais fhoirmiúil, tabharfaimid tacaíocht do na
bunscoileanna, na hiar-bhunscoileanna, d'institiúidí tríú leibhéal agus d'earnáil an
bhreisoideachais agus na breisoiliúna1.   I mí an Mheithimh 2016, thuairiscigh an Roinn
Oideachais agus Scileanna go raibh beagnach an ceathrú cuid de phobal na hÉireann
páirteach sa chóras oideachais fhoirmiúil. Ba é earnáil na mbunscoileanna an ceann is mó
de na hearnálacha oideachais fhoirmiúil agus bhí 545,310 páiste ag freastal ar 3,262
bunscoil, faoi theagasc 34,576 múinteoir bunscoile. Bhí 345,550 páiste san iomlán cláraithe
in 735 iar-bhunscoil, faoi theagasc 26,804 múinteoir iar-bhunscoile. Bhí 176,632 mac léinn
tríú leibhéal san earnáil ardoideachais, agus bhí 6,317 díobh siúd i mbun staidéir in
institiúidí oiliúna múinteoirí. In 2016, infheistíodh €634 milliún in earnáil an
bhreisoideachais agus na breisoiliúna, rud a d'éascaigh do sholáthar 339,283 áit san
oideachas lánaimseartha, san oideachas páirtaimseartha agus san oideachas pobail2.   

1 https://www.education.ie/en/Publications/Statistics
2 Solas – An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna

Daoine óga agus iad ceiliúradh tar éis dóibh a dtionscadal a chur i láthair painéil moltóireachta ag na ECO-Dens
réigiúnacha ag Gradaim ECO-UNESCO don Chomhshaolaí Óg. Grianghraf: ECO-UNESCO 
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Tá ról tábhachtach ag an oideachas forbartha maidir leis an
eolas, na hinniúlachtaí agus na luachanna is gá a thabhairt
d’fhoghlaimeoirí sa chóras oideachais fhoirmiúil ionas gur féidir
leo dul i ngleic go hiomlán le domhan dinimiciúil,
neamhchothrom, idirspleách an aonú haois is fiche. Spreagann
an t-oideachas forbartha oideoirí agus foghlaimeoirí chun
saincheisteanna domhanda a iniúchadh le meonta éagsúla, rud
a chuireann le timpeallacht foghlama atá níos rannpháirtí.
Cothaíonn sé scileanna tábhachtacha saoil ar nós próiseáil
faisnéise, cumas criticiúil, smaointeoireacht chruthaitheach,
cumarsáid, obair le daoine eile agus pleanáil le haghaidh
gníomhaíochta agus machnamh ar an ngníomhaíocht.

AN MÉID A DHÉANFAIMID...
           
10. Chun Tacú le Daltaí Bunscoile agus Iar-Bhunscoile
Tacóimid lenár gcomhpháirtithe i dtaobh soláthar comhordaithe an oideachais forbartha ardchaighdeáin
i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, chomh maith le gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus
cineálacha cur chuige sa scoil iomlán, lena dtógtar ar an gceangal idir an t-oideachas forbartha agus na
curaclaim bunscoile agus iar-bhunscoile.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn leibhéal
comhtháthaithe an oideachais forbartha i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
agus ar bhonn líon na scoileanna ina mbítear ag gabháil don oideachas forbartha.

Piocaimis suas ár gcuid leabhar
agus peann. Is iad na hairm is

cumhachtaí dá bhfuil againn. Is féidir le
páiste amháin, múinteoir amháin,
leabhar amháin agus peann amháin an
domhan a athrú.

Malala Yousafzai

Múinteoirí faoi oiliúint agus ráitis ar Fhorbairt á rangú acu ag OÉG. Grianghraf: Jim Lenaghan (NUIG)
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11. Chun Tacú le Múinteoirí Bunscoile agus Múinteoirí Iar-bhunscoile
Tacóimid le soláthar an oideachais forbartha san oiliúint tosaigh múinteoirí bunscoile agus iar-
bhunscoile. Tapóimid deiseanna leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun cur le comhtháthú an
oideachais forbartha i gcritéir agus i dtreoirlínte ábhartha le haghaidh oiliúint tosaigh múinteoirí (OTM).

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon agus
céatadán na múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile faoi oiliúint atá ag gabháil don
oideachas forbartha trí OTM. Tomhaisfimid leibhéal chomhtháthú an oideachais
forbartha san OTM freisin, ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

12. Chun Tacú leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí
Tacóimid le soláthar cláir forbartha níos spriocdhírithe agus níos straitéisí maidir le forbairt ghairmiúil
leanúnach i réimse an oideachais forbartha do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile. Cuidíonn
forbairt ghairmiúil leanúnach ar ardchaighdeán le cothú pobail bríomhar oideoirí ag a bhfuil an cumas
agus an mhuinín chun an t-oideachas forbartha a chomhtháthú ar fud a gcuid teagaisc. Tapóimid
deiseanna leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun cur leis an gcomhleanúnachas idir an t-oideachas
forbartha agus critéir agus treoirlínte ábhartha i gcomhair fhoghlaim na múinteoirí.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon agus
céatadán na múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a mbeidh deiseanna forbartha
gairmiúla acu san oideachas forbartha.

Taispeántas grianghraf amuigh faoin spéir, atá ina chuid d'Fhéile 8x8 Suas, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. 
Grianghraf: Jessica Ryan
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13. Chun Tacú le Mic Léinn Ardoideachais
Tabharfaimid tacaíocht d’institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus cleachtóirí
oideachais forbartha chun cur le líon agus raon na mac léinn tríú leibhéal a ghlacann páirt san oideachas
forbartha ardchaighdeáin i réimse foirmiúil agus réimse seachfhoirmiúil an ardoideachais.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn leibhéal
comhtháthaithe an oideachais forbartha in institiúidí tríú leibhéal, cé is moite de
ghníomhaíochtaí atá dírithe go sonrach ar mhúinteoirí faoi oiliúint.

14. Chun Tacú leis an OF i gcuraclaim an Oideachais Aosaigh agus an Bhreisoideachas
acóimid le comhtháthú níos mó a dhéanamh ar an oideachas forbartha i gcuraclaim an oideachais
aosaigh agus an bhreisoideachais ar fud ghréasán na mBord Oiliúna agus Oideachais. Tabharfaimid
tacaíocht d’eagraíochtaí pobail atá ag obair i gcomhpháirtíocht lena gcuid Bord Oideachais agus Oiliúna
áitiúil ar thionscadail san oideachas forbartha.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn leibhéal
comhtháthaithe an oideachais forbartha i gcuraclaim an oideachais aosaigh agus an
bhreisoideachais.
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ASCHUR 4: OIDEACHAS SEACHFHOIRMIÚIL 
Tá sé ina aidhm ag an Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023 cur le cáilíocht, scaipeadh, aimsiú
agus comhtháthú an oideachais forbartha i gcláir agus struchtúir oideachais sheachfhoirmiúil agus
neamhfhoirmiúil ar fud earnáil na hóige agus earnáil an oideachais aosaigh agus pobail. Féadann
gaol an-athraitheach, idirspleách a bheith idir earnáil an oideachais fhoirmiúil agus earnáil an
oideachais sheachfhoirmiúil uaireanta. Cuireann an earnáil oideachais sheachfhoirmiúil deiseanna
ar fáil i dtaobh foghlaim trí mheán gníomhaíochta chomh maith le foghlaim le haghaidh
gníomhaíochta, ar féidir leo cuidiú le tionscadail sheach-churaclaim agus ionchuir oideachasúla
san earnáil oideachais fhoirmiúil. Éascaíonn an t-oideachas neamhfhoirmiúil do dhaoine fásta
agus do dhaoine óga chun gabháil don oideachas forbartha lasmuigh de chreat institiúideach,
lena dtéitear i bhfeidhm ar lucht féachana nua, chomh maith le deiseanna tábhachtacha a chothú
maidir le dea-chleachtas agus nuálaíocht san oideachas forbartha.

I measc na láidreachtaí is mó atá ag earnáil na hóige tá an leibhéal rannpháirtíochta a chothaítear i measc
daoine óga. In 2015, tuairiscíodh sa Straitéis Náisiúnta Óige go bhfuil níos mó ná 800,000 duine óg in Éirinn
idir 10 agus 24 bliana d’aois, arb ionann iad agus 18.3% de dhaonra iomlán na hÉireann – 4.59 milliún duine.
Tá beagnach 40% de na daoine óga in Éirinn páirteach i gclub óige nó i gcumann óige, agus thuairiscigh
níos mó ná aon trian de na daoine óga go bhfuil siad páirteach i gcineál éigin gníomhaíochta polaitiúla.
Faigheann Earnáil na hÓige in Éirinn tacaíocht ó réimse leathan gníomhaithe, lena n-áirítear thart ar 40,000
oibrí deonach fásta agus 1,400 oibrí óige gairmiúil. Tugann earnáil na hóige an deis do dhaoine óga dul i
ngleic go criticiúil le saincheisteanna a bhaineann le hoideachas forbartha agus ceartas domhanda ar a
dtéarmaí féin. Comhlíonann an tOideachas Forbartha na seacht n-inniúlacht lárnacha a aithníodh san
athbhreithniú a rinne an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Value for Money and Policy Review of Youth
Programmes 2014: scileanna cumarsáide, muinín agus gníomhaíocht, pleanáil agus réiteach fadhbanna,
caidreamh, cruthaitheacht agus samhlaíocht, teacht aniar agus diongbháilteacht agus éirim
mhothúchánach. Tríd an oideachas forbartha, cuireann daoine óga lena gcuid eolais agus scileanna,
tacaítear leo ionas go mbeidh meon gníomhairí athraithe acu agus bíonn an chumhacht acu le bheith ina
saoránaigh dhomhanda ghníomhacha maidir le domhan ina bhfuil an ceartas, an cothromas agus an dínit
i réim a thógáil do chách.

Bíonn an t-oideachas forbartha in earnáil an oideachais aosaigh agus pobail ar bun tar éis na príomhshrutha
scolaíochta iar-bhunscoileanna, ach taobh amuigh den chóras tríú leibhéal nó Ardoideachais, go minic le
daoine nach raibh ach deiseanna teoranta acu i ndáil le hoideachas foirmiúil níos luaithe ina saol, nó daoine
a bhfuil scileanna úra á bhfoghlaim acu i gcomhair deiseanna nua oibre agus saoil. Shainaithin Grúpa Oibre
IDEA um Oideachas Aosach agus Pobail go mbíonn an t-oideachas forbartha ar siúl i suímh chomh héagsúil
le hinstitiúidí breisoideachais agus oiliúna, ionaid oideachais pobail, ionaid acmhainní teaghlaigh, grúpaí
ban, tionscadail forbartha pobail, gairdíní pobail agus eagraíochtaí forbartha neamhrialtasacha. Trí
chomhtháthú an oideachais forbartha san oideachas aosach agus pobail, éascaítear don rannpháirtíocht
le grúpaí éagsúla amhail daoine aosta, imircigh, lucht siúil, lucht ceardchumainn, daoine dífhostaithe, an
earnáil phríobháideach, údaráis áitiúla, eagraíochtaí corparáideacha a chothaíonn an ghné shóisialta,
daoine óga faoi mhíbhuntáiste, daoine fásta atá ag gabháil don oideachas bunúsach agus daoine a bhfuil
an dara seans foghlama acu. Is mór an méid atá i gcoiteann ag an oideachas pobail leis an oideachas
forbartha i ndáil lena mbunphrionsabail, a n-éiteas, agus a n-oideolaíocht, is é sin an bhéim a leagtar iontu
araon ar fhoghlaim rannpháirtíochta, oideachas faoi threoir an fhoghlaimeora agus saoránacht ghníomhach
agus inbhuaine. Tacaíonn an t-oideachas forbartha le pobail chun plé agus díospóireacht criticiúil a
dhéanamh faoin saoránacht ghníomhach agus dul ina bun, i ndáil leis na beartais dhomhanda shóisialta,
gheilleagracha agus pholaitiúla a théann i bhfeidhm ar shaol agus ar shlite beatha na ndaoine áitiúla anseo
agus ar fud an domhain.
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Daoine óga ag déanamh iniúchadh ar shaincheisteanna idirnasctha a bhaineann leis an Athrú Aeráide ag Cruinniú Óige 
Tras-náisiúnta ECO-UNESCO ‘What’s so Hot About Climate Change’, 2015. Grianghraf: Kate Turner/ECO-UNESCO
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Baill de Ghairdín Pobail Chill Chluanadh le gairdín an phoill eochrach, a tógadh mar chuid dá gCeardlann Gairdíní Pobail Donegal
Change Makers, Samhain 2015.

Múinteoirí ealaíne faoi oiliúint in NCAD ag gabháil smaointe ar cheisteanna a bhaineann leis an oideachais fhorbartha trí
phróiseas meabhairmhapála amhairc. Grianghraf: Tony Murphy/NCAD/Líonra UBUNTU

LYCS 1916 Democracy Café, Baile Átha Cliath, an 1 Márta 2016.
Grianghraf: Nigel Hanlon

Teastas agus Suaitheantas an tSaoránaigh Dhomhanda a
bronnadh ar na dámhachtaithe. Grianghraf: Jorge Ruiz
Villasante/EIL 
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AN MÉID A DHÉANFAIMID...
           
15. Chun Tacú le Daoine Óga
Tabharfaimid tacaíocht d’eagraíochtaí oideachais forbartha a bhíonn ag obair go díreach le daoine óga
chun an comhordú a uasmhéadú agus cur le líon agus raon na ndaoine óga i gclubanna agus eagraíochtaí
óige a bhíonn ag gabháil don oideachas forbartha ardchaighdeáin.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn leibhéal
na rannpháirtíochta agus líon na ndaoine óga atá ag gabháil don oideachas forbartha trí
eagraíochtaí óige a bhfuil an Creat um Chaighdeáin Náisiúnta Cháilíochta á cur i
bhfeidhm acu.

16. Chun Tacú le Lucht Saothair na hEarnála Óige
Tabharfaimid tacaíocht i dtaobh oiliúint chomhordaithe, ardchaighdeáin a chur ar lucht saothair an óige
ar an leibhéal áitiúil agus an leibhéal náisiúnta, agus cuirfimid lena gcumas i dtaobh an t-oideachas
forbartha a chomhtháthú ina gcleachtas oibre don aos óg. Tacóimid le comhtháthú an oideachais
forbartha san oiliúint tosaigh d’oibrithe don aos óg trí na hinstitiúidí ardoideachais. Tacóimid le
comhtháthú an oideachais forbartha sa Chreat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta d’eagraíochtaí
óige. Tacóimid le soláthar na forbartha gairmiúla leanúnaí d’oibrithe agus oibrithe deonacha don aos óg,
agus muid ag tógáil ar an acmhainn atá ag eagraíochtaí i dtaobh oideachas forbartha a chomhtháthú ina
gcuid straitéisí, treoirlínte agus cleachtais. Beimid ag obair chun comhpháirtíocht straitéiseach a chur ar
bun san earnáil óige.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon agus
céatadán lucht saothair an óige atá ag obair i gcláir oideachais sheachfhoirmiúil agus a
thuairiscíonn feabhas ar a gcuid eolais agus scileanna i leith an oideachais forbartha nó

athrú ar mheon nó ar iompraíocht.

17. Chun Tacú le hEarnáil an Oideachais Aosaigh agus Pobail
Tacóimid le soláthar an oideachais forbartha ardchaighdeáin i réimse seachfhoirmiúil agus
neamhfhoirmiúil na hearnála oideachais aosaigh agus pobail. Tacóimid le soláthar an oideachais
forbartha i suímh uathúla agus nuálacha éagsúla d’fhoghlaimeoirí fásta, do phobail, do ghrúpaí na
sochaí sibhialta agus d’oibrithe oideachais pobail, agus trí raon clár for-rochtana lena áirítear féilte,
imeachtaí poiblí, cineálacha cur chuige ina mbaintear leas as na healaíona cruthaitheacha, tionscnaimh
phobail, agus rannpháirtíocht le grúpaí gairmiúla agus/nó grúpaí speisialaithe. Oibreoimid chun
comhpháirtíocht straitéiseach a bhunú in earnáil an oideachais aosaigh agus pobail.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn leibhéal
na rannpháirtíochta agus líon na ndaoine atá ag gabháil don oideachas forbartha trí
thionscnaimh sheachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla aosaigh agus pobail.

18. Chun Tacú le hOibrithe Deonacha Idirnáisiúnta
Tacóimid le soláthar oiliúna san oideachas forbartha d’oibrithe deonacha atá ag gabháil do shocrúcháin
idirnáisiúnta, trí chlár dámhachtainí. Faoin gclár, ba chóir go spreagfaí oibrithe deonacha idirnáisiúnta
chun feasacht a mhúscailt i leith ceisteanna ceartais dhomhanda agus iad ar socrúchán, agus chun leas a
bhaint as an taithí a fuair siad thar lear d’fhonn beart a dhéanamh ar son an cheartais dhomhanda ar
fhilleadh go hÉirinn dóibh. Cinnteoimid comhleanúnachas idir an tacaíocht uainn don oideachas forbartha
san obair dheonach agus an cháipéis 11 Principles of Good Practice in Volunteering for Global Development
2015, an cód dea-chleachtais do ghníomhaireachtaí a chuireann oibrithe deonacha thar lear.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon agus
céatadán na n-oibrithe deonacha atá fillte abhaile a thuairiscíonn feabhas ar a gcuid
eolais agus scileanna i leith an oideachais forbartha nó athrú ar mheon nó ar
iompraíocht.
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ASCHUR 5: CLÁR FEASACHTA
CHÚNAMH ÉIREANN
Tá sé ina aidhm leis an Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023 feasacht níos fearr a
mhúscailt laistigh den earnáil oideachais fhoirmiúil ar clár na hÉireann sa chomhar um
fhorbairt agus ar Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Leanfaimid ar
aghaidh lenár gcuid iarrachtaí i dtaobh tuiscint dhomhain a chothú i measc an phobail ar
ár mbeartas forbartha idirnáisiúnta agus ár gclár cúnaimh, mar aon le rannpháirtíocht leis
an bpobal ina dtaobh. Cuirfimid leis an bhfeasacht agus an tuiscint atá ag muintir na
hÉireann ar obair agus tionchar ár gclár cúnaimh agus an cion a dhéantar faoi ar mhaithe
le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Tairgfimid
ionchuir oideachasúla do dhaltaí bunscoil, daltaí meánscoile agus mic léinn tríú leibhéal,
chomh maith le scéim dámhachtainí ar an mbunleibhéal; agus oibreoimid i gcomhar le
múinteoirí agus oideoirí lena chinntiú go mbeidh tuiscint ar an obair a dhéanann Cúnamh
Éireann san áireamh mar chuid de chlár níos leithne oideachais forbartha.

AN MÉID A DHÉANFAIMID...
           
19. Chun Tacú le Spreagadh Feasachta do Dhaltaí agus Múinteoirí Bunscoile agus Iar-bhunscoile
Oibreoimid chun cur le líon na mac léinn bunscoile agus iar-bhunscoile agus a gcuid múinteoirí a bhfuil a
fhios acu faoi chlár na hÉireann i dtaobh an chomhair um fhorbairt agus faoi na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe, trí rannpháirtíocht sna ceardlanna a reáchtálann Ionad Chúnamh Éireann, agus trí na
Gradaim Our World de chuid Chúnamh Éireann.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a bheidh i mbun rannpháirtíochta le Cúnamh
Éireann trí na Gradaim Our World agus na ceardlanna dá chuid. Déanfar na sonraí sin a
imdhealú de réir scoileanna nua agus scoileanna a rinne iarratas cheana féin.

20. Chun Tacú le Spreagadh Feasachta do Mhúinteoirí faoi Oiliúint
Oibreoimid chun cur le cumas gach múinteora faoi oiliúint i dtaobh feasacht a spreagadh faoi chlár na
hÉireann maidir le comhar um fhorbairt ina gcuid teagaisc, trí rannpháirtíocht i gceardlanna a

reáchtálfaidh Ionad Chúnamh Éireann.

Torthaí: Déanfar ár bhfeidhmíocht sa ghníomhaíocht sin a thomhas ar bhonn líon na
múinteoirí faoi oiliúint a bhfuil an cumas acu feasacht a spreagadh faoi chlár Chúnamh
Éireann.
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An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, in éineacht le Maria Walsh, iarbhuaiteoir an chomórtais Rós
Thrá Lí, agus daltaí as Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhiocáire, Co. Chorcaí, buaiteoirí foriomlána Ghradaim Our World Chúnamh
Éireann 2015. Grianghraf: Maxwells
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DLÚS A CHUR FAOIN TIONCHAR A IMRÍMID
Chun a chinntiú go n-éireoidh go geal leis an straitéis atá againn, ní mór uasmhéadú a dhéanamh ar thionchar na
hoibre a dhéanaimid san oideachas forbartha ag teacht leis na luachanna agus na spriocanna atá sonraithe sna cáipéisí
An tOileán Domhanda agus Domhan Amháin Todhchaí Amháin. Déanfaimid dul chun cinn na Straitéise Oideachais
Forbartha a rianú agus a thomhais le linn a tréimhse feidhme chun éascú d’fheabhas leanúnach ar ár gcuid oibre agus
chun a léiriú cé an dul chun cinn atá á dhéanamh againn.

CUNTASACHT AGUS FOLLASACHT
Táimid tiomanta don chuntasacht, don fhollasacht agus don oscailteacht dár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha
agus beimid ag obair lena chinntiú go gcloífidh ár gcomhpháirtithe le caighdeáin dá samhail. I gcás aon deontas a
thabharfar do chomhpháirtithe san oideachas forbartha, cloífear go docht lenár gcuid Treoirlínte um Bainistíocht
Deontas atá bunaithe ar ár mbeartas calaoise, ár mbeartas bainistíochta riosca agus Treoirlínte agus Ciorclán na
Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Gach bliain, foilseoimid agus scaipfimid sonraí ionas gur léir don phobal
cén áit agus conas atá an t-airgead á chaitheamh agus cé na torthaí atá á mbaint amach.

ÉIFEACHTACHT AGUS TORTHAÍ
Chomh fada is a bhaineann sé le Cúnamh Éireann, baineann torthaí an oideachais forbartha le tuiscint dhomhain
sheasta a chothú i measc mhuintir na hÉireann ar an mbochtaineacht agus an neamhionannas domhanda. Beidh
baint amach torthaí cearta a sheasfaidh an aimsir ina sprioc lárnach sa tslí sin ina pleanálfaimid ár dtacaíocht don
oideachas forbartha, ina ndéanfaimid cinntí ina leith, ina gcuirfimid chun feidhme é, ina ndéanfaimid monatóireacht
air agus ina dtabharfaimid cuntas air. Aithnímid go dtógann athrú fadtéarmach achar ama agus gur casta an rud é an
t-athrú a thomhas. Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha d’fhonn bealaí éifeachtach, áisiúla a
fhorbairt chun sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla a bhailiú agus a thiomsú chun torthaí a léiriú.

Treoróidh an Creat um Thomhas Feidhmíochta (CTF) ár dtosaíochtaí, cuirfidh sé bonn eolais faoinár gcinntí
infheistíochta sa todhchaí agus rianóidh sé an tionchar fadtéarmach le linn thréimhse na straitéise. Cé go gcuirtear
síos sa straitéis ar an athrú is mian le Cúnamh Éireann a bhaint amach, léireoidh an CTF an chuma a bheidh ar an
athrú agus é bainte amach, le táscairí cuí, fónta, d’fhonn an comhthéacs reatha a léiriú agus cur síos a dhéanamh ar
an athrú ar bhealach sothuigthe. Déanfar an CTF a athbhreithniú ar bhonn leanúnach, chun féachaint ar an dul chun
cinn agus ábharthacht leanúnach a chuid spriocanna, táscairí agus cuspóirí a mheas.

MONATÓIREACHT
Tá an mhonatóireacht ina cuid lárnach den bhainistíocht ar bhonn torthaí agus imríonn sí tionchar ar phleanáil agus
athbhreithniú leanúnach ar thionscadail chomh maith lenár dtacaíocht níos leithne don oideachas forbartha. Is ar an
eagraíocht is faighteoir a bheidh an príomhchúram as ucht monatóireacht a dhéanamh ar an tionscadal mar chuid
de chur chuige bainistíochta atá bunaithe ar thorthaí. Tabharfaidh Cúnamh Éireann cuairteanna monatóireachta ar
roinnt tionscadal roghnaithe chun a gcuid feidhmíochta a mheas i gcoinne an togra tionscadail agus an chreata torthaí
a comhaontaíodh agus lena chinntiú go mbeidh dul chun cinn na heagraíochta ag cloí le hoibleagáidí conarthacha.

ACMHAINNÍ A CHUR AR FÁIL DÁR gCLÁR
Aithnímid go mbeidh dúshlán i gceist leis na cuspóirí atá leagtha amach sa straitéis seo a bhaint amach, agus go
dteastóidh infheistíocht agus ionchur foirne ionas go n-éireoidh léi. Tá an Rialtas fós tiomanta do sprioc na Náisiún
Aontaithe a bhaint amach i dtaobh 0.7% den Olltáirgeacht Náisiúnta a leithdháileadh ar chúnamh forbartha thar lear,
faoi réir fáil a bheith ar acmhainní. Táimid tiomanta do phrionsabail an dea-chleachtais a chur i bhfeidhm maidir lenár
gcuid oibre san oideachais forbartha ionas go mbeidh an tionchar is fearr is féidir ag an obair sin, ar an luach is fearr
ar airgead. Tabharfaimid tacaíocht dár straitéis trí shamhail cistithe mheasctha arna comhlánú le caighdeáin
bhreithmheasa, mhonatóireachta agus mheastóireachta ardcháilíochta a ndéanfaimid athbhreithniú bliantúil orthu
i gcomhar lenár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha. Táimid tiomanta do bhaill foirne a sholáthar ag a bhfuil an
inniúlacht agus an cumas chun comhpháirtíochtaí a bhainistiú le díograis chuí.

RANNPHÁIRTEACHAS LEIS AN EORAIP
Tá ár gcuid rannpháirtíochta ar an leibhéal idirnáisiúnta ina cuid riachtanach dár mbeartas eachtrach agus tugann sí
guth níos láidre dúinn ar an ardán idirnáisiúnta. Fágann an rannpháirteachas lenár gcomhghleacaithe san Eoraip trí
Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda (GENE) go gcuirtear le éifeachtacht ár gcláir oideachais forbartha trí
mhalartú eolais agus taithí leis na daoine sin.
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AGUISÍN 1 

CUNTASACHT I LEITH ÁR bhFEIDHMÍOCHTA – STRAITÉIS OIDEACHAS FORBARTHA 2017-2023 

Sásra Minicíocht

Cuntasacht i
dtaobh
Caiteachais 

Sásraí measúnachta agus athbhreithnithe, idir
inmheánach agus seachtrach
(sainchomhairleoir nó measúnóirí cláir) i leith
gach eagraíochta a gheobhaidh deontas OF 

Tús agus deireadh an
tionscadail nó an chláir 

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann Ar bhonn bliantúil  

Suíomh gréasáin Chúnamh Éireann Ar bhonn bliantúil  

Cuairteanna monatóireachta agus
meastóireachta

Leanúnach

Cuntasacht don Oireachtas Leanúnach

Cuntasacht i
leith Torthaí
agus Tionchair

Tuairisceoidh na heagraíochtaí ar na torthaí a
baineadh amach faoi CTF mar chuid den
tuairisciú ag deireadh na bliana  

Ar bhonn bliantúil 

Tiomsaíonn Cúnamh Éireann sonraí ar na
torthaí a baineadh amach faoin CTF agus
comhroinneann sé leis an earnáil OF iad 

Ar bhonn bliantúil

Tuarascáil ar thionchar agus torthaí faoin CTF
ag an athbhreithniú lárthéarma

Luath-mhíonna na
bliana 2020

Athbhreithniú agus measúnú ar thionchar agus
torthaí a baineadh amach de bharr na Straitéise
OF 

Luath-mhíonna na
bliana 2023

Athbhreithniú Piaraí a dhéanfaidh an Eagraíocht
um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta ar
chlár forbartha na hÉireann 

Le deimhniú

Measúnacht
straitéise

Athbhreithniú lárthéarma ar an Straitéis OF 2020

Athbhreithniú deiridh ar an Straitéis OF 2023
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AGUISÍN 2

PÁIRTITHE LEASMHARA MAIDIR LE FORFHEIDHMIÚ NA STRAITÉISE OIDEACHAIS FORBARTHA 

Gníomhaíochtaí sa Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023

1. Tacú le comhthéacs cumasaithe don OF agus don OSD ar an leibhéal áitiúil
agus an leibhéal náisiúnta in earnáil an oideachais fhoirmiúil, earnáil na hóige,
earnáil an oideachais aosaigh agus pobail, trí chur lenár gcomhleanúnachas
cumarsáide agus beartais le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais.

     

2. Éascú don chomhpháirtíocht agus don fhoghlaim chomhroinnte san OSD idir
ár macasamhla san Eoraip trí rannpháirtíocht ghníomhach beartais le GENE.

  

3. Cur le hinfheictheacht an OF agus an OSD, le tuiscint an phobail orthu agus
leis an tacaíocht institiúideach dóibh, ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal náisiúnta
agus leibhéal na hEorpa.

   

4. Tacú le clár forbartha acmhainní do chleachtóirí OF.  
5. Tacú le comhpháirtíocht agus comhoibriú i measc cleachtóirí OF, na sochaí
sibhialta, na meán agus lucht na fiontraíochta sóisialta.

 

6. Tacú le taighde straitéiseach i gcomhthéacs na hÉireann chun soláthar,
caighdeáin agus tionchar an OF a threorú agus a fheabhsú.

 

7. Tacú le comhpháirtíocht Straitéiseach OF maidir le hacmhainní OF atá
ábhartha agus furasta le rochtain a scaipeadh ar líne agus maidir le hacmhainní
a fhorbairt ina bpléitear le saincheisteanna socheacnamaíocha atá i réim.

 

8. Tacú le breithmheas, monatóireacht agus measúnacht ar thionscadail agus
ar chláir OF.



9. Tacú le cleachtóirí OF i dtaobh na SFIanna a chomhtháthú i ngach tionscadal
agus clár OF arna gcistiú ag Cúnamh Éireann.

 

10. Tacú le cur chuige comhordaithe maidir le cur chun feidhme agus
comhtháthú an OF i gcuraclaim agus méadú a dhéanamh ar sholáthar OF agus
OSD ardchaighdeáin sna scoileanna.

   

11. Tacú le comhtháthú an OF agus an OSD in oiliúint tosaigh múinteoirí.    

12. Tacú le soláthar na forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL) san OF agus OSD do
mhúinteoirí.

    

13. Tacú le hinstitiúidí ardoideachais agus eagraíochtaí OF chun cur le
rannpháirtíocht na mac léinn tríú leibhéal in OF agus OSD ardchaighdeáin.

   

14. Tacú le comhtháthú breise OF sna curaclaim oideachais aosaigh agus
bhreisoideachais trí na Boird Oideachais agus Oiliúna.

 

15. Tacú le clubanna agus eagraíochtaí óige chun cur le líon agus raon na
ndaoine óga a ghlacann páirt in OF agus OSD ardchaighdeáin.

  

16. Tacú le soláthar oiliúna ardchaighdeáin DE agus OSD do lucht saothair na
hóige, trí oiliúint tosaigh oibrithe don aos óg agus FGL.

  

17. Tacú le soláthar OF ardchaighdeáin i réimse seachfhoirmiúil agus
neamhfhoirmiúil na hearnála oideachais aosaigh agus pobail.

  

18. Tacú le soláthar oiliúna réamhimeachta agus iar-theachta san OF d'oibrithe
deonacha idirnáisiúnta in Éirinn.
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AGUISÍN 3

GLUAIS NA bPRÍOMHTHÉARMAÍ 

Baineann na sainmhínithe seo thíos go sonrach le comhthéacs na Straitéise Oideachais Forbartha.

Oideachas Aosach Oideachas do dhaoine fásta a bhíonn ar siúl i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla
araon, go minic le daoine nach raibh acu ach deiseanna teoranta oideachais fhoirmiúil, nó a
bhfuil scileanna úra á bhfoghlaim acu chun tabhairt faoi dheiseanna nua oibre agus saoil. 

Earnáil an Oideachais
Aosaigh agus Pobail 

Áirítear in earnáil an oideachais aosaigh agus pobail an fhoghlaim go léir a dhéanann duine fásta
nach bhfuil ag freastal ar oideachas príomhshrutha, oideachas ar an dara leibhéal nó ar chúrsa
ardoideachais.  Sa chomhthéacs sin, bíonn an t-oideachas forbartha ar bun tar éis na scolaíochta
dara leibhéal, ach taobh amuigh den chóras tríú leibhéal.  

Oideachas Pobail / Forbairt
Pobail

Bíonn sé ar siúl lasmuigh den earnáil fhoirmiúil agus i limistéir gheografacha nó pobail
chomhleasa, agus is féidir go n-áireofaí leo forbairt, oideachas agus oiliúint ghrúpa, agus is féidir
caitheamh leo ar bhonn níos leithne  “as a process of communal education towards
empowerment, both at an individual and a collective level … an interactive, challenging process,
not only in terms of its content but also in terms of its methodologies and decision making
processes.” (Learning for Life: White Paper on Adult Education, DES, 2010) 

Comhpháirtithe san
Oideachas forbartha

Tagraíonn an téarma seo d'aon eagraíocht nó institiúid a fhaigheann cistiú ó Chúnamh Éireann
chun cuspóirí Straitéis Oideachais Forbartha Chúnamh Éireann a bhaint amach.

Torthaí an Oideachais
Forbartha 

Is é cuspóir na dtorthaí sin tuiscint dhomhain sheasta a chothú i measc mhuintir na hÉireann ar
an mbochtaineacht agus an neamhionannas domhanda.

Oideachas Luath-Óige Tugadh sainmhíniú air sa Pháipéar Bán, Ready to Learn 1999, amhail oideachas agus cúram do
pháistí ó bhreith go haois a sé bliana.   

Boird Oideachais agus
Oiliúna

Is údaráis reachtúla iad a bhfuil freagracht orthu as oideachas agus oiliúint, obair don aos óg
agus réimse feidhmeanna reachtúla eile. Déanann siad bainistiú agus feidhmiú ar scoileanna
dara leibhéal, coláistí breisoideachais, scoileanna náisiúnta pobail ilchreidmheacha agus réimse
ionad oideachas d'aosaigh agus ionad breisoideachais a chuireann cláir oideachais agus oiliúna
ar bun.

Oideachas don Fhorbairt
Inbhuanaithe 

Tríd an oideachas sin, forbraítear agus neartaítear an cumas atá ag daoine aonair, grúpaí, pobail,
eagraíochtaí agus tíortha chun breithiúnais agus roghanna a dhéanamh ar mhaithe leis an
bhforbairt inbhuanaithe. 

Oideachas Foirmiúil Is ionann é agus oideachas a sholáthraítear sa chóras scoileanna, coláistí, ollscoileanna agus
institiúidí oideachais fhoirmiúil eile a chuimsíonn de ghnáth 'dréimire' leanúnach oideachais
lánaimseartha do pháistí agus do dhaoine óga.

Breisoideachas agus
Breisoiliúint

Soláthraíonn an earnáil sin raon leathan cúrsaí do dhaoine éagsúla atá níos mó ná sé bliana
déag d'aois. Cuirtear cláir ath-oiliúna agus breisoiliúna scileanna ar fáil d'fhostaithe agus dóibh
siúd atá dífhostaithe nó neamhghníomhach. Cuidítear le daoine dul ar aghaidh chuig an
ardoideachas agus soláthraítear an 'dara seans' ar oideachas do na daoine nach bhfuil a gcuid
oideachais dara leibhéal curtha i gcrích acu.

Foghlaim Neamhfhoirmiúil Foghlaim nach bhfuil eagraithe ná struchtúraithe i dtéarmaí cuspóirí, ama ná tacaíochta
foghlama agus d'fhéadfadh sí a bheith ina toradh ar ghníomhaíochtaí laethúla a bhaineann le
hobair, leis an teaghlach nó le cúrsaí fóillíochta.

Oideachas Seachfhoirmiúil Próiseas oideachais eagraithe lena ndéantar comhlánú ar chórais phríomhshrutha oideachais
agus oiliúna, agus is iondúil nach leanann deimhniúchán uaidh.

Foghlaim Sheachfhoirmiúil Próiseas foghlama spriocdhírithe a thacaíonn le forbairt duine, leis an gcumas athraithe, an
chruthaitheacht, na buanna, an tionscnaíocht atá aige nó aici, le meon na freagrachta sóisialta,
agus le forbairt eolais, scileanna, dearcthaí agus luachanna a bhaineann leo. Cuimsítear léi
foghlaim lasmuigh de chomhthéacsanna institiúideacha, ach is féidir léi a bheith ar siúl i
gcomhthéacsanna den sórt sin freisin.
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Cuspóir Tagraíonn cuspóir do ráiteas faoin méid is gá a bhaint amach; an toradh a bhfuiltear ag súil leis ag
deireadh na hidirghabhála atá beartaithe.

Toradh Torthaí fadtéarmacha cláir OF. Tagraíonn sé do na hathruithe a tharlaíonn do dhaoine de bharr a
bheith páirteach i ngníomhaíochtaí chláir oideachais forbartha, nó an tairbhe a bhaineann siad astu.

Aschur Na torthaí gearrthéarmacha a bhíonn ar ghníomhartha agus gníomhaíochtaí an chláir OF. Is féidir leo
a bheith idir chainníochtúil agus cháilíochtúil agus baintear leas astu chun an dul chun cinn a
thomhas agus a aithint i réimse sonrach gníomhaíochta.

Deontas Cláir An sásra cistithe is mó de chuid Chúnamh Éireann do chomhpháirtithe na sochaí sibhialta. Tacaíonn
an Deontas Clár le cláir forbartha fhadtéarmacha de chuid eagraíochtaí na sochaí sibhialta (cinn
Éireannacha den chuid is mó) a bhfuil na luachanna céanna acu is atá ag Cúnamh Éireann agus a
bhfuil a gcur chuige foriomlán ag teacht le beartas rialtas na hÉireann. Áirítear sa scéim Deontas Clár
cistiú (nuair is cuí) do chomhpháirtithe neamhrialtasacha chun obair san oideachas forbartha a chur
chun feidhme ar bhealach straitéiseach, atá dírithe ar chaighdeáin.

Páirtithe Leasmhara Na daoine a bhfuil róil thábhachtacha acu i dtaobh cuspóirí na Straitéise OF a bhaint amach.

Clár Comhpháirtíochta
Straitéisí

Cuireann Cúnamh Éireann cistiú ilbhliantúil ar fáil do réimsí príomhthosaíochta san oideachas
forbartha trína chláir Comhpháirtíochta Straitéisí. Aontaíonn Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha um
oideachas forbartha na cláir oibre agus na creataí torthaí atá beartaithe acu i gcomhairle le Cúnamh
Éireann, ar bhonn bliantúil.

Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe (SFIanna)

Glacadh Clár Oibre 2030 ar leibhéal Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe i Meán Fómhair 2015,
agus cuimsítear ann 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) agus 169 sprioc bhainteach atá
infheidhmithe go huilíoch agus lena dtreorófar an fhorbairt dhomhanda sna cúig bliana déaga atá
romhainn. Tagann na SFIanna i gcomharba ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise, spriocanna de
chuid na Náisiún Aontaithe, a bhí dírithe ar an troid ina aghaidh na bochtaineachta, an ocrais agus
galar, sna náisiúin is boichte ar domhan. Leanann na SFIanna leis an iarracht chun deireadh a chur
leis an ngéarbhochtaineacht, ach téitear i ngleic tríothu freisin le dúshláin i ndáil le fuinneamh, bia,
uisce, aeráid, síocháin, rialachas, poist agus uirbiú agus i ndáil le conas táirgeadh domhanda, ídiú
agus cleachtais mhaireachtála a aistriú chuig cosán inbhuanaithe. Ceann de na príomhphrionsabail
is bonn leis an gClár Oibre nua is ea nach fhágfar aon ghrúpa leochaileach inár ndiaidh.

Cur Chuige sa Scoil
Iomlán

Rannpháirtíocht ilghnéitheach san OF lena léirítear a stádas mar luach comhchoiteann atá á
ghlacadh go fonnmhar, á chuimsiú agus á fheidhmiú ag gach uile dhuine i bpobal na scoile.

Duine Óg Aon duine atá os cionn 10 mbliana agus faoi bhun 25 bliana d'aois. Tá sé sin ag teacht leis an
tairseach aoise uasta faoi Acht um Obair don Aos Óg, 2001 agus leis an sainmhíniú a úsáideann na
Náisiúin Aontaithe.

Earnáil na hÓige Folaíonn earnáil na hóige, i measc eile, obair don aos óg agus seirbhísí eile don óige a sholáthraíonn
eagraíochtaí deonacha óige.

Obair don Aos Óg Baineann obair don aos óg le raon éagsúil gníomhaíochtaí, ábhar agus beart arna soláthar ag
gníomhaithe éagsúla i réimsí agus in áiteanna éagsúla. Is clár pleanáilte oideachais í atá ceaptha
chun cabhrú le forbairt phearsanta agus shóisialta na ndaoine óga trína rannpháirtíocht dheonach.

AGUISÍN 4 

AN CREAT BAINISTÍOCHTA FEIDHMÍOCHTA 2017-2023

Tá an Creat um Thomhas Feidhmíochta (CTF), 

sa rannóg oideachais forbartha ar láithreán gréasáin Chúnamh Éireann 

www.irishaid.ie.
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