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Is cúis mhór áthais dom é Plean Straitéiseach 
Institiúid Oideachais Marino 2015–2020 a chur i 
láthair. Thar ceann an Bhoird Rialaithe ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leosan go léir a chuidigh linn an 
plean straitéiseach a cheapadh – comhaltaí Bhord 
Rialaithe MIE, an lucht bainistíochta agus an fhoireann, 
comhaltaí an Choiste um Phleanáil Straitéiseach, 
Meitheal Straitéise Acadúla Choláiste na Tríonóide-
Institiúid Oideachais Marino, agus na páirtithe 
leasmhara go léir a chaith am leis go fial flaithiúil. Ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil freisin, thar ceann an 
Bhoird Rialaithe, lenár nUachtarán, an tOllamh Anne 
O’Gara as a ceannaireacht fhuinniúil leanúnach.

I bhfianaise go bhfuilimid ag feidhmiú i dtimpeallacht 
sheachtrach dhúshlánach atá de shíor ag athrú, tá MIE 
fós lántiomanta dá misean – is é sin cuimsitheacht agus 
barr feabhais a chur chun cinn san oideachas. Tá seacht 
gcinn de Threoirphrionsabail mar bhonn is taca leis an 
misean sin, arna sainiú ag ár nIontaobhaithe.

De réir na físe a cuireadh in iúl i bplean 2009–2014, 
d’fhás agus d’fhorbair MIE go suntasach le blianta 
beaga anuas. Sa tréimhse úd, mhéadaigh an líon 
mac léinn sa choláiste faoi 84% agus cuireadh 
leis na cláir a bhíonn ar fáil i réimsí na luath-óige, 
na bunscolaíochta, an bhreisoideachais agus an 
léinn oideachais. Sa bhliain 2011, dhaingníomar an 
caidreamh le Coláiste na Tríonóide, caidreamh atá ar 
bun le fada an lá, le comhaontú foirmiúil le go roinnfí 

an t-iontaobhas idir MIE agus Coláiste na Tríonóide 
ag Congregation of Christian Brothers European 
Province agus Coláiste na Tríonóide. 

Sa tuarascáil Report of the International Review Panel 
on the Structure of Initial Teacher Education Provision 
in Ireland (2012) leagadh béim ar oiliúint tosaigh 
múinteoirí in Éirinn, agus d’fhorbair an méid a bhí 
sonraithe i dtuarascálacha eile roimhe sin maidir leis 
an ardoideachas. Bhíothas ag tuar ann go mbeidh 
tréimhse mhórathraithe san earnáil oideachais in 
Éirinn, chun go mbeadh an earnáil ag feidhmiú de réir 
an chleachtais idirnáisiúnta is fearr. Fáiltíonn MIE roimh 
an bhforbairt sin, atá ag teacht go hiomlán lena bhfuil 
beartaithe againn sa phlean seo – cur lenár gcion chun 
Éire a dhaingniú mar sholáthraí oideachais den chéad 
scoth ar chomhchéim lenár bpiaraí idirnáisiúnta. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom tréaslú le pobal uile 
MIE as an dílseacht agus an díograis a bhaineann lena 
ndéanann siad, agus go deimhin féin le gaois agus 
ceannaireacht Sr Bernadette MacMahon D.C. ar tháinig 
mise i gcomharba uirthi. Bhí sí ina cathaoirleach 
ar Bhord Rialaithe MIE ar feadh 15 mbliana déag. I 
dteannta a chéile, dhaingnigh siad dea-cháil MIE mar 
ionad barr feabhais – bunchloch don chéad chéim eile 
dár bhforás.

Pat Kenny
Cathaoirleach Bhord Rialaithe MIE 

BROLLACH – FOCAL ÓN 
gCATHAOIREACH
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Tá Institiúid Oideachais Marino faoi bhláth! Le linn 
thréimhse Phlean Straitéiseach MIE 2009–2014, tháinig 
ardú suntasach ar líon na mac léinn, chuireamar lenár 
dtairiscint clár i réimsí an oideachais múinteoirí agus 
an léinn oideachais, cláir fochéime agus iarchéime 
san áireamh, agus dhaingníomar ár gcaidreamh le 
Coláiste na Tríonóide.

Leathnaíodh amach croímhisean MIE agus ní ar chláir 
acadúla oideachais bunmhúinteoirí amháin a bhímid 
ag díriú anois. Áirítear anois fís níos leithne don 
oideachas agus tá cláir nua á dtairiscint againn i réimsí 
an oideachais luath-óige, an bhreisoideachais agus tá 
soláthar speisialtóireachta Máistreachta ann chomh 
maith. Clár a gcuireann fágálaithe scoile agus mic léinn 
aibí atá ag filleadh ar an oideachas suim ann ná an B. 
Eol. i Léann an Oideachais. Is léiriú ábhar an chúrsa 
sin ar nach bhfuil an t-oideachas teoranta don seomra 
ranga agus don scoil. Déantar coincheapa suimiúla a 
chíoradh sa chúrsa sin, mar shampla forbairt agus cur 
i bhfeidhm na scileanna a bhaineann le hoideachas, 
a chuideoidh le mic léinn barr feabhais a bhaint 
amach i ngairmeacha amhail pleanáil cláir, seirbhísí 
óige, nó gairmeacha san oideachas d’aosaigh nó i 
gcomhthéacsanna neamhacadúla. Ar na láidreachtaí 
ag MIE tá cumas na hinstitiúide speisialtóireachta 
ardoideachais seo aghaidh a thabhairt ar an athrú 
ón tús agus a bheith solúbtha chun dul i ngleic le 
riachtanais de réir mar a thagann siad chun solais.

Mar Choláiste Cleamhnaithe de chuid Choláiste 
na Tríonóide, tá leas bainte ag MIE as an ngaol 
torthúil leis an ollscoil sin ó na 1970í i leith. Tá MIE 
tiomanta dá ról mar cheannaire smaointeoireachta 
agus mar eagraíocht a bhfuil tionchair aici ar 
bheartais. D’ainneoin na srianta atá orainn i 
bhfianaise mhéid na hinstitiúide, táimid den 
tuairim go gcuideoidh ár gcomhar le Coláiste 
na Tríonóide agus le páirtithe náisiúnta agus 
idirnáisiúnta eile linn cion luachmhar a dhéanamh 
ar son an oideachais. Agus muid ag breathnú chun 
cinn, tá deiseanna ann le tapú ón gcomhoibriú in 
earnáil an oideachais múinteoirí i gcomhthéacs 
Bhraisle Bhaile Átha Cliath/Laighean Crann Taca 1 
agus Comharinstitiúid Oideachais Múinteoirí 
TCD-MIE-UCD-NCAD. 

Tréaslaím le foireann MIE as a bheith toilteanach i 
gcónaí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin go háirithe i 
bhfianaise na srianta suntasacha airgeadais atá ann 
faoi láthair. Ba mhaith liom flaithiúlacht European 
Province of Christian Brothers i spiorad Edmund Rice 
Beannaithe a lua. Bíonn an fhís Chríostaíochta mar 
bhonn lena ndéanann siad agus iad ar an ndícheall a 
chinntiú go ndéanfaidh an Institiúid difríocht i réimse 
an oideachais. 

An tOllamh Anne O’Gara
Uachtarán MIE

RÉAMHRÁ AN 
UACHTARÁIN
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1. CÚLRA & COMHTHÉACS
1.1  STAIR & SEASAMH

Pobal teagaisc, foghlama agus taighde í Institiúid Oideachais Marino (MIE) atá tiomanta de 
cuimsitheacht agus barr feabhais a chur chun sinn san oideachas. Táimid ag plé le hoideachas,  
go háirithe oiliúint tosaigh múinteoirí (ITM), le 100 bliain anuas. 

Bunaíodh an gaol atá againn le Coláiste an Tríonóide (TCD) sa bhliain 1976, tráth ar tógadh isteach na chéad 
mhic léinn neamheaglaiseacha a bhí cláraithe don chúrsa Baitsiléara Oideachais (B.Ed.). I mí Iúil 2011, 
daingníodh an caidreamh sin le comhaontú foirmiúil agus anois tá MIE ag feidhmiú faoi chomhiontaobhas 
Congregation of Christian Brothers European Province agus Coláiste na Tríonóide. 

Le deich mbliana anuas, athshannaíodh misean agus raon acadúil MIE le go gcuimseofaí tuiscint níos 
doimhne ar an oideachas sa rang agus lasmuigh den rang agus táimid anois ag plé le múinteoirí agus oideoirí 
san oideachas luath-óige, sa bhunscolaíocht agus sa bhreisoideachas. Anuas air sin táimid tiomanta don 
léann oideachais a chuimsíonn suíomhanna neamhthraidisiúnta oideachais agus an timpeallacht oideachais 
iolraíoch níos leithne. 
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1.1.1 PLEAN STRAITÉISEACH MIE 2009–2014

Inár bPlean Straitéiseach 2009–14 cuireadh síos ar na bearta a chuirfí i gcrích chun cur leis an soláthar 
oideachais san Institiúid. Chuige sin bhunófaí cláir speisialtóireachta ar leith ag díriú ar oideachas agus 
speisialtóireachtaí bainteacha. Le linn na tréimhse sin, seo a bhaineamar amach:

• Méadaíodh líon na mac léinn faoi 84% 
• Tá réimsí nua á dtairiscint againn anois, mar shampla cláir san Oideachas Luath-óige, Breisoideachas  

agus Léann an Oideachais 
• Cuireadh feabhas ar an tacaíocht do mhic léinn a bhuíochas leis an gcomhaontú seirbhíse le  

Coláiste na Tríonóide 
• Cuireadh leis an soláthar agus anois tá dhá chlár nua fochéime agus dhá chlár nua iarchéime ar fáil 
• Rinneadh éagsúlú ar an tsamhail teagaisc le go n-áireofaí soláthar cumaisc 
• Athmhúnlaíodh na cláir oiliúna tosaigh múinteoirí B. Oid agus Ard-Dioplóma san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)
• Cuireadh le cláir agus gníomhaíochtaí san Ionad don Oideachas Reiligiúnach (MIE) 
• Forbraíodh Ionad Lóchrainn don Oideachas Idirchultúrtha
• Infheistíodh i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)
• Cuireadh feabhas ar chórais taifid do mhic léinn agus ar na bealaí cumarsáide seachtracha 
• Rinneadh éagsúlú ar shruthanna ioncaim, agus anois tá 40% dár n-ioncam ag teacht ó fhoinsí  

seachas an státchiste 
• Féinmhaoiníodh forbairt an champais chun freastal ar an líon níos mó mac léinn 
• Comhdhlúthaíodh ár n-ioncam ó ghníomhaíochtaí neamhlárnacha lenár gcliantpháirtithe 
• Dhaingníomar ár gcaidreamh le Coláiste na Tríonóide 
• Bhíomar i mbun comhpháirtíochtaí taighde, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta 
• Chuireamar lenár n-inniúlacht speisialtóireachta taighde i réimsí a bhaineann leis an oideachas 
• D’fhorbraíomar comhpháirtíochtaí pobail chun maolú ar an míbhuntáiste san oideachas 
• Bhunaíomar comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta ag díriú ar thaighde agus ar shoghluaisteacht idirnáisiúnta 
• Chuireamar chun cinn comhpháirtíochtaí struchtúrtha mar pháirtí i gCrann Taca 1 Bhaile Átha Cliath/Laighean.
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1.1.2 AN GAOL IDIR MIE AGUS COLÁISTE NA TRÍONÓIDE 

Mar choláiste cleamhnaithe de chuid Choláiste na Tríonóide, déanann TCD ár gcláir acadúla a dheimhniú, a 
chreidiúnú agus cuireann siad dearbhú cáilíochta ar fáil dóibh. Anuas air sin, bíonn fáil ag mic léinn MIE ar 
sheirbhísí agus tacaí Choláiste na Tríonóide, mar shampla comhairleoireacht agus seirbhísí forbartha foghlama 
agus míchumais. Mar chuid den ghaol sin tá ionadaíocht fhoirmiúil ag TCD ar ár mBord Rialaithe, agus tá 
ionadaíocht ag MIE ar Chomhairle Ollscoile TCD. Tá an caidreamh bunaithe ar sheacht dTreoirphrionsabal MIE, 
atá ina mbonn is taca do dhul chun cinn na hinstitiúide i réimsí an oideachais agus na cuimsitheachta. 

Le blianta beaga anuas chuireamar leis an ngaol le Coláiste na Tríonóide trí chomhstraitéis acadúil a fhorbairt 
a chuireann chun cinn comhpháirtíocht níos dlúithe agus níos fairsinge sa teagasc agus sa taighde idir an dá 
institiúid. Le cur i bhfeidhm na comhstraitéise seo beidh MIE agus Coláiste na Tríonóide in ann leas a bhaint as 
láidreachtaí a chéile. 

Beidh an fhís acadúil againn á forbairt i gcomhthéacs ár láidreachtaí féin agus i gcomhthéacs ár ngaoil le Coláiste 
na Tríonóide, agus cothóimid gaol nua le Disciplíní agus Scoileanna éagsúla in TCD. Beidh daingniú an ghaoil sin ina 
chomhthéacs freisin dár rannpháirtíocht i bhforbairtí braislí réigiúnacha in earnáil an ardoideachais i gcoitinne. 

1.1.3 COMHARINSTITIÚID OIDEACHAIS MÚINTEOIRÍ TCD-MIE-UCD-NCAD

I gcomhar le Coláiste na Tríonóide (TCD), An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) agus Coláiste Náisiúnta 
Ealaíne is Deartha (NCAD), táimid tar éis ár struchtúir a fhorbairt ionas go bhféadfaimis leas a bhaint as láidreachtaí 
a chéile san oiliúint tosaigh múinteoirí, san fhorbairt ghairmiúil leanúnach agus sa taighde agus muid anois mar 
Phríomhinstitiúid Oideachais Múinteoirí. 

Agus muid ag breathnú romhainn, tá féidearthachtaí ann don dá ollscoil diantaighde TCD agus UCD i gcomhar 
le MIE agus NCAD, mais chriticiúil a bhaint amach sa taighde as a múnlófar beartas agus cleachtas oideachais 
múinteoirí amach anseo. Táthar ag cur lenár gcomharchlár oibre taighde a bhuíochas leis an Meitheal Taighde a 
bhfuil ionadaíocht ag na ceithre pháirtí uirthi. Rinne an mheitheal sin comhordú le déanaí ar Shiompóisiam Taighde  
a bhí ar siúl in MIE. 

Mar Bhraisle Réigiúnach, cuirimid oideachas ardchaighdeáin ar fáil ag freastal ar gach leibhéal den oideachas – 
luathbhlianta, bunscolaíocht, iar-bhunscolaíocht, breisoideachas, oideachas d’aosaigh agus foghlaim ar feadh an 
tsaoil. Ceann de na réimsí tosaíochta atá ag an mBraisle ná comhchláir oideachais a fhorbairt agus deiseanna a 
chur ar fáil san fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a chuideoidh linn ár neart a chur le chéile agus breisluach a 
chur leis an oideachas múinteoirí. 

Chomh maith leis sin, táthar ag breathnú ar na deiseanna breise a bheidh ann comhordú a dhéanamh ar 
shocrúcháin scoile bunleibhéil agus iar-bhunleibhéil.
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1.2 DÚSHLÁIN SHEACHTRACHA & DEISEANNA 

Bíonn baint thábhachtach ag an oideachas le hacmhainn iomaíochta i gcúrsaí eacnamaíochta. Tharla athruithe 
as cuimse ar an earnáil oideachais ó thosaigh an cor chun donais eacnamaíochta, idir athruithe beartais is 
impleachtaí maoiniúcháin don chóras ardoideachais. 

Tréimhse mhúnlaitheach iad na blianta 2011 agus 2012 d’Ardoideachas in Éirinn, tráth ar foilsíodh Straitéis 
Náisiúnta don Ardoideachas 2030 (Tuarascáil Hunt), agus go luath ina dhiaidh sin d’fhoilsigh an tÚdarás um 
Ardoideachas Towards a Future Higher Education Landscape agus ansin go háirithe maidir le hoiliúint tosaigh 
múinteoirí, the Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provision in 
Ireland (Tuarascáil Sahlberg).

Le haghaidh MIE, leagadh amach i dTuarascáil Sahlberg na bearta ba ghá chun tacú leis an dul chun cinn náisiúnta 
ag féachaint le:

• Feabhas a chur ar thorthaí ardchaighdeáin trí theagasc maidir le hoideolaíocht/eolas ábhair 
• Éascú a dhéanamh ar chomhar níos fearr idir na leibhéil éagsúla oideachais ón oideachas luath-óige  

go dtí an t-oideachas d’aosaigh 
• Díriú ar chleachtas cliniciúil trí theoiric a nascadh le cleachtas 
• Imeascadh a dhéanamh ar mhic léinn agus foireann ó chúlraí ildisciplíneacha 
• Mais chriticiúil a chruthú don taighde agus cur i bhfeidhm a bheith mar bhonn don teagasc agus don fhoghlaim 
• Nascadh go hidirnáisiúnta le hinstitiúidí oideachais múinteoirí agus cur le soghluaisteacht mac léinn agus foirne.

I dTuarascáil Sahlberg moladh go ndéanfaí athmhúnlú agus cuíchóiriú ar oideachas múinteoirí, agus roinnt mhaith 
de sin ar bun cheana féin san earnáil. I ndáil leis an ionad beartaithe TCD-MIE-UCD-NCAD don oideachas múinteoirí, 
moladh sa Tuarascáil go mbeadh ‘struchtúr aonair rialachais ann, le sruth amháin maoiniúcháin’. Cé go bhfuil 
dúshláin shuntasacha ag baint leis sin, tá MIE tiomanta de obair i gcomhar lenár bpáirtithe institiúideacha chun 
‘Príomhinstitiúid Oideachais Múinteoirí’ a bhunú, de réir mar a samhlaíodh í sa tuarascáil.
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Anuas air sin, inár bpróiseas comhairliúcháin faoin bpeanáil straitéiseach sonraíodh roinnt saincheisteanna 
earnála a mbeadh ar na soláthraithe oideachais éagsúla aghaidh a thabhairt orthu. Seo thíos achoimre ar na 
saincheisteanna sin:

• Feabhas a chur ar an soláthar agus ar chaighdeán an oideachais trí mheán na Gaeilge 
• Tacaíocht a sholáthar don oideachas creideamh-bhunaithe agus don ilchineálacht sa soláthar 
• Dul i ngleic le fadhbanna litearthachta agus uimhearthachta 
• Maolú ar an míbhuntáiste sóisialta trí mheán an oideachais 
• Feabhas a chur ar an rochtain ar oideachas 
• Deiseanna breise FGL agus ardcháilíochtaí a sholáthar 
• Oideachas luathbhlianta a sholáthar 
• Dul i ngleic le bearnaí taighde san Oiliúint Tosaigh Múinteoirí (OTM) trí mheán an chomhoibrithe  

agus trí chomhthionscadail 
• Tacaíocht a sholáthar don fhoghlaim teicneolaiocht-bhreisithe 
• Nascacht idirnáisiúnta a thógáil don OTM.

Tá tionchar díreach fós ag an ngéarchéim airgeadais ar an earnáil ardoideachais in Éirinn, agus tá an baol ann fós 
go laghdófar maoiniú poiblí don earnáil sin. Is gá athruithe céimneacha a chur i bhfeidhm má táimid chun ár gclár 
oibre níos leithne a bhaint amach, athruithe iad ar a ndéanaimid agus ar an gcaoi a ndéanaimid na nithe sin, bíodh 
sin ar bhonn aonair nó lena chéile. Tá an clár oibre sin á chur chun cinn agus acmhainní thar a bheith gann. 

Ionas go mbeidh an earnáil oideachais in ann a lándícheall a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal agus tacú leis 
an bhforás náisiúnta, beidh gá le samhail inbhuanaithe maoiniúcháin. Mar Institiúid, táimid dírithe ar sholáthar 
ardchaighdeáin, ar fhás agus forbairt, agus leanfaimid ag féachaint le deiseanna nua a chur ar fáil sa soláthar i 
gcomhar le dreamanna eile. Fós féin, teastaíonn uainn ár bhfócas speisialtóireachta a choinneáil ar sholáthar 
oideachais den chéad scoth agus tacú le cuimsitheacht. D’éirigh go maith linn go dtí seo a bhuíochas le bainistiú 
stuama airgid, agus beidh an bainistiú stuama sin thar a bheith tábhachtach amach anseo.

11



2.1 MISEAN 

Pobal teagaisc, foghlama agus taighde 
í Institiúid Oideachais Marino (MIE) 
atá tiomanta de cuimsitheacht agus 
barr feabhais a chur chun sinn san 
oideachas. Tá dínit agus pointéinseal 
gach uile dhuine lárnach dár saol,  
dár gcuid oibre agus don tseirbhís  
a chuirimid ar fáil. 

2.  MISEAN, FÍS & LUACHANNA MIE 

12



2.2 FÍS

Beidh tábhacht dhomhanda ag baint le MIE, sa teagasc agus sa taighde i 
réimse an oideachais. 

Trí mheán an chomhoibrithe agus na teicneolaíochta fairsingeoimid ár 
dteorainneacha geografacha agus cuirfimid fuadar faoi sholáthar clár 
nua ardchaighdeán nuálach oideachais. Tógfaimid mais chriticiúil le 
haghaidh taighde den chéad scoth i gcomhar le dreamanna eile, agus 
cothóimid naisc idir ollscoileanna, scoileanna agus an pobal chun cuidiú 
leis an bhforbairt inbhuanaithe agus le hathnuachan ar fud an chórais 
oideachais go léir. 

Daingneoimid ár dtiomantas agus ár saineolas i réimse na 
cuimsitheacha trí thaighde a reáchtáil agus cláir oideachais a  
thairiscint a chuideoidh leosan atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta. 

Beidh tús áite againn sa phlé náisiúnta agus idirnáisiúnta i ndáil le 
deiseanna agus dúshláin a bhaineann le hiolrachas agus le ilchineálacha 
san oideachas. 

2.3 TREOIRPHRIONSABAIL

Tá ár seacht dTreoirphrionsabal ina mbonn is taca don uile ní a 
bhaineann le dul chun cinn na hinstitiúide:

1. A bheith éacúiméineach agus meas a léiriú ar gach pobal creidimh 
2. Gné lárnach den oideachas múinteoirí a sholáthar 
3. Tacú le misean an oideachais Chaitlicigh trína shainmheon a fhógairt 

agus trí mhúnlaí a mholadh dá chur i bhfeidhm 
4. Cláir oideachais a sholáthar a spreagfaidh daoine bochta agus 

daoine faoi mhíbhuntáiste agus a dhéanfaidh iad a chumhachtú 
5. Pobal foghlama a thógáil atá dírithe ar an duine aonair, a léiríonn meas 

ar éagsúlachtaí agus atá inrochtana do dhaoine faoi mhíbhuntáiste 
6. Cuidiú le tuismitheoirí freagrachtaí a róil mar oideoirí a chomhlíonadh 
7. Meas a léiriú ar gach duine atá ag lorg na fírinne agus a gcearta a 

chosaint ó thaobh eolas nua a fháil, pé toradh a bheadh air sin.

Tá na Treoirphrionsabail sin mar bhonn leis an gcomhiontaobhas le 
Coláiste na Tríonóide agus tá siad bunaithe ar luachanna Edmund 
Rice Beannaithe, go háirithe an fhís aige don oideachas cuimsitheach 
agus fuascailteach. 
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3.1 TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

Ag tógáil ar an gcomhiontaobhas idir Coláiste na Tríonóide agus European Province of the Christian 
Brothers, tá ár bPlean bunaithe ar cheithre phríomhréimse:

3. TREO STRAITÉISEACH

Teagasc & Foghlaim 

Tá ár dtiomantas don 
bharr feabhais sa 
smaointeoireacht agus sa 
chleachtas oideolaíoch 
ag croílár an uile ní dá 
ndéanaimid. Cuirfimid 
leis an taighde atá 
déanta go dtí seo i réimsí 
an teagaisc agus na 
foghlama, go náisiúnta 
agus go hidirnáisiúnta 
araon, agus beidh cur 
chuige ildisciplíneach 
againn sa chomhoibriú le 
dreamanna eile. Bíonn ár 
bhfoireann dícheallach 
ina bhforbairt 
phearsanta agus 
ghairmiúil, i bhfianaise 
go bhfuil an díorma mac 
léinn níos ilchineálaí ná 
mar a bhí riamh, chun a 
chinntiú go mbainfear na 
torthaí is fearr amach tá 
an déine acadúil agus an 
scoláireacht ina mbonn 
is taca le gach gné den 
teagasc, den fhoghlaim 
agus den mheasúnú. 

Cuimsitheacht  
& Comhionannas

Déanfar ár saineolas 
i réimse na 
cuimsitheachta a 
shaibhriú ach tuilleadh 
taighde a dhéanamh, 
agus cláir oideachais a 
thairiscint a chuireann 
comhionannas 
deiseanna ar fáil agus 
a théann i ngleic le 
dúshláin a bhaineann le 
míbhuntáiste sóisialta. 
Cuideoidh ár gcláir 
le mic léinn tuiscint 
theoiriciúil a fháil agus 
feasacht chriticiúil 
a fhorbairt maidir 
leis saincheisteanna 
lárnacha i ngach 
gné den oideachas 
cuimsitheachta, den 
oideachas idirchultúrtha 
agus den oideachas 
reiligiúnach. Cuideofar 
le mic léinn buntaighde 
a dhéanamh ina réimse 
ábhair féin, agus cur leis 
an scoláireacht náisiúnta 
agus idirnáisiúnta dá réir.

Saol an Mhic Léinn

Lárnach i bpleananna MIE 
don todhchaí, tá feabhas 
a chur ar thaithí na mac 
léinn. Bíonn ionadaíocht 
ag mic léinn ar choistí 
lárnacha na hInstitiúide 
agus mar thoradh ar 
theagmháil le mic léinn, 
cinntítear go gcuirtear 
san áireamh tuairimí 
agus tosaíochtaí na mac 
léinn. Tacaítear le forbairt 
ghairmiúil agus le forbairt 
phearsanta na mac léinn 
trí sheirbhís den scoth a 
chur ar fáil ar an gcampas 
agus i gcomhpháirtíocht 
leis na soláthraithe a 
bhíonn i gceist. Trína 
Chairt Erasmus, tairgeoidh 
MIE réimse de dheiseanna 
do mhic léinn chun a 
dtaithí oideachais a 
shaibhriú trí dheiseanna 
a thabhairt dóibh cuid 
dá gcúrsa a chríochnú 
lasmuigh d’Éirinn. Mar 
aon lenár bhfoireann agus 
lenár bpairtnéirí tiomanta, 
leanfaimid orainn ag cur 
lenár mbonn mac léinn 
agus ag leathnú phróifíl na 
mac léinn a fhreastalaíonn 
ar an Institiúid.

Comhoibriú, 
Idirchaidreamh & 
Seirbhís den Scoth 

Forbraíodh ár bplean 
le comhpháirtíocht 
ag a chroílár, agus bhí 
comhairliúchán fairsing 
ann le páirtithe leasmhara 
i bpróiseas na pleanála 
straitéisí agus i gceapadh 
na straitéisí acadúla don 
chomhoibriú amach anseo 
le TCD agus daingniú ar an 
ngaol TCD-MIE-UCD-NCAD. 
Cothóimid agus déanfaimid 
foirmiúil ár ngaol le 
páirtithe réigiúnacha, 
náisiúnta augs idirnáisiúnta 
chun tús áite a ghlacadh 
sa taighde den scoth i 
réimsí an oideachais agus 
na cuimsitheachta. Trínár 
n-obair le dreamanna eile, 
cuirfimid feabhas ar aistriú 
eolais agus cruthóimid na 
coinníollacha is gá chun 
feasacht a spreagadh 
agus tionchar a imirt 
ar athrú, tacaithe ag 
infheistiú leanúnach 
inár n-acmhainní agus i 
mbonneagar an champais.

2 3 4
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3.1.1 TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 1: TEAGASC & FOGHLAIM 

Féachfaimid leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach i réimsí an Teagaisc & na Foghlama: 

Curaclam & Oideolaíocht

Cuspóir 1: Cur chuige fianaisebhunaithe a chur chun cinn i leith an oideachais agus na foghlama agus é sin tacaithe 
ag tionscnaimh phearsanta fáis agus teagasc ardchaighdeáin i réimse na hoideolaíochta. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Rachaimid i bhfeidhm, i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, ar mhúnlú oideoirí trí dheiseanna ilchampais, 

ildisciplíneacha, idirchreidmheacha, a chuirfidh lena bhfás agus lena bhforbairt phearsanta 
• Cuirfimid chun cinn roinnt cur chuige nuálach i leith an oideachais agus na foghlama trí thaighde agus comhleasa 

idir eolas ildisciplíeach, modheolaíocht teagaisc agus ábhar oideolaíoch don teagasc 
• Éascóimid imeascadh níos fearr ar fud an churaclaim agus tacóimid an cleachtas athmhachnamhach mar 

phróiseas foghlama, mar shampla trí uaireanta an chloig a éascú ina spreagfar pobail foghlama a bhfuil eolas 
agus scileanna ilchineálacha acu 

• Leagfaimid béim ar chur i bhfeidhm praiticiúil agus cuirfimid chun cinn cleachtas cliniciúil córasach san 
oideachas a bhfuil teoiric is cleachtas ina bhonn leis.

Taighde

Cuspóir 2: Cur leis an inniúlacht taighde agus dea-cháil a bhaint amach go hidirnáisiúnta dár dtorthaí taighde i 
réimsí roghnacha acadúla.

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Déanfaimid taighde i réimsí an oideachais agus na cuimsitheacha a dhéanann difríocht shuntasach, i saol daoine 

agus a chuireann ceannaireacht ar fáil ar nithe a bhfuil suntas domhanda leo 
• Bainfimid leas as an gcomhchumas atá ann anois sa chomhar idir MIE agus ár bpáirtithe institiúideacha chun mais 

chriticiúil agus nascacht idirnáisiúnta a chruthú i réimsí sainithe
• Cruthóimid cultúr taighde agus coinníollacha oibre a spreagann an fhoireann agus a chuidíonn leo páirt a ghlacadh 

i ngníomhaíochtaí taighde agus a spreagann iad na torthaí a úsáid don teagasc agus don fhoghlaim, agus a 
ullmhaíonn na mic léinn taighde oideachais a úsáid mar chuid dá gcleachtas gairmiúil féin

• Cuirfimid treoir a fáil maidir le beartas náisiúnta agus idirnáisiúnta trí dhíriú i gcomhar lenár bpáirtithe ar thaighde 
spriocdhírithe a thugann le chéile na príomhpháirtithe leasmhara ó earnáil an oideachais agus iadsan a bhíonn ag 
ceapadh beartais. 
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Sainréimsí Spéise 

Cuspóir 3: Cur lenár gclár speisialtóireachta i réimsí an oideachais agus sna hábhair bhainteacha i gcomhpháirt le 
TCD chun cur lenár mbonn mac léinn, agus an díorma sin a bheith níos ilchineálaí, agus réitigh nuálacha a sholáthar 
de réir mar a thiocfaidh riachtanais chun solais san earnáil. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Forbróimid agus déanfaimid taighde ar roinnt cur chuige i leith an oideachais agus déanfaimid iarrthóirí a mheas 

sa chleachtas gairmiúil ar fud na ndisciplíní éagsúla (e.g. teagasc, innealtóireacht, leigheas, altranas) in MIE agus 
TCD chun cur leis an taighde idirnáisiúnta ar oideachas gairmiúil 

• Cuirfimid lena bhfuil á thairiscint againn sa Dearadh Teagascach agus cruthóimid éispéiris foghlama a chuidíonn 
le mic léinn eolas agus scileanna a ghnóthú i gcomhar le Scoil na Ríomheolaíochta (TCD) agus Ionad Staitisticí 
agus Learnovate (TCD)

• Fairsingeoimid a bhfuil á thairiscint againn sna cláir oideachais trí mheán na Gaeilge agus cuirfimid roghanna eile 
ar fáil sna cláir atá ann cheana féin chun freastal ar an éileamh níos mó ar ardchumas sa Ghaeilge, ar scileanna a 
bhaineann leis an gcultúr Gaelach agus ar scoláireacht sa Ghaeilge 

• Rachaimid i ngleic le riachtanais forbraíochta na n-oideoirí – múinteoirí, cleachtóirí i réimse an oideachais, 
léachtóirí – trí ardcháilíochtaí a sholáthar agus trí dheiseanna a sholáthar tabhairt faoin bhforbairt  
ghairmiúil leanúnach (CPD) 

• Forbróimid bearta agus glacfaimid tús áite sa taighde i réimse an oideachais i dteanga mhionlaigh, i gcomhar 
leis an Scoil Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide (TCD) agus le Scoil na Gaeilge agus na dTeangacha 
Ceilteacha (TCD).

Forbairt na Foirne & Ceannaireacht Acadúil

Cuspóir 4: Aitheantas a thabhairt don chion luachmhar a dhéanann ár bpearsanra agus ár bhfoirne, daoine nach 
bhféadfaimis ár bpleananna uaillmhianacha a bhaint amach gan iad, agus tacaíocht a chur ar fáil dá bhforbairt 
phearsanta agus ghairmiúil.

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Bunóimid solúbthacht agus struchtúir tacaíochta chun comhar níos fearr a spreagadh sa teagasc, san fhoghlaim, 

sa taighde agus sa riarachán 
• Cinnteoimid go mbeidh na cáilíochtaí agus na scileanna riachtanacha ag gach ball foirne in MIE a chuirfidh ar a 

gcumas dul chun cinn go gairmiúil
• Cuirfimid le leibhéal agus caighdeán na rannpháirtíochta le scoileanna agus le heagraíochtaí oideachais eile, 

agus tapóimid deiseanna leas a bhaint as saineolas na foirne, de réir mar is cuí 
• Aithneoimid an ról ríthábhachtach atá ag an bhfoireann riaracháin, comhdhála agus seirbhísí, agus  

leanfaimid orainn ag cuidiú lenár bhfoireann, ar bhonn gairmiúil agus pearsanta araon, ár bplean  
uaillmhianach a chur i bhfeidhm.
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3.1.2 TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 2: CUIMSITHEACHT & COMHIONANNAS

Féachfaimid leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach i réimse na Cuimsitheachta:

Bealaí Chun Dul Chun Cinn 

Cuspóir 5: Cuimsitheacht agus comhionannas deiseanna a chothú, agus a chinntiú go bhfuil ár ndíorma mic léinn ina 
léiriú ar gach cuid den phobal. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Bunóimid caidrimh le TCD trí mheán Chlár Rochtana na Tríonóide (TAP), Bridge 21, an Lárionad um Chuimsiú 

agus Míchumas Intleachtúil, agus trí mheán na ngrúpaí taighde ‘Inclusion in Education and Society’ (IES) agus 
‘Research in School Education’ (RISE) i Scoil an Oideachais, TCD

• Cuideoimid rochtain níos fearr a sholáthar ar an oideachas trí chur lenár gcumas i réimse an aistrithe,  
agus deiseanna a thapú cláir idirlinne a fhorbairt i gcomhar le dreamanna eile 

• Cuirfimid feabhas ar ár ndlúthchaidreamh le scoileanna DEIS trí thionscnaimh spriocdhírithe a bhunú a  
thacóidh le cuimsitheacht agus le comhionannas

• Déanfaimid taighde agus cuirfimid é chun cinn i réimsí na rochtana, an mhíbhuntáiste shóisialta,  
agus na cuimsitheachta in earnáil an oideachais, ar taighde é a chuidíonn le ceapadh beartais.

Iolrachas & Oideachas 

Cuspóir 6: Cláir acadúla agus clár oibre taighde a fhorbairt chun ár ndíograis a léiriú dóibhsean a bhíonn ag teagasc i 
dtimpeallacht iolraíoch. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Cruthóimid naisc straitéiseacha leis an Ionad um Oideachas Reiligiúnach (MIE) agus Scoil Éacúiméinice na 

hÉireann (TCD), leis an Roinn Reiligiúin agus Diagachta (TCD) agus le hInstitiúid Loyola (TCD) chun cláir fhochéime 
agus iarchéime agus tionscnaimh taighde a fhorbairt 

• Léireoimid ár gceannaireacht sa phlé náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaineann le deiseanna agus dúshláin an 
iolrachais, le hoideachais reiligiúnach agus le hilchineálacht i suíomhanna oideachais 

• Beimid bainteach le ceapadh beartais i réimse na cuimsitheacha agus ar an gcaoi sin ardóimid feasacht faoi 
chumas an oideachais tacú leis an dul chun cinn náisiúnta agus idirnáisiúnta 

• Déanfaimid an fhoghlaim idirchreidmheach a leabú agus cuirfimid chun cinn rannpháirtíocht ardleibhéil le 
pobail neamheaglasta agus pobail reiligiúnacha trí mheán na comhpháirtíochta.
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3.1.3 TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 3: SAOL AN MHIC LÉINN

Féachfaimid leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach i réimse Shaol an Mhic Léinn:

EISPÉIREAS NA MAC LÉINN & TACAÍOCHT DÓIBH

Cuspóir 7: Cuidiú leis na mic léinn fás agus forbairt ina ndaoine stuama a bhfuil dearcadh náisiúnta agus 
idirnáisiúnta acu, atá feasach, eolasach agus a bhfuil na scileanna acu páirt iomlán leanúnach a ghlacadh  
san oideachas agus sa phobal i gcoitinne. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Cuideoimid leis na mic léinn eolas agus scileanna ar leith a ghnóthú le linn a dtréimhse san ardoideachas ionas 

gur féidir leo a ról a chomhlíonadh mar oideoirí 
• Leathnóimid amach dearcthaí mhic léinn oideachais trí eispéireas ilghráid, uirbeach, tuaithe agus taithí a fháil i 

scoileanna lán-Ghaeilge faoi bhainistíocht forais phátrúnachta éagsúla 
• Spreagfaimid feasacht na mac léinn maidir leis an timpeallacht níos leithne oideachais agus pobail trína 

spreagadh páirt a ghlacadh agus ceannaireacht a léiriú i dtionscnaimh agus gníomhaíochtaí deonacha 
• Cinnteoimid go bhfaighidh gach mac léinn an deis páirt iomlán a ghlacadh san eispéireas oideachais, trí 

sheirbhísí den scoth a sholáthar agus struchtúir le hinstitúidí comhpháirtíochta 
• Soláthróimid deiseanna socrúcháin, intéirneachta agus soghluaisteachta, trí chomhpháirtíocht le scoileanna 

agus seirbhísí, agus le hinstitiúidí agus cláir náisiúnta agus idirnáisiúnta eile (m.sh. ERASMUS agus Clár Malairte 
Thuaidh-Theas).

Teicneolaíocht 

Cuspóir 8: Bainfear na teorainneacha oideachais, cruthófar deiseanna agus cuirfear feabhas ar nascacht trí úsáid 
éifeachtach na teicneolaíochta.

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Forbróimid roinnt cur chuige nuálach agus solúbtha i leith soláthar modúl i gcomhpháirt le TCD, agus bainfimid 

leas as cumais agus pleananna TF TCD chun ár straitéis, ár n-ardáin agus réitigh TF MIE a chur chun cinn 
• Infheisteoimid níos mó san ábhar a chuirimid ar fáil ar líne ionas go mbeidh samhail chumaisc foghlama ann 

sa mhéid go bhfuil líon na mac léinn ag dul in airde, agus chun gur féidir feabhas a chur ar rannpháirtíocht an 
fhoghlaimeora agus ar rochtain ar chláir. Cuirfear spásanna breise ar fáil do mhic léinn chuige sin (spásanna 
sóisialta & acadúla araon) chomh maith le timpeallachtaí fíorúla foghlama (VLEs)

• Cuideoimid le hoideoirí, lena n-áirítear a bheith níos éifeachtaí leis na cumais fheabhsaithe TF agus trí úsáid níos 
fearr na teicneolaíochta san fhoghlaim 

• Cothóimid cultúr nuálach trí chuidiú le mic léinn foghlaim ar bhealaí iomadúla agus déanfar sin trí chlár ar líne a 
sholáthar, chomh maith leis na huirlisí agus na hacmhainní oideachais a thacódh leis sin. 
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3.1.4 TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 4: 
 COMHOIBRIÚ, IDIRCHAIDREAMH & SEIRBHÍS DEN SCOTH
 
Féachfaimid leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach i réimsí an Chomhoibrithe, an Idirchaidrimh 
agus na Seirbhíse den Scoth:

Comhoibriú ar Bhonn Náisiúnta 

Cuspóir 9: Mais chriticiúil a chruthú trí chomhghuaillíochtaí le hinstitiúidí eile ionas gur féidir leis na hinstitiúidí 
aonair leas a bhaint as láidreachtaí na n-institiúidí eile agus mar thoradh air sin feabhas a chur ar thorthaí 
oideachais, taighde agus nuálaíochta. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Éascóimid an t-idirchaidreamh chun leasa a chéile sa bheartas agus soláthar oideachais ar fud an speictrim – 

ón oideachas luath-óige go dtí an fhoghlaim ar feadh an tsaoil 
• Daingneoimid an gaol idir MIE agus TCD trí dhlúthchomhar agus comhoibriú ar fud na ngníomhaíochtaí i 

réimsí an teagaisc agus an taighde 
• Cuirfimid chun cinn raon comhoibrithe struchtúrtha le Braisle Chrann Taca 1 Laighean agus déanfaimid 

comhordú ar iarrachtaí sa phleanáil agus taighde acadúil, trí leas a bhaint as láidreachtaí na n-institiúidí 
indibhidiúla chun freastal níos fearr ar an bpobal náisiúnta agus idirnáisiúnta 

• Rachfar chun cinn le Comhar-institiúid don Oideachas Múinteoirí TCD-MIE-UCD-NCAD trí chomhchláir nua, 
nuálacha a chruthú agus trí chomhpháirtíochtaí taighde ceannródaíocha a fhorbairt san Oideachas  
Tosaigh Múinteoirí.

Idirchaidreamh Réigiúnach & Comhpháirtíocht sa Phobal 

Cuspóir 10: Ár ngaol le scoileanna agus eagraíochtaí réigiúnacha a dhaingniú agus a fhorbairt ionas go dtiocfadh 
feabhas ar rochtain ar an oideachas agus ar aistriú eolais. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Cothóimid an malartú eolais agus an comhoibriú trí nascacht níos fearr idir MIE, múinteoirí, cleachtóirí i 

réimse an oideachais, agus daoine eile atá ag obair i ngairmeacha a bhaineann leis an oideachas 
• Feabhsóimid comhpháirtíocht MIE le suíomhanna socrúcháin/intéirneachta 
• Cuirfimid chun cinn MIE mar acmhainn phobail áitiúil agus forbróimid na comhthionsncaimh a thacaíonn 
 le róil chomhlántacha tuismitheoirí, scoileanna agus an phobail i gcoitinne san oideachas 
• Leanfaimid lenár gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí atá ann chun dul i ngleic le míbhuntáiste, agus chun 

deiseanna a thapú tabhairt faoi chomhthionscnaimh le forais réigiúnacha agus dheonacha 
• Éascóimid an rochtain níos fearr ar áiseanna le haghaidh oideachais, spóirt, cliaint agus páirtithe.
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Idirnáisiúnú

Cuspóir 11: Teorainneacha geografacha ár ngníomhaíochtaí a fhairsingiú trí leas a bhaint as naisc dhomhanda  
chun mic léinn a mhealladh ó thíortha eile. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Leathnóimid amach próifíl idirnáisiúnta ár mac léinn le cúnamh ó acmhainní agus tacaíocht TCD, Líonra 

domhanda Edmund Rice agus Congregation of Christian Brothers
• Cuirfimid lena bhfuil á thairiscint againn trí dheiseanna a sholáthar do mhic léinn eachtracha staidéar in MIE, 

agus do mhic léinn MIE staidéar thar lear
• Cuirfimid feabhas ar dheiseanna do mhic léinn a dhéanann obair dheonach ar thionscnaimh Global South 
• Daingneoimid caidrimh le hInstitiúidí Ardoideachais idirnáisiúnta trí chláir shainoiriúnaithe a bhunú san 

oideachas agus i léann an oideachais.

Cáiliíocht, Acmhainní & Forbairt 

Cuspóir 12: Tógáil ar láidreachtaí seanbhunaithe na hinstitiúide ag féachaint le bealaí nuálacha a fháil ioncam a 
éagsúlú agus feabhas a chur ar ár bpróifíl, fad is a bhainimid amach ár sainmisean.

Chun an cuspóir sin a bhaint amach:
• Cruthóimid todhchaí inbhuanaithe trí athailíniú a dhéanamh ar an múnla maoiniúcháin atá againn faoi láthair leis 

an earnáil oideachais i gcoitinne, agus leanfaimid ag méadú ár % maoiniúcháin ó fhoinsí seachas an státchiste 
• Bainfimid an leas is fearr as tionscnaimh agus comhoibriú spriocdhírithe le príomhchliaint chun tacú le héagsúlú 

na bhfoinsí ioncaim 
• Déanfaimid foirgnimh agus spásanna a dhearadh agus a fhorbairt ar an gcampas i bhfianaise go bhfuil an líon 

mac léinn ag dul i méid agus go bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl anois, ach fós féin coinneoimid an fócas ar 
bhainistiú na n-acmhainní 

• Feidhmeoimid go réamhghníomhach i ndáil le hathruithe sa timpeallacht sheachtrach, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta araon, más athruithe iad a rachaidh i bhfeidhm ar oideachas agus soláthar oideachais múinteoirí 

• Earcóimid foireann acadúil den chéad scoth a bhfuil an saineolas acu teagasc agus foghlaim, cuimsitheacht 
agus spriocanna comhionannais a chur chun cinn, chomh maith lenár gclár oibre taighde le cúnamh TCD trí 
thionscnaimh earcaíochta dála Scéim Comhollaimh Ussher.

Tá na tosaíochtaí atá luaite thuas ríthábhachtach do chur chun cinn ár straitéise, agus tá siad ina mbonn is taca le 
cur i bhfeidhm ár bplean. 
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3.2 CUR I BHFEIDHM STRAITÉISEACH

Tá plean feidhmithe agus creat bainteach ag gabháil lenár straitéis uaillmhianach. 

D’ullmhaigh grúpa feidhmithe plean feidhmithe MIE, faoi chathaoirleacht Uachtarán na hInstitiúide agus le cúnamh 
ó ionadaí ainmnithe ó TCD. Leagtar amach ann na bearta, na clocha míle, na hamscálaí agus na hacmhainní a 
bhfuil gá leo chun gach tosaíocht straitéiseach a bhaint amach.

3.2.1 AN CREAT DON CHUR I BHFEIDHM

Mar aitheantas ar thábhacht bhaint amach na dtosaíochtaí arna leagan amach inár straitéis, táimid tar éis creat a 
fhorbairt chun cuidiú linn súil a choinneáil ar an dul chun cinn agus chun eolas faoi sin a chur in iúl. 

Seo a leanas atá sonraithe sa chreat feidhmithe:

Déanfaidh Bord Rialaithe MIE treo straitéiseach MIE a leagan amach, agus déanfaidh an bord sin maoirseacht ar 
fheidhmíocht na hInstitiúide.

Déanfaidh Bord Maoirseachta MIE-TCD, a chinntiú go bhfantar ar sprioc ó thaobh uaillmhian chomhchoiteann an 
dá institiúid. Ar an mbord sin tá Cathaoirleach MIE, Uachtarán MIE, Propast TCD agus Leas-Phropast TCD. 

Beidh Lucht Bainistíochta & Foirne MIE freagrach as dul chun cinn foriomlán na Straitéise, agus cinnteoidh siad 
go mbainfear amach gach beart agus cloch mhíle de réir na n-amscálaí sonraithe. Chomh maith leis sin, cuirfidh 
Feidhmeannas MIE tuairisc ar fáil do Bhord Rialaithe MIE agus do gach páirtí leasmhar cuí eile.

Beidh tionchar ag an timpeallacht sheachtrach ar ár ndul chun cinn, agus beimid solúbtha más gá amach anseo 
chun a chinntiú go gcuirfimid muid féin in oiriúint d’athruithe. 

Coinneoimid taifead ar ár ndul chun cinn le linn shaolré an phlean seo. 
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BORD RIALAITHE

CUIMSITHEACHT 
& COMHIONANNAS
• Bealaí Chun Dul Chun Cinn
• Iolrachas & Oideachas

TEAGASC & FOGHLAIM
• Curaclam & Oideolaíocht
• Taighde
• Sainréimsí Spéise
• Forbairt na Foirne &  

Ceannaireacht Acadúil

COMHOIBRIÚ, IDIRCHAIDREAMH  
& SEIRBHÍS DEN SCOTH
• Comhoibriú ar Bhonn Náisiúnta
• Idirchaidreamh Réigiúnach  

& Comhpháirtíocht sa Phobal
• Idirnáisiúnú
• Cáilíocht, Acmhainní & Forbairt 

TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 
2015–2020

SAOL AN MHIC LÉINN
• Eispéireas na Mac Léinn 
 & Tacaíocht Dóibh
• Teicneolaíocht

TREOIRPHRIONSABAIL MIE IONTAOBHAS MIE-TCD-CO

PLEAN FEIDHMITHE 
2015–2020
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PRÓISEAS PHLEANÁIL 
STRAITÉISEACH MIE

Ag tús 2014, i bhfianaise amscála an Phlean seo agus na 
n-athruithe ar an timpeallacht sheachtrach, bheartaigh 
MIE dul i mbun próiseas nua pleanála straitéisí. An 
chúis leis an bpróiseas sin ná straitéis a cheapadh a 
rachadh i ngleic leis na deiseanna agus dúshláin atá 
ann faoi láthair, agus féachaint le pleanáil d’fhorbairt 
inbhuanaithe na hInstitiúide amach anseo.

Tráth ar ullmhaíodh an Plean seo, ba iad seo a leanas 
comhaltaí an Bhoird Rialaithe: 
• Pat Kenny (Cathaoirleach)
• An Br. Denis Gleeson
• An tOllamh Anne O’Gara (Uachtarán)
• An tOllamh. David Dickson
• An tOllamh Gerry Whyte
• An Dr Kevin Marshall
• Pat Keating
• Muireann Ní Mhóráin
• Gene Mehigan
• An Dr Patricia Slevin
• Ciarán Fogarty
• Shannan Glenholmes
• An tOllamh Linda Hogan
• Jim Bradley
• An tOllamh Vincent Wade
• An Dr Damian Murchan

Bunaíodh coiste um phleanáil straitéiseach, ar 
a raibh comhaltaí ón mBord Rialaithe agus ó 
fhoireann bhainistíochta MIE:
• An tOllamh Anne O’Gara
• Craig Larner
• Gene Mehigan
• An Dr Patricia Slevin
• An tOllamh Vincent Wade
• An Br. Denis Gleeson
• Ciarán Fogarty

Cuireadh i gcrích an próiseas foriomlán sa tréimhse 
Aibreán 2014–Aibreán 2015 agus rinne gnólacht 
comhairleoirí seachtracha an próiseas a éascú. 

AGUISÍNÍ
MEITHEAL STRAITÉISEACH ACADÚIL 
TCD-MIE

Bunaíodh meitheal i mí na Samhna 2015 ar a raibh 
comhaltaí ó MIE agus TCD. Seo a leanas cuspóir na 
meithle sin:

“…Straitéis Acadúil a cheapadh d’Institiúid 
Oideachais Marino a bhaineann leas as 
láidreachtaí Choláiste na Tríonóide agus 
Institiúid Oideachais Marino araon”.

I measc fhreagrachtaí na Meithle bhí siad seo a leanas:
• Athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 

acadúla MIE 
• Tacú le forbairt straitéise acadúla MIE agus 

féachaint le hobair i gcomhar le Coláiste 
na Tríonóide, chun daingniú a dhéanamh ar 
an gcaidreamh eatarthu. Dréachtstraitéis a 
mholadh don chomhoibriú níos dlúithe (teagasc 
agus taighde) agus do chomhghníomhaíochtaí 
idir an dá institiúid.

Seo a leanas comhaltaí Mheitheal MIE-TCD:
• An Dr Seán Delaney, Cláraitheoir MIE 
• An tOllamh Brendan Tangney, Scoile na 

Ríomheolaíochta agus Staitisticí TCD 
• An An Dr Patricia Slevin, Stiúrthóir an 

tSocrúcháin Scoile MIE
• An Dr Aidan Seery, Scoil Oideachais TCD 
• Clíona Hannon, Stiúrthóir Chlár Rochtana 
 na Tríonóide, TCD 
• Gene Mehigan, Príomhléachtóir MIE 
• Catherine Byrne, Comhairleoir Sinsearach 

Beartais, Idirghabhálaí, & ball Boird ARK

Ullmhaíodh an Straitéis Acadúil sa tréimhse Nollaig 
2014–Feabhra 2015.Tar éis a chur i gcrích, d’aontaigh 
MIE agus TCD go ndéanfadh an doiciméad:
• Comhfhís MIE agus uaillmhian TCD a léiriú 
• Feidhmiú mar bhunús do dhaingniú an ghaoil  

idir MIE agus TCD

D’fhaomh Bord Rialaithe MIE agus Comhairle 
Ollscoile TCD an Straitéis Acadúil i mí Márta 2015. 



PRÓISEAS COMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA

Ag teacht lenár bhfócas straitéiseach, reáchtálamar comhairliúchán fairsing le grúpa leathan de pháirtithe 
leasmhara. Agus muid ag breathnú ar an timpeallacht inmheánach, seo roinnt de na saintréithe a 
ainmníodh sa phróiseas comhairliúcháin:
• Sainmheon, sainspiorad agus timpeallacht thacúil ar an gcampas 
• Cur chuige mac léinn-lárnaithe 
• Díograis i leith an traidisiúin intleachtaigh Chaitlicigh i gcomhthéacs iolraíoch 
• Tacaíocht don oideachas creideamh-bhunaithe i bpobal iolraíoch
• Fócas ar cheartas sóisialta, agus díograis i leith réitigh a fháil ar mhíbhuntáiste 
• Céimithe ardchaighdeáin; scileanna praiticiúla gairmiúla 
• Foireann dhíograiseach, inspreagtha 
• Cur chuige teagaisc agus foghlama – oideolaíocht agus rannpháirtíocht chórasach le scoileanna 
• Nascacht le scoileanna agus leis an bpobal scoile i gcoitinne 
• Tiomantas i leith cheannaireacht churaclaim agus é sin fréamhaithe sa chleachtas múinteoireachta 
• Lárnacht na Gaeilge agus an chultúir inár gcláir 
• Taighde agus scoláireachta sa TF, sa litearthacht agus san uimhearthacht 
• Tiomantas i leith rochtain níos fear a sholáthar do phobal níos ilchineálaí mac léinn 
• Seirbhís do chustaiméirí agus timpeallacht an champais 
• Éagsúlú a dhéanamh ar fhoinsí maoiniúcháin.

Cé gur luadh a lán dea-thréithe ag céim an chomhairliúcháin, luadh réimsí eile a bhféadfaí feabhas a chur 
orthu, lena n-áirítear:
• Speictream iomlán oideachais múinteoirí a sholáthar 
• Cur lenár ról mar cheapthóir beartais agus mar cheannaire smaointeoireachta 
• Cur le deiseanna trasdisciplíneacha 
• Cur le hilchineálacht ár mbonn mac léinn 
• Mais chriticiúil a chruthú chun inniúil taighde a chothú agus chun tógáil ar an bpróifíl taighde 
• Cur leis an méid atá á thairiscint ar líne – soláthar ‘cumaisc’ 
• Cur leis na deiseanna FGL agus tabhairt faoi ardcháilíochtaí 
• Feabhas a chur ar úsáideacht agus ar sholúbthacht na spásanna ar an gcampas 
• Leanúint ag forbairt cháilíocht agus raon na seirbhísí tacaíochta dár mic léinn 
• Cur leis na naisc idirnáisiúnta agus tionscnaimh malairte idirnáisiúnta a fhorbairt
• Feabhas a chur ar fheiceálacht MIE go réigiúnach, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 

Breithníodh an t-aiseolas go léir a bailíodh sa phróiseas comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara agus 
rinne an Coiste um Pleanáil Straitéiseach anailís air. Áiríodh sa Phlean na réimsí is mó suntas dar leis an 
gcoiste, ar réimsí iad a bhí ag teacht lenár dtreoirphrionsabail. 
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Chuidigh dreamanna éagsúla linn sa phróiseas um phleanáil straitéiseach, faoi cheannaireacht  
an Uachtaráin agus an Choiste um Phleanáil Straitéiseach: 
• Bord Rialaithe MIE 
• Ciste Iontaobhais MIE 
• Iontaobhaithe
• Foireann
• Mic Léinn
• Alumni

Bhí ionchur na bpáirtithe leasmhara seachtracha thar a bheith luachmhar agus gabhaimid buíochas leo as an 
dua a chaith siad leis agus as am a chur ar fáil páirt a ghlacadh sa phróiseas. Seo a leanas na heagraíochtaí a 
bhí ar fáil chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin:
• An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG)
• CEIST 
• Clonburris NS
• An Roinn Oideachais agus Scileanna
• Dublin Adult Learning Centre 
• Zú Bhaile Átha Cliath
• Emerald Cultural Institute
• Foras na Gaeilge 
• Google
• Coláiste Hibernia 
• An tÚdarás um Ard-Oideachas (HEA)
• Institute of Bankers 
• Cumann Múinteoirí Éireann (INTO)
• Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann (IPPN)
• Le Chéile
• Coláiste Mhuire Gan Smál (MIC)
• Medicall
• An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD)
• An Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
• Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí
• Comahirle na nÓg
• Northside Partnership
• St Francis SNS
• St Vincent’s GAA
• Coláiste na Tríonóide (TCD)
• An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) 

Fuaireamar comhairle ó pháirtithe leasmhara eile le linn an phróisis a chuidigh linn ár bPlean a ullmhú. 
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ACRAINMNEACHA

Seo thíos liosta na n-acrainmneacha a úsáideadh sa doiciméad seo.
MCF (AFL) Measúnú Chun Foghlama
B.Ed Baitsiléir san Oideachas
FGL (CPD) Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools
ERASMUS European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
AT (EU) An tAontas Eorpach
BRO (FE) Breisoideachas
AO (HE) Ardoideachas
ÚAO (HEA) An tÚdarás um Ardoideachas 
IAO (HEI) An Institiúid Ardoideachais
IADT Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire
TFC Teicneolaíócht Faisnéise agus Cumarsáide
OTM Oiliúint Tosaigh Múinteoirí
OIM Institiúid Oideachais Marino 
NCAD Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha
CNC An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí
T&F Teagasc agus Foghlaim
TCD Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide
CÓBAC An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
LAA Luach ar Airgead
TFF Timpeallacht Fhíorúil Foghlama
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