
 
 
 
 
 
 

Plean Straitéiseach Náisiúnta 
2011-2013 

 
Cláir um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige  



 
Ráiteas Misin 

 
 
Comhoibreoidh na Coistí Cúram Páistí Cathrach agus Contae (CCLCCanna) agus 
na hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí, faoi stiúir Stiúrthóireacht Cúram 
Leanaí Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA) agus le cabhair ó 
Phobal, i gcomhar le céile i rith na tréimhse 2011-2013 chun cláir um chúram agus 
oideachas na luath-óige a sholáthar a thugann tacaíocht do leanaí agus do 
theaghlaigh.  
 



 
 
Prionsabail 
 
Is é atá mar bhunsraith faoin moladh ná na prionsabail threoracha seo a leanas lena n-áirítear prionsabail Síolta. 
 

• Ré suntasach faoi leith í an luath-óige i saol an duine a chaithfear a chothú agus meas a bheith uirthi agus tacaíocht a thabhairt di ina 
cheart féin.  

 
• Ní mór áit lárnach a thabhairt d’fhéiniúlacht, do láidreachtaí, do chearta agus do riachtanais an linbh nuair atá taithí ardcháilíochta luath-

óige á soláthar. 
 

• Is iad na tuismitheoirí príomhoideoirí an linbh agus tá ról oirirc acu maidir lena leas, a f(h)oghlaim agus a f(h)orbairt a chur chun cinn. 
 

• Tá gaolmhaireachtaí freagrúla, íogaire, cómhalartacha a fhanann comhsheasmhach le himeacht aimsire ríthábhachtach le haghaidh 
leas, foghlaim agus forbairt an linbh óig. 

 
• Cáilíocht ríthábhachtach de chúram agus d’oideachas ardchaighdeáin na luath-óige é comhionannas. 

 
• Ní féidir cúram agus oideachas a scaradh óna chéile agus tá siad spleách ar a chéile.  

 
• Tugann suíomhanna luathoideachais aitheantas don éagsúlacht agus tá meas acu uirthi agus cinntíonn siad go ndéantar bailíochtú ar 

fhéiniúlachtaí indibhidiúla, pearsanta, cultúrtha agus teanga na leanaí agus na dteaghlach.   Aithnítear tábhacht na Gaeilge mar 
theanga náisiúnta. 

 
• Tá tionchar díreach ag timpeallacht fhisiceach an linbh óig ar a leas, ar a f(h)oghlaim agus ar a f(h)orbairt. 

 
• Caithfear sábháilteacht, leas agus folláine gach linbh a chosaint agus a chur chun cinn i ngach timpeallacht luath-óige.  

 
• Tá ról bunúsach ag an duine fásta ó thaobh taithí ardchaighdeáin luath-óige a sholáthar.  

 
• Bunriachtanas é lucht saothair luath-óige atá gairmiúil, dea-oilte agus inniúil má tá taithí ardcháilíochta agus forbartha le soláthar do 

leanaí. 
 



• Bíonn comhoibriú, cumarsáid agus meas frithpháirteach riachtanach chun taithí ardchaighdeáin luath-óige a sholáthar. 
 

• Tá sé riachtanach go mbeidh cur chuige comhpháirtíochta ag na páirtithe leasmhara go léir ar spéis leo cúram, sláinte agus oideachas 
luath-óige má tá tacaíochtaí agus seirbhísí éifeachtúla comhtháite le cur ar fáil do leanaí agus do theaghlaigh agus le go mbeidh 
bonneagar na luath-óige inbhuanaithe san fhadtéarma. 

 
• Léirítear oideolaíocht na luath-óige i gcuraclaim nó i gcláir gníomhaíochtaí a bhfuil cur chuige iomlánaíoch acu maidir le forbairt agus 

foghlaim an linbh agus a léiríonn nach féidir cúram agus oideachas a scaradh ó chéile.  
 

• Gné lárnach de shláine, d’fhorbairt agus d’fhoghlaim an linbh óig é súgradh. 
 
 

CUSPÓIRÍ MHOLADH CÚRAM AGUS OIDEACHAS LUATH-ÓIGE 2011-2013 
 

1. Tacaíochtaí, bonneagar agus seirbhísí cuimsitheacha cúram leanaí a fhorbairt ina mbeidh áit bhunúsach ag folláine iomlánaíoch leanaí 
agus teaghlaigh. 

 
2. Cáilíocht oideachais agus cúraim luath-óige a fheabhsú mar aon leis an soláthar do leanaí ar aois scoile. 

 
3. Comhdhlúthú a dhéanamh ar infheistiú san earnáil le tacú le forbairt leanúnach bonneagair a bheidh cobhsaí, comhtháite agus 

inbhuanaithe.  
 

4. Leas a bhaint as forbairt leanúnach ghairmiúil le cur le cumas na hearnála Chúram agus Oideachas Luath-Óige seirbhísí ardcháilíochta 
a fhorbairt i gcomhair leanaí agus teaghlaigh. 

 
5. A chinntiú go bhfuil comhoibriú, cumarsáid agus comhairliúchán atá trédhearcach agus éifeachtúil ar siúl i measc na bpáirtithe 

leasmhara go léir maidir le cúram agus oideachas luath-óige agus go mbaintear an leas optamach as acmhainní. 
 
 
Tá codanna nó comhpháirteanna éagsúla i ngach sprioc mar aon le bearta agus príomhthorthaí. Tá gach comhpháirt grádaithe mar seo a 
leanas: 
 

Leibhéal (A): Is iad sin na clocha cúinne chun a bhfuil bainte amach ag an earnáil go dtí seo a dhaingniú agus chun leanúint ar 
aghaidh ag soláthar clár an Rialtais agus a bheartas a chur i bhfeidhm.  Féadfaidh na hEagraíochtaí Deonacha um Chúram 
Leanaí agus na CCLCCanna iad a sholáthar i gcomhar leis an Stiúrthóireacht Cúram Leanaí agus le Pobal.    
 
Leibhéal (B): Braitheann siad sin ar rannpháirtíocht gníomhaireachtaí nó eagraíochtaí nó príomhranna, nó iad go léir. 



 
Leibhéal (C): Tá siad seo tábhachtach ó thaobh forbairt leanúnach na hearnála i ndiaidh scála ama an phlean seo.  
 

 
CUSPÓIR 1: TACAÍOCHTAÍ, BONNEAGAR AGUS SEIRBHÍSÍ CUIMSITHEACHA CHÚRAM AGUS OIDEACHAS 
LUATH-ÓIGE A FHORBAIRT INA mBEIDH ÁIT BHUNÚSACH AG FOLLÁINE IOMLÁNAÍOCH LEANAÍ AGUS 
TEAGHLAIGH 
Comhpháirt Bearta Príomhthorthaí 

1.1 

Aithnítear gurb iad na tuismitheoirí 

agus na teaghlaigh príomhoideoirí 

na leanaí agus tugtar tacaíocht dá 

réir dóibh agus bíonn siad ina 

rannpháirtithe gníomhacha i gcinntí 

a bhfuil tionchar acu ar a leanaí  

 

 

Cuirfidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

ar a súile do thuismitheoirí a thábhachtaí is atá 

an ról atá acu agus an tairbhe a bhaineann le 

taithí ardchaighdeáin a bheith ag leanaí le linn 

a luath-óige.  Áirítear leis seo ábhair a léiríonn 

an chaoi ar féidir le seirbhísí luath-óige  aird a 

dhíriú ar riachtanais leanaí faoi aois a ceathair.  

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí i 

gcomhar lena chéile ag baint leas as ábhair a 

ndéanfaidh an OALGÓ comhordú orthu ar 

leibhéal náisiúnta. (A) 

 

Beidh baint ag tuismitheoirí lena mbeidh á 

fhoghlaim ag a leanaí sna na seirbhísí luath-

óige agus rachfar i gcomhairle leo tríd an 

struchtúir tacaíochta atá ann cheana féin, mar 

shampla trí líonraí áitiúla na dtuismitheoirí. (A)  

 

Cuirfear tacaíochtaí agus faisnéis faoi sealbhú 

 

Beidh cur chuige comhordaithe ag 

CCLCCanna, ag na hEagraíochtaí Deonacha 

um Chúram Leanaí, agus ag OALGÓ maidir le 

táirgeadh agus le húsáid ábhar tacaíochta.   

 

 

 

 

 

 

 

Beidh eolas níos fearr ag tuismitheoirí faoin 

tairbhe a bhaineann le cúram agus le 

hoideachas ardchaighdeáin luath-óige.   

Rachaidh na CCLCCanna i gcomhairle le 

Líonraí Tuismitheoirí. 

 

 

 

 

 



teanga ar fáil do thuismitheoirí. (A) 

 

Cuirfidh na CCLCCanna seisiúin faisnéise ar 

fáil faoi chláir Chúram agus Oideachas Luath-

Óige, lena n-áirítear an Bhliain 

Réamhscolaíochta saor in aisce, an tairbhe a 

bhaineann le hoideachais luath-óige, roghanna 

Cúraim agus Oideachais Luath-Óige a 

dhéanamh agus Creataí Cleachtais Náisiúnta. 

(A) 

 

Beidh na CCLCCanna mar a bheadh ina 

gcomharthaí bóthair i gcomhair tuismitheoirí a 

bhfuil faisnéis agus cúnamh uathu faoin 

tacaíocht atá ar fáil maidir le riachtanais 

speisialta, líonrú, tuismitheoireacht agus 

oiliúint. (A) 

 

Cuirfear na hacmhainní ar fáil as Gaeilge agus 

as Béarla (C) 

 

Cuirfear seisiúin faisnéise, foilseacháin a 

thacaíonn le tuismitheoirí, ailt ar láithreán 

gréasáin, ailt ar nuachtlitreacha agus bileoga 

faisnéise faoi chláir agus forbairtí Chúram 

agus Oideachas Luath-Óige ar fáil.  

 

Cuirfear leathanach na dtuismitheoirí, nó 

rannán na dtuismitheoirí, ar fáil chun faisnéis a 

sholáthar dóibh ar láithreáin Ghréasáin na 

CCLCCanna agus na nEagraíochtaí Deonacha 

um Chúram Leanaí. 

 

 

 

Beidh na tuismitheoirí in ann na hacmhainní a 

rochtain as Gaeilge agus as Béarla. 

 

1.2. 

 

Oibríonn príomhpháirtithe 

leasmhara in earnáil na luath-óige i 

gcomhar lena chéile chun na torthaí 

is fearr a sholáthar do leanaí agus 

 

Spreagfar na príomhpháirtithe leasmhara in 

earnáil na luath-óige a gcuid pleananna 

straitéiseacha a leagadh amach ar bhealach a 

dhéanann comhlánú ar spriocanna agus ar 

ghníomhaíochtaí na CCLCCanna agus na 

nEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

 

Bainfear leas as cur chuige cuimsitheach 

costéifeachtach chun dúbailt tacaíochtaí, 

seirbhísí agus acmhainní a íoslaghdú.  

 

Díreofar ar thacaíochtaí, ar sheirbhísí agus ar 

acmhainní le cinntiú go bhfreastalaíonn siad 



do theaghlaigh 

 

maidir le cur i bhfeidhm chláir Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige na Stiúrthóireachta 

Cúram Leanaí agus na torthaí is fearr a 

sholáthar do leanaí agus do theaghlaigh. (B)   

  

níos éifeachtúla ar na riachtanais sonracha atá 

ag leanaí agus ag teaghlaigh.   

 

1.3. 

 

Cuirfear cosaint agus leas leanaí 

chun cinn trí chur i bhfeidhm Tús 

Áite do Leanaí: Na Treoirlínte 

Náisiúnta um Chosaint agus Leas 

Leanaí 

 

 

Beidh Beartas um Chosaint Leanaí agus 

doiciméid faoi Nósanna Imeachta a ghéilleann 

do Threoirlínte Tús Áite do Leanaí riachtanach 

ar fud na hearnála go léir, lena n-áirítear na 

CCLCCanna na hEagraíochtaí Deonacha um 

Chúram Leanaí agus na seirbhísí luath-óige go 

léir. (A) 

 

Oibreoidh na CCLCCanna, na hEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí agus OALGÓ i 

gcomhar le FSS le cinntiú go gcuirfear Oiliúint 

maidir le Cosaint Leanaí Tús Áite do Leanaí ar 

fáil do gach duine atá ag obair le leanaí. 

Áirítear leis sin síneadh a chur le hOiliúint 

Cosanta Leanaí sa chlár Oiliúint ar Oiliúnóirí 

agus forbairt Clár Athnuachana um Chosaint 

Leanaí. (B)  

 

Soláthróidh na CCLCCanna faisnéis faoi 

phointí oiriúnacha teagmhála sna ceantair 

éagsúla ina bhféadfar ábhar imní faoi chosaint 

leanaí a thuairisciú.  (A) 

 

Tuiscint níos comhsheasmhaí maidir le cosaint 

leanaí ar fud earnáil na luath-óige mar aon le 

cur chuige níos comhsheasmhaí.  

 

 

 

Soláthraíonn FSS Oiliúint Chosaint Leanaí Tús 

Áite do Leanaí  do na CCLCCanna agus 

d’oiliúnóirí bainteacha eile.  Beidh breis 

rochtana ag oibrithe san earnáil Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige ar oiliúint le haghaidh 

cosaint leanaí mar aon le breis scileanna, 

eolais agus feasachta faoi chosaint leanaí.  

 

 

Beidh sonraí teagmhála na nOibrithe Sóisialta i 

ngach limistéar laistigh de gach contae ar fáil 

le cabhrú chun freagra tráthúil oiriúnach  

a thabhairt ar ábhair imní maidir le cosaint 

leanaí.  

 

Córas Grinnfhiosrúchán níos freagrúla ag na 



 

Oibreoidh na hEagraíochtaí Deonacha um 

Chúram Leanaí i gcomhar le hAonad 

Grinnfhiosrúcháin na nGardaí le cinntiú go 

ndéanfar grinnfhiosrúchán laistigh de shé 

seachtaine ar na daoine sin a bhíonn ag plé le 

leanaí agus gan aon duine ag faire orthu.  (B)  

 

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí i 

gcomhar le FSS agus le gníomhaireachtaí eile 

le cinntiú go mbeidh cúrsaí níos soiléire maidir 

le cé atá freagrach as cosaint agus leas leanaí 

agus faoi na róil atá acu agus faoi na 

tacaíochtaí atá ar fáil do theaghlaigh.  (B)   

 

Gardaí le freastal ar riachtanais lucht saothair 

na luath-óige. 

 

 

Breis tuisceana ar róil agus ar fhreagrachtaí trí 

tacar soiléir treoirlínte agus eolaire tacaíochtaí 

teaghlaigh. 

 

1.4.   

Tá seirbhísí ardcháilíochta i 

gcomhair leanaí inrochtana agus 

tacaíonn siad le leas iomlánaíoch, 

foghlaim agus forbairt gach linbh 

 

 

Spreagfar seirbhísí Chúram agus Oideachas 

Luath-Óige chun bearta breise a dhéanamh le 

cuimsiú leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu 

a chur chun cinn.  (A) 

 

Oibreoidh na CCLCCanna le cinntiú go n-

áireofar cultúr, an Ghaeilge, éagsúlacht agus 

riachtanais speisialta mar chodanna 

inrochtana i ngach clár oiliúna maidir le cúram 

agus oideachas luath-óige a fhaigheann 

creidiúint ó FETAC. (B)  

 

Cuirfear faisnéis agus scileanna oiriúnacha ar 

fáil do dhaoine a bhíonn ag plé le cúrsaí Luath-

Óige chun go mbeidh siad in ann freagairt do 

riachtanais uathúla leanaí agus a dteaghlaigh.  

 

 



 

Cinnteoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

Cleachtóirí Luath-Óige go mbeidh treoirlínte 

cleachtais Síolta agus Aistear ar fáil ag daoine 

a bhíonn ag plé le cúrsaí Luath-Óige chun go 

mbeidh siad mar bhunsraith faoi chúram agus 

faoi dheiseanna oideachais i gcomhair leanaí a 

bhfuil riachtanais speisialta acu.   (B)  



 
CUSPÓIR 2: CÁILÍOCHT OIDEACHAIS AGUS CÚRAIM LUATH-ÓIGE A FHEABHSÚ MAR AON LEIS AN SOLÁTHAR 
DO LEANAÍ AR AOIS SCOILE. 
 

Comhpháirt Bearta Príomhthorthaí 

2.1 

 

Déantar na cláir Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige a chuireann 

an Stiúrthóireacht Chúraim Leanaí i 

bhfeidhm a riaradh go héifeachtúil 

ar an leibhéal náisiúnta agus ar an 

leibhéal áitiúil 

 

 

Leanfaidh na CCLCCanna orthu ag feidhmiú 

mar ghníomhairí áitiúla na Stiúrthóireachta 

Cúraim Leanaí agus cabhróidh siad leis an 

Stiúrthóireacht (agus le Pobal thar a cheann 

san) i gcur i bhfeidhm cláir Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige agus an bheartais 

náisiúnta a bhfuil sí freagrach as.  (A) 

 

Leanfaidh na CCLCCanna orthu ag déanamh 

an obair riaracháin a bhaineann le cur i 

bhfeidhm cláir Chúram agus Oideachas Luath-

Óige.  Ina measc sin tá an Bhliain 

Réamhscolaíochta saor in aisce faoi Chúram 

agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE), 

Scéim Fóirdheontais um Chúram Leanaí 

Pobail, Scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um 

Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS).  (A) 

 

Tabharfaidh na CCLCCanna tacaíocht agus 

cabhair do na seirbhísí luath-óige maidir le 

riachtanais seirbhísí luath-óige a 

chomhlíonadh.  Áirítear leis sin ról forbartha a 

bheith ag na CCLCCanna maidir le Síolta. (A) 

 

Cuirfidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

cláir Chúram agus Oideachas Luath-Óige agus 

an beartas náisiúnta atá curtha i bhfeidhm ag 

Stiúrthóireacht Cúram Leanaí i bhfeidhm go 

héifeachtach ar an leibhéal áitiúil. 

 

 

Déanfar na socruithe sin go tráthúil atá 

riachtanach chun na cláir Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige a chur i bhfeidhm.  

 

 

 

 

 

 

Cabhrófar leis na seirbhísí luath-óige sin atá 

ag glacadh páirte chun coinníollacha na gclár 

a shásamh. 

 

 

 



 

Cuirfidh na CCLCCanna comlíonadh na 

seirbhísí atá ag glacadh páirte sna 

scéimeanna chun cinn agus cabhróidh siad le 

Pobal agus leis an Stiúrthóireacht aghaidh a 

thabhairt ar cheisteanna comhlíonta agus 

monatóireacht a dhéanamh orthu.  (A) 

 

Tuairisceoidh na CCLCCanna do Phobal nó 

don   

Stiúrthóireacht Chúraim-Leanaí faoi mar a 

éilítear de réir na Straitéise Náisiúnta 2011-

2013, a bpleananna um fhorfheidhmiú bliantúla 

agus a ról ginearálta mar ghníomhairí áitiúla 

na Stiúrthóireachta Cúram Leanaí.  (A) 

 

Leanfaidh na hEagraíochtaí Deonacha um 

Chúram Leanaí orthu ag tacú le cláir Chúram 

agus Oideachas Luath-Óige na 

Stiúrthóireachta Cúram Leanaí agus beidh 

siad i mbun idirchaidrimh le Pobal fúthu.  (A) 

 

Go háirithe, de réir a bpleananna 

gníomhaíochta bliantúla, cabhróidh na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le ABOLB an OALGÓ le cinntiú go dtugtar 

tacaíocht do na seirbhísí atá ag glacadh páirte 

sa Bhliain Réamhscolaíochta saor in aisce de 

Déanfar monatóireacht éifeachtúil ar 

ghéilliúlacht na seirbhísí luath-óige atá ag 

glacadh páirte. 

 

 

 

Déanfar socrú leis an Stiúrthóireacht Luath-

Óige faoi phleananna forfheidhmithe bliantúla 

agus cuirfidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí i 

bhfeidhm iad. 

Cuirfear socruithe imleora tuairiscithe i 

bhfeidhm idir an Stiúrthóireacht Luath-Óige, 

Pobal, na CCLCCanna agus na hEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí.  

 

 

 

 

 

Cabhrófar leis na seirbhísí atá ag glacadh 

páirte i mBliain Réamhscolaíochta saor in 

aisce Chúram agus Oideachas Luath-Óige 

chun Síolta a chur i bhfeidhm. 

 



chuid na scéime Chúram agus Oideachas 

Luath-Óige chun a ndualgais chonartha a 

chomhlíonadh maidir le Síolta (A) 

 

2.2 
 
Tá Creataí Cleachtais Náisiúnta, 

Síolta & Aistear curtha ar bun san 

earnáil Chúram agus Oideachas 

Luath-Óige  

 

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí i 

gcomhair le ABOLB maidir le scaipeadh agus 

cur i bhfeidhm Síolta agus tionscnaimh luath-

óige eile. 

 

Áireofar leis na róil shonracha a bheidh ag na 

CCLCCanna agus na hEagraíochtaí Deonacha 

um Chúram Leanaí: 

 

• Scaipeadh acmhainní agus faisnéise 

faoi Shíolta agus faoi thionscnaimh 

luath-óige eile. (A) 

• Páirt a ghlacadh i measúnú náisiúnta 

ar Chlár um Dhearbhú Cáilíochta 

Síolta.   (A) 

• Cur i bhfeidhm cibé moltaí a bheidh 

ann de thoradh an mheasúnaithe 

náisiúnta 

Páirt a ghlacadh i dtaighde agus i 

ngníomhaíochtaí forbartha a bhaineann le 

Síolta agus le tionscnaimh oideachas na luath-

óige eile 

 

Beidh plean cuimsitheach ag gach CCLCC 

chun comhordú a dhéanamh ar thacaíochtaí 

seirbhísí luath-óige chun oibriú i gcomhar le 

Síolta agus Aistear.  

Má bhíonn comhoibriú ar siúl agus má bhíonn 

soiléire ann maidir le róil na CCLCCanna agus 

na nEagraíochtaí Deonacha um Chúram 

Leanaí bainfear leas éifeachtúil as acmhainní 

agus beidh cur chuige straitéiseach ann maidir 

le tacú le cur i bhfeidhm Síolta agus 

tionscnaimh oideachas na luath-óige eile.  

 

 

 



2.3 
 

Beidh treoirchlár trasdula ón 

réamhscoil chuig an mbunscoil á 

thriail, ar aon dul le Aistear agus 

Síolta 

 

 

Cuirfidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

náisiúnta leis an taighde atá ann cheana féin le 

féachaint conas is féidir leis na seirbhísí 

réamhscoile naisc níos fearr idir earnáil na 

réamhscoileanna agus na mbunscoileanna a 

chruthú.  Éascóidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

náisiúnta an obair seo. 

 

Feabhsófar an taithí foghlama luath a bheidh 

ag leanaí, agus coinneofar na buntáistí a 

fhaightear ó rannpháirtíocht i réamhscoil ar 

ardchaighdeán agus cuirfear leo sa bhunscoil. 

 

2.4  
 

Feidhmíonn seirbhísí Chúram 

Leanaí ar Aois Scoile (CLAS) 

laistigh de riachtanais rialála chuí 

nua  

 

 

Tacóidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le cur i bhfeidhm riachtanais rialála nua atá 

glactha ag OALGÓ don earnáil CLAS. (B) 

 

 

 

Cuirfidh na hEagraíochtaí Deonacha um 

Chúram Leanaí Mórdhámhachtain FETAC i 

gCúram Leanaí ar Aois Scoile ar fáil go 

forleathan. (B) 

 

Déanfar rialáil chuí ar an earnáil CLAS.  Beidh 

sé d’acmhainn ag tuismitheoirí rochtain a 

dhéanamh ar sheirbhísí CLAS a ndéantar 

cigireacht orthu agus ar léir go bhfuil siad ag 

cloí leis na rialacháin. 

 

Cuirfear oiliúint chuí ar bhaill foirne atá ag 

obair i seirbhísí CLAS. 

 

2.5  
 
Tugtar tacaíocht do sheirbhísí 

feighlíochta leanaí le caighdeáin 

ardcháilíochta a áirithiú 

 

 

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le háirithiú go bhfuil modúil FETAC atá 

oiriúnach d’Fheighlithe Leanaí á dtairiscint go 

forleathan ag soláthraithe oiliúna. (B) 

 

Beidh rochtain ar oiliúint chuí ag daoine a 

sholáthraíonn seirbhísí feighlíochta leanaí. 

Beidh sé d’acmhainn ag tuismitheoirí rochtain 

a dhéanamh ar sheirbhísí feighlíochta leanaí  

a chomhlíonann na caighdeáin maidir le 



 

Beidh tacaíocht agus meantóireacht, trí 

struchtúir CCLCC agus EDCL atá ann cheana 

féin, ar fáil do sheirbhísí. (A) 

cáilíocht. 

 

2.6 
 
Tá tacaíocht ar gach gné den 

chleachtas ar fáil do sholáthraithe 

Cúram agus Oideachas Luath-Óige 

 

 

Déanfar infheistíocht leanúnach i dtacaíocht le 

cur ar chumas soláthraithe a gcleachtas a 

fheabhsú. (A) 

 

Tabharfaidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

tacaíocht do sholáthraithe chun cáilíocht a 

gcleachtais a fheabhsú agus chun saothrú 

lena riachtanais rialála agus rialachais a 

chomhlíonadh. (A) 

 

 

Beidh rochtain ag seirbhísí ar chomhairle agus 

ar thacaíocht. 

 

2.7 
 
Féachfar ar chur chuige comhtháite 

maidir le leas agus cosaint leanaí 

agus riachtanais oideachas na 

luath-óige 

 

 

Oibreoidh OALGÓ i gcomhar leis an Roinn 

Oideachais agus Eolaíochta le féachaint conas 

a d’fhéadfaí prótacal comhtháite cigireachta a 

fhorbairt. (B) 

 

Féachfar ar chomhchóras oiliúna a fhorbairt 

agus ar chomh-mheicníocht tuairiscithe a 

chruthú. (B) 

 

 

Tuiscint chomhroinnte ar Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige ar ardchaighdeán agus 

comhaontú comhroinnte ar thorthaí maithe le 

haghaidh leanaí. 

 

Tuigfidh soláthraithe Cúram agus Oideachas 

Luath-Óige a bhfreagrachtaí rialála go 

ríshoiléir. 

 

 

   



2.8 
 
Déanfar athbhreithniú ar sheirbhísí 

tacaíochta le haghaidh leanaí 

réamhscoile faoi riachtanais 

speisialta i gcomhthéacs na scéime 

um Chúram agus Oideachas Luath-

Óige 

 

Oibreoidh OALGÓ i gcomhar leis an Oifig um 

Míchumas agus Meabhairshláinte agus le FSS 

chun feabhas a chur ar sheachadadh agus ar 

chomhordú acmhainní agus tacaíochtaí breise 

le haghaidh leanaí réamhscoile a bhfuil 

riachtanais bhreise acu. (B) 

 

Beidh cur chuige níos comhleanúnaí ann 

maidir le seirbhísí tacaíochta le haghaidh 

leanaí faoi riachtanais speisialta.  Freastalófar 

ar leanaí faoi riachtanais speisialta sna 

seirbhísí príomhshrutha an oiread agus is 

féidir. 

 

 



 

CUSPÓIR 3: COMHDHLÚTHÚ A DHÉANAMH AR INFHEISTIÚ SAN EARNÁIL LE TACÚ LE FORBAIRT LEANÚNACH 
BONNEAGAIR A BHEIDH COBHSAÍ, COMHTHÁITE AGUS INBHUANAITHE 

 

Comhpháirt Bearta Príomhthorthaí 

3.1 

 

Déantar infheistíocht chaipitiúil a 

dhíriú ar riachtanais 

 

 

Déanfar iniúchadh comhtháite náisiúnta ar 

sholáthar Cúram agus Oideachas Luath-Óige 

de réir cineáil – lá iomlán, seisiúnach, buail 

isteach, feighlithe leanaí agus aois scoile – 

agus de réir modheolaíochta, le tuilleadh 

forbartha a dhéanamh ar na hacmhainní, na 

bunachair sonraí agus na moil sonraí atá ann 

cheana féin. Is é Pobal a dhéanfaidh an obair 

seo a chomhordú. (A) 

 

 

 

Beidh bunachar sonraí náisiúnta ann maidir le 

soláthar, de réir cineáil agus modheolaíochta. 

Beidh an bunachar sonraí nasctha le réimse 

táscairí de réir ceantair, daonra, déimeagrafaic 

ioncaim agus rátaí breithe réamh-mheasta, 

agus aithneofar bearnaí agus rósholáthar 

araon.  

 

3.2    
 
Tugtar tacaíocht do sholáthraithe 

seirbhíse lena gcuid seirbhísí a 

fhorbairt agus a chothabháil 

 

 

Eagróidh CCLCCanna agus Eagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí oiliúint leathan 

rialachais maidir leis na nithe seo a leanas le 

haghaidh gach soláthraí Cúram agus 

Oideachas Luath-Óige: pleananna gnó a 

ullmhú, riarachán, bainistíocht airgeadais agus 

clár, acmhainní daonna agus tuairisciú ar 

chistiú, agus, más cuí, róil agus freagrachtaí. 

(A) 

 

 

Cuirfear feabhas ar chumais ghnó na 

soláthraithe, lena n-áireofar pleanáil gnó, 

taifeadadh airgeadais agus eolas ar chúrsaí 

fostaíochta, ionas go méadófar 

inbhuanaitheacht agus inmharthanacht. 

 

 

 

 

 



Tabharfaidh CCLCCanna spreagadh 

d’eagraíochtaí áitiúla a bhfuil saineolas 

forbartha gnó ábhartha acu cúnamh a 

thabhairt do sheirbhísí Cúram agus Oideachas 

Luath-Óige de réir mar is cuí. (B) 

 

Déanfar athbhreithniú ar shamhlacha 

malartacha i gcomhair coistí bainistíochta 

deonacha, agus cuirfear an fhaisnéis ar fáil do 

gach coiste deonach ar mhaithe le 

héifeachtacht agus le hinbhuanaitheacht níos 

fearr.  (B) 

 

Cabhróidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le hearnáil an Chúraim agus Oideachais 

Luath-Óige chun tacú le gach Tionscnamh 

Gníomhachtaithe Lucht Saothair. (B) 

 

 

 

 

Méadófar inbhuanaitheacht na seirbhísí pobail 

trí shaineolas bainistíochta agus coistí a 

chomhroinnt thar ghrúpaí saoráidí. 

 



 

CUSPÓIR 4: LEAS A BHAINT AS FORBAIRT LEANÚNACH GHAIRMIÚIL LE CUR LE CUMAS NA hEARNÁLA 
CÚRAIM AGUS OIDEACHAIS LUATH-ÓIGE SEIRBHÍSÍ ARDCHÁILÍOCHTA CÚRAIM AGUS OIDEACHAIS LUATH-

ÓIGE I gCOMHAIR LEANAÍ AGUS TEAGHLAIGH A FHEABHSÚ AGUS A FHORBAIRT 

Comhpháirt Bearta Príomhthorthaí 

4.1 
 
Oibriú i gcomhar leis an Aonad 

Beartas um Oideachas sna 

Luathbhlianta maidir le forfheidhmiú 

Phlean Forbartha an Lucht Saothair 

 

 

Tacóidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

leis an gcreat cáilíochtaí d’fhonn cabhrú le 

comhleanúnachas agus le cuíchóiriú 

cáilíochtaí i measc an lucht saothair. (B) 

 

Músclófar feasacht maidir le cosáin roghanna 

gairme agus forbartha gairmiúla leanúnaí 

laistigh den earnáil. (A & B) 

 

 

Tabharfar faisnéis agus oiliúint don earnáil 

agus do na heagraíochtaí chun 

príomhghnéithe Phlean Forbartha an Lucht 

Saothair a chur i bhfeidhm.  Oibreoidh an 

earnáil agus na heagraíochtaí lena chéile ar 

bhonn níos comhoibrí d’fhonn a chinntiú go 

bhfuil an leanbh ag croílár na seirbhísí ar fad. 

 

 

4.2 

 
Beidh seirbhísí á mbainistiú ag 

cleachtóirí luath-óige a bhfuil 

oiliúint orthu i gCúram agus 

Oideachas Luath-Óige agus i 

mbainistíocht seirbhísí de réir an 

Treoirchreata le haghaidh 

Oideachais, Oiliúna agus Forbairt 

Ghairmiúil in Earnáil an Chúraim 

 

 

Tacóidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le gach tionscnamh náisiúnta a fhorbrófar chun 

tacú leis an bpróiseas seo. 

Tugtar faoi deara na bearta a bhaineann le 

Cuspóirí 2 agus 3 thuas. (A & B) 

 

 

 

 

Déanfar mapa dá bhfuil bainte amach go dtí 

seo agus de leibhéil oiliúna reatha.  

 

 



agus an Oideachais Luath-Óige 

 

 

 

4.3 

 

Beidh acmhainní oiliúna a 

bhaineann le Cúram agus 

Oideachas Luath-Óige á 

gcomhthiomsú, á gcaighdeánú agus 

á gcur i bhfeidhm ar straitéis 

náisiúnta oiliúna le haghaidh Cúram 

agus Oideachas Luath-Óige 

 

 

 

 

Tacóidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

le hiniúchadh cainníochtúil cáilíochtúil ar an 

oiliúint atá á seachadadh faoi láthair ag 

eagraíochtaí oiliúna ar fud na hearnála, agus 

déanfar comhlánú, dul chun cinn agus rátaí 

coinneála a thomhas. (A agus B) 

 

Cuirfidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

Cúram agus Oideachas Luath-Óige chun cinn 

mar ghairm bheatha a bhfuil luach uirthi. (A) 

 

Tabharfaidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

tacaíocht ghníomhach i leith cosáin inrochtana 

le haghaidh fhorbairt ghairmiúil na hearnála ina 

gcuirtear luach ar fhoghlaim/thaithí roimhe seo 

san earnáil, agus ina n-aithnítear iad. (A) 

 

Foilseofar acmhainní oiliúna as Gaeilge agus 

as Béarla. (A) 

 

 

 

Beidh sonraí soiléire ann maidir leis an 

seachadadh oiliúna reatha.  Déanfar na 

hacmhainní oiliúna a leithdháileadh agus a 

chur i bhfeidhm go héifeachtach agus go 

héifeachtúil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh cleachtóirí in ann teacht ar acmhainní 

oiliúna as Gaeilge agus as Béarla. 

 

 



 

4.4 
   
Trí úsáid a bhaint as an tsamhail 

“Oiliúint Oiliúnóirí”, cinntítear go 

mbíonn oiliúint á cur ar ais sna 

seirbhísí go héifeachtach 

 

 

Féachfaidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

ar mhodhanna nuálacha oiliúna. (A) 

 

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí i 

gcomhar le OALGÓ le caighdeáin arda a 

bhaint amach in oiliúint oiliúnóirí ar fud na 

hearnála.  (A) 

 

 

Cuirfear oiliúint ar fáil d’oiliúnóirí mar aon le 

rochtain ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach. 

 

 



 

CUSPÓIR 5: A CHINNTIÚ GO BHFUIL COMHOIBRIÚ, CUMARSÁID AGUS COMHAIRLIÚCHÁN ATÁ 
TRÉDHEARCACH AGUS ÉIFEACHTÚIL, MAR AON LE LEAS OPTAMACH ACMHAINNÍ, AR SIÚL I MEASC NA 

bPÁIRTITHE LEASMHARA GO LÉIR MAIDIR LE CÚRAM AGUS OIDEACHAS LUATH-ÓIGE  

Comhpháirt Bearta Príomhthorthaí 

5.1 

 
Déantar gníomhaíochtaí na 

CCLCCanna agus na nEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí a 

phleanáil agus a chomhordú ar 

bhonn náisiúnta agus áitiúil, rud a 

chinntíonn go mbaintear an leas 

optamach as acmhainní  

 

 

Oibreoidh na CCLCCanna agus na 

hEagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí 

faoi phlean náisiúnta amháin faoi choimirce na 

Stiúrthóireachta Cúram Leanaí. (A & B) 

 

Sa phróiseas pleanála forfheidhmithe, tacófar 

le comhsheasmhacht sa chur chuige, cuirfear 

speisialtóireacht chun cinn, agus díchuirfear 

dúbláil. (A & B) 

 

I bpleananna forfheidhmithe na CCLCCanna 

agus na nEagraíochtaí Deonacha um Chúram 

Leanaí atá faofa ag an Stiúrthóireacht Cúram 

Leanaí, áireofar comhoibriú agus comhtháthú 

seirbhísí agus tionscnamh a bhaineann le cláir 

Chúram agus Oideachas Luath-Óige, (B) 

 

Beidh ról thar a bheith tábhachtach ag Pobal 

maidir le comhordú agus monatóireacht a 

dhéanamh ar fheidhmiú agus ar sheachadadh 

CCLCC/EDCL thar ceann na Stiúrthóireachta 

Cúram Leanaí. (A & B) 

 

Léireoidh na leithdháiltí cistithe agus 

acmhainní na tosaíochtaí beartais.  

 

 

Déanfar cláir Chúram agus Oideachas Luath-

Óige na Stiúrthóireachta Cúram Leanaí a 

bhainistiú agus a chur i bhfeidhm ar bhealach 

comhleanúnach éifeachtúil.  

 

 

Beidh rialachas agus freagracht láidir ann. 

Cuirfear béim ar leith ar chomhoibriú agus 

comhtháthú seirbhísí agus tionscnamh a 

thacóidh le pleanáil eolasach beartais agus 

seirbhísí laistigh agus lasmuigh de Chúram 

agus Oideachas Luath-Óige. 

 

 

 

 

 



 

Oibreoidh an Stiúrthóireacht Cúram Leanaí 

agus Pobal i gcomhar leis na heagraíochtaí ina 

n-aonar agus le chéile mar thaca lena gcuid 

oibre leanúnaí chun freagairt éifeachtach 

chomhleanúnach a thabhairt ar éilimh agus ar 

riachtanais atá ag athrú. (B) 

 

Déanfar an dul chun cinn a thuairisciú agus 

comhroinnfear an anailís go tráthúil chun go 

mbeifear in ann an fhaisnéis a úsáid don 

phleanáil forfheidhmithe. (A & B) 

 

Beifear in ann struchtúir ilúsáide bainistíochta 

agus forfheidhmithe a chur in oiriúint do 

chúinsí agus d’éilimh a bhíonn ag athrú. 

 

5.2 
   
Déantar seirbhísí áitiúla a bhaineann 

le Cúram agus Oideachas Luath-

Óige a eagrú agus a chomhordú trí 

mhol inrochtana 

 

 

I measc bhearta CCLCC, áireofar riarachán 

áitiúil, comhordú, dul chun cinn, agus rochtain 

ar chláir Chúram agus Oideachas Luath-Óige 

arna gcur i bhfeidhm ag an Stiúrthóireacht 

Cúram Leanaí. (A) 

 

I measc bhearta Eagraíochtaí Deonacha um 

Chúram Leanaí, áireofar seirbhísí dá mbaill/dá 

gcustaiméirí agus forbairt ar cháilíocht na 

seirbhísí. Áireofar freisin a dtiomantas chun 

cabhrú leis an Stiúrthóireacht Cúram Leanaí 

agus le ABOLB Síolta a chur i bhfeidhm i 

seirbhísí atá ag glacadh páirte sa Bhliain 

Réamhscoile saor in aisce. (A) 

 

Déanfar bainistíocht éifeachtach ar chláir 

Chúram agus Oideachas Luath-Óige, agus ar 

chreataí gaolmhara, arna gcur i bhfeidhm ag 

an Stiúrthóireacht Cúram Leanaí, agus déanfar 

iad a sheachadadh go háitiúil. 

 

Cuirfear gach tionscnamh agus scéim nua 

arna gcur i bhfeidhm ag an Stiúrthóireacht 

Cúram Leanaí i bhfeidhm go héifeachtach ar 

leibhéal áitiúil. 

 

Tacófar le seirbhísí luath-óige chun cláir 

Chúram agus Oideachas Luath-Óige a 

sholáthar do leanaí, dá dteaghlach agus dá 



 

 

bpobal. 

 

Daingneofar an infheistíocht faoin gClár 

Comhdheiseanna um Chúram Leanaí agus 

faoin CNICL. 

 

Daingneofar éifeachtúlachtaí trí na hacmhainní 

atá ar fáil a chur i bhfeidhm go barrmhaith ar 

réimse freagrachtaí atá níos fairsinge agus 

níos casta, mar aon le pleanáil oibre agus 

comhoibriú níos comhtháite. 

 

Beidh na CCLCCanna agus na hEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí ina mol áitiúil 

agus ina n-acmhainn ag a bhfuil saineolas le 

feidhmiú go comhoibríoch in earnáil an 

Chúraim agus Oideachais Luath-Óige maidir le 

pleanáil seirbhísí, bainistíocht acmhainní agus 

inbhuanaitheacht ar an leibhéal áitiúil. 

 

Leanfaidh na CCLCCanna orthu le hanailís 

riachtanas, pleanáil seirbhísí agus tionscnaimh 

oiliúna a chomhordú  agus a chur chun cinn ar 

leibhéal an chontae. 

 

5.3 
   
Beidh struchtúir bhainistíochta agus 

 

Coinneofar na príomhphróisis ghnó a úsáidtear 

i gcur i bhfeidhm chláir Chúram agus 

 

Beidh rialachas, comhoibriú agus comhordú ar 

fud na CCLCCanna agus na nEagraíochtaí 



tacaíochta d’earnáil an Chúraim 

agus Oideachais Luath-Óige 

cuíchóirithe agus éifeachtach  

 

Oideachas Luath-Óige na Stiúrthóireachta 

Cúram Leanaí faoi athbhreithniú d’fhonn 

éifeachtacht leanúnach agus 

comhleanúnachas gníomhaíochtaí a chinntiú i 

measc na CCLCCanna agus na nEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí. (B) 

 

 

 

 

 

Déanfar athbhreithniú ar an mbonneagar a 

bhaineann le cláir Chúram agus Oideachas 

Luath-Óige na Stiúrthóireachta Cúram Leanaí 

le cinntiú go mbeidh siad oiriúnach don earnáil 

agus do bheartas an Rialtais araon.  (B) 

 

 

Deonacha um Chúram Leanaí comhleanúnach 

agus comhlántach. 

 

Comhdhlúthófar agus cosnófar an infheistíocht 

go dtí seo agus seachadadh na dtionscnamh 

reatha. 

Faoi Straitéis 2011-2013, beidh sé de chumas 

ag na CCLCCanna agus na hEagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí dul i ngleic le 

straitéis iar-2013 ar bith, beidh sé ar a gcumas 

tacú léi agus cuirfidh siad faisnéis ar fáil di.  

 

Déanfar na próisis don Bhliain Réamhscoile 

saor in aisce faoi Chúram agus Oideachas 

Luath-Óige, don Scéim Fóirdheontas um 

Chúram Leanaí Pobail, agus don Scéim 

Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht 

Cúram Leanaí a choigeartú le 

comhleanúnachas agus éifeachtacht a 

fheabhsú. 

 

 

5.4 
 
Cinnteoidh straitéisí bainistíochta 

faisnéise agus cumarsáide aontacht 

feidhme agus éifeachtacht iarrachta 

 

Neartóidh an Stiúrthóireacht Cúram Leanaí, 

Pobal, CCLCCanna agus Eagraíochtaí 

Deonacha um Chúram Leanaí na prótacail 

chomhroinnte agus na hardáin le haghaidh 

bainistíocht faisnéise agus cumarsáide. (A & 

 

Acmhainneacht chun córais bainistíochta 

faisnéise reatha a ailíniú. 

 

Acmhainneacht chun feidhmiúlacht TF a 

chaighdeánú le cumarsáid agus comhroinnt 



 B) 

 

Cuirfear prótacail agus ardáin chomhroinnte 

chun cinn agus cuirfear  bhfeidhm iad ar 

ghaolmhaireachtaí tábhachtacha eile. (B) 

 

faisnéise a fheabhsú agus le riarachán 

páipéarbhunaithe a íoslaghdú. 

 

Socruithe réamhghníomhacha agus 

comhleanúnacha is ea iad socruithe na 

Stiúrthóireachta Cúram Leanaí agus Phobal 

maidir le cumarsáid agus comhairliúchán, agus 

tacóidh siad leis an earnáil. 

 

 
 
 


