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Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
Ráiteas Straitéise 2016-2018

Réamhrá ar Ráiteas Straitéise 2016-18 an QQI 

Seo é an dara ráiteas straitéise ó Cháilíocht agus Dearbhú Cáilíochta Éireann (an QQI). Gheofar ann treoir 
d’fhoireann agus do gheallsealbhóirí na heagraíochta maidir lenár misean, ár bhfís, ár luachanna agus ár 
spriocanna, agus maidir leis an tslí ina bhfuil sé i gceist againn ár dtorthaí a bhaint amach. Clúdaíonn an ráiteas 
an tréimhse trí bliana idir Eanáir 2016 agus Nollaig 2018. Beidh sé ina bhonn le pleananna corparáideacha 
bliantúla amach anseo ina leagfar amach na cuspóirí, na gníomhaíochtaí agus na torthaí a bheidh le baint 
amach gach bliain ag an eagraíocht. I gcaitheamh na gcéad trí bliana eile, déanfaimid monatóireacht agus 
athbhreithniú ar chur i ngníomh na straitéise agus foilseofar tuairiscí ar conas atá ag éirí linn.

Gníomhaireacht stáit faoi 
choimirce na Roinne Oideachais 
agus Scileanna is ea an QQI. 
Bunaíodh sinn i Samhain 
2012 agus tá cúram orainn as 
dearbhú cáilíochta seachtrach 
an ardoideachais agus an 
bhreisoideachais agus na hoiliúna 
in Éirinn agus gníomhaímid, leis, 
mar choimeádaí an Chreata 
Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC).  

Tá cáilíochtaí ag éirí níos 
tábhachtaí an t-am ar fad i 
saol an lae inniu. Tá siad ag éirí 
níos riachtanaí ná riamh i gcás 
daoine ar mian leo dul isteach i 
bhfostaíocht agus leas a bhaint as 
deiseanna breisoideachais. Cuid 
riachtanach de shoghluaisteacht 
post agus oideachais is ea 
aitheantas do cháilíochtaí, sa 
domhan seo atá ag éirí níos 
domhandaithe i gcónaí. Déanann 
próisis sheachtracha dearbhú 
cáilíochta neartú ar ghlacadh 
cáilíochtaí agus ar aitheantas do 
cháilíochtaí agus cinntíonn siad go 
mbíonn cáilíochtaí ábhartha agus i 
bhfeidhm i gcónaí.

Tá sainordú leathan ag an QQI 
maidir le hoideachas agus le 
hoiliúint in Éirinn. Baineann obair 
an QQI le foghlaimeoirí in áiteanna 
éagsúla – sna scoileanna, sa 
ghairmoiliúint, san ardoideachas, 
sa bhreisoideachas, in oideachas 
pobail agus i bhfoghlaim an 
Bhéarla. Ina theannta sin, oibrím 
le soláthraithe ardoideachais 
agus breisoideachais agus 
oiliúna: le ranna rialtais, 
gníomhaireachtaí stáit agus 
comhlachtaí maoiniúcháin; 
comhlachtaí rialála; comhlachtaí 
gairmiúla; comhlachtaí dáfa 
cáilíochtaí; comhlachtaí earnála 
agus comhlachtaí ionadacha agus 
comhlachtaí idirnáisiúnta atá 
freagrach as dearbhú cáilíochta 
agus as cáilíochtaí.

Le linn thréimhse na straitéise 
seo, forbróidh an QQI an Marc 
Idirnáisiúnta Oideachais ar son 
soláthraithe na gclár oideachais 
agus oiliúna do mhic léinn 
idirnáisiúnta agus bunóimid 
bunachar sonraí de chláir agus 
de cháilíochtaí. Tríd an obair seo 
cothóimid comhtháiteacht idir 
cáilíochtaí agus dearbhú cáilíochta 
sa bhreisoideachas  agus san 
ardoideachas agus san oiliúint 
agus neartófar muinín agus 
iontaoibh an phobail.

Ba iad ár bhfoireann agus an Bord 
a d’fhorbair an ráiteas straitéise 
seo le cúnamh ár ngeallsealbhóirí 
seachtracha. Chuireamar na 
rudaí seo a leanas san áireamh: 
ár sainordú dlí; ár bpríomhréimsí 
oibre agus ár bpleananna; ár 
dtimpeallacht sheachtrach agus 
inmheánach agus na dúshláin 
ghaolmhara. Spreagann ár 
ngeallsealbhóirí seachtracha sinn 
chun torthaí den scoth a chur ar 
fáil dár ngeallsealbhóirí uile, go 
háirithe d’fhoghlaimeoirí, chun 
dul i gcomhar leo chun cáilíocht a 
dhearbhú agus a mhéadú, chun 
rialú éifeachtach a dhéanamh, 
chun tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar an CNC agus 
chun córas freagrúil, dinimiciúil 
cáilíochtaí a chur chun cinn.

Sna chéad trí bliana eile, féachfaidh 
an QQI le tacú le feabhsú ar 
cháilíocht chóras breisoideachais 
agus ardoideachais na hÉireann. 
Tacóimid le slite chun cáilíochtaí 
a mbeidh meas idirnáisiúnta 
orthu agus tuilleadh cosán agus 
solúbthachta d’fhoghlaimeoirí a 
chur ar fáil. Geallaimid seirbhís 
ardchaighdeán a chur ar fáil le 
cinntiú go gcoimeádtar an pobal ar 
an eolas mar gheall ar cháilíocht 
chóras oideachais agus oiliúna 
na hÉireann agus chun dearbhú 
cáilíochta agus cáilíochtaí a 
dhéanamh níos comhtháite.

An Dr Pádraig Walsh
Príomhfheidhmeannach

Meitheamh 2015

Seo a leanas ár misean:
•	 Méadú ar cháilíocht a chur chun 

cinn i gcórais bhreisoideachais agus 
ardoideachais agus oiliúna na hÉireann.

•	 Cáilíocht soláthraithe a dhearbhú
•	 Tacú le córas cáilíochtaí atá ar leas 

foghlaimeoirí agus geallsealbhóirí eile 
agus an córas sin a chur chun cinn.

Deiseanna ardchaighdeáin forleathana 
oideachais agus oiliúna a lorg, le cáilíochtaí 
a bhfuil meas orthu go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta

Dírithe ar fheabhsú   
Is eagraíocht sinn atá ag foghlaim agus 
ag forbairt agus geallaimid caighdeán ár 
gcuid oibre a mheas agus a fheabhsú go 
leanúnach. Is é sin a bhuntacaíonn leis na 
cineálacha cur chuige atá againn i leith 
cháilíocht an oideachais agus na hoiliúna a 
dhearbhú agus tacú lena feabhsú.

Comhoibritheach
Téimid i gcomhar lenár ngeallsealbhóirí 
chun muinín a chothú agus féachfaimid le 
deiseanna oideachais agus oiliúna agus le 
haitheantas do cháilíochtaí a fheabhsú.

Neamhspleách 
Cé go n-oibrímid laistigh de chreat 
ginearálta bheartas an Rialtais, is 
eagraíocht neamhspleách sinn ó 
thaobh na slí ina gcomhlíonaimid 
ár bhfeidhmeanna agus ó thaobh 
na cinnteoireachta. Oibrímid ar shlí 
mhacánta, thrédhearcach, chóir, chothrom, 
neamhchlaonta agus oibiachtúil. 

Gairmiúil 
Caithimid le gach duine le meas, 
dínit agus cúirtéis. Comhlíonaimid na 
caighdeáin seirbhíse poiblí is airde 
maidir le cuntasacht, éifeachtúlacht agus 
freagrúlacht.

Foghlaimeoirlárnach
An cultúr a chuirimid chun cinn i gcúrsaí 
oideachais agus oiliúna agus i gcáilíochtaí, 
is cultúr rochtana, freagrúlachta, 
solúbthachta, iontaoibh agus cáilíochta 
é. Cuirimid riachtanais an fhoghlaimeora 
i gceartlár obair na heagraíochta agus 
spreagaimid geallsealbhóirí chun 
déanamh amhlaidh. 

Misean an QQI

Fís an QQI

Luachanna 
an QQI

Dírithe ar 
Fheabhsú

Comhoibritheach

Neamhspleách

Gairmiúil 

Foghlaimeoirlárnach

www.QQI.ie
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Cur chuige

•	 Tabharfar athbhreithniú chun críche 
ar chur i bhfeidhm an CNC agus ar a 
thionchair 

•	 Ceapfar caighdeáin agus treoirlínte 
CNC le haghaidh fostóirí, foghlaimeoirí, 
comhlachtaí dámhachtana agus lucht 
déanta beartas

•	 Cuirfimid cáilíochtaí an CNC chun cinn 
do gheallsealbhóirí tríd an úsáid is 
fearr is féidir a bhaint as ár gcainéil 
chumarsáide ar líne

•	 Déanfaimid dámhachtainí an QQI de réir 
ár mbeartais agus ár gcritéar 

•	 Tabharfaimid isteach córas 
cuimsitheach treoirlínte um dhearbhú 
cáilíochta 

•	 Cinnteoimid go mbeidh ár nósanna 
imeachta um dhearbhú cáilíochta 
oiriúnach le nuáil a thabhairt isteach 
san oideachas agus san oiliúint

•	 Déanfaimid cláir oideachais agus 
oiliúna a bhailíochtú de réir ár mbeartas 
agus ár gcritéar

•	 Bronnfaimid an fhreagracht as 
dámhachtainí a dhéanamh agus 
as dearbhú cáilíochta gaolmhar ar 
sholáthraithe, de réir mar is cuí 

•	 Cineálacha cur chuige nua 
córasacha agus comhréireacha, 
bunaithe ar riosca, a chur i ngníomh 
i leith na monatóireachta agus an 
athbhreithnithe 

•	 Dul i gcomhairle agus i mbun oibre 
le húdaráis phoiblí  chun an Marc 
Idirnáisiúnta Oideachais a chur i 
bhfeidhm

•	 Sraith imeachtaí agus foilseachán 
a fhorbairt chun cabhrú le 
soláthraithe cur leis an timpeallacht 
múinteoireachta agus foghlama 

•	 Clár oibre a chur i ngníomh le 
comhpháirtithe idirnáisiúnta san 
oideachas trasnáisiúnta

•	 Déanfaimid beart daingean i gcásanna 
ina dteipeann ar sholáthraithe a 
bhfreagrachtaí a chomhlíonadh 
agus ina gcuirtear foghlaimeoirí nó 
caighdeáin i mbaol 

•	 Tógfar caidreamh tacúil frithpháirteach 
lenár ngeallsealbhóirí uile chun feabhas 
a chur ar an gcumarsáid agus leis an 
gcomhoibriú leo 

•	 Déanfar caidreamh láidir oibre a 
chothú leis na príomhearnálacha, 
le príomheagraíochtaí agus le 
príomhchomhlachtaí trí shraith 
Meabhrán Tuisceana.

•	 Straitéis chumarsáide agus faisnéise a 
cheapadh agus a chur i ngníomh chun 
aird an phobail a dhíriú ar an CNC, ar 
dhámhachtainí an CNC, lena n-áirítear 
dámhachtainí an QQI, agus ar an Marc 
Idirnáisiúnta Oideachais.

•	 Déanfar an láithreán gréasáin chomh 
háisiúil d’úsáideoirí agus is féidir agus 
coimeádfar mar sin é 

•	 Cuirfear na córais inmheánacha 
faisnéise agus cumarsáide chun cinn 
agus tacófar lena n-úsáid

•	 Déanfar tuairiscí a fhoilsiú ar a 
éifeachtaí atá na gnásanna dearbhaithe 
cáilíochta na soláthraithe 

•	 Tiomsófar bunachar sonraí de 
sholáthraithe, de chláir agus de 
cháilíochtaí in Éirinn 

•	 Cinnteoimid go dtacaíonn scileanna 
agus cumais na mball foirne aonair agus 
na mball foirne i dteannta a chéile le 
seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil 
go leanúnach do sholáthraithe agus do 
gheallsealbhóirí

•	 Leanfaimid den eagraíocht a 
fhorbairt agus a fheabhsú ar shlite a 
chuirfidh cultúr oscailteachta agus 
trédhearcachta chun cinn

•	 Déanfar córais TFC a fhorbairt agus a 
úsáid chun tacú le seirbhísí forásacha 
dár ngeallsealbhóirí uile

•	 Díreofar ar na baic ar inrochtaineacht 
a fhágann gur deacair do dhaoine 
faoi mhíchumas rochtain a fháil ar 
sheirbhísí an QQI

Torthaí

•	 Foilseoidh soláthraithe an t-eolas, 
na scileanna agus na hinniúlachtaí 
atá le baint amach ag foghlaimeoirí a 
chláraíonn ar a gcláir oideachais agus 
oiliúna 

•	 Déanfaidh soláthraithe measúnú agus 
tuairisciú ar a oiriúnaí don fheidhm 
atá a gcuid measúnachtaí ó thaobh 
comhsheasmhacht cáilíochtaí a 
bhfoghlaimeoirí a chinntiú.  

•	 Déanann níos mó fostóirí ná riamh 
tagairt don CNC agus iad ag earcú

•	 Cosáin doiciméadaithe agus cosáin a 
ndéantar monatóireacht orthu idir an 
breisoideachas agus an t-ardoideachas 
agus an oiliúint

•	 Dámhachtainí a dhéanann tagairt 
don CNC le haghaidh printíseachtaí 
nuálacha

•	 Bainfear úsáid as an CNC go forleathan 
chun tacú le soghluaisteacht sealbhóirí 
cáilíochtaí go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta

•	 Bainfear úsáid go forleathan as an CNC 
chun ionchais maidir le caighdeán clár a 
chur in iúl go soiléir 

•	 Tá nósanna imeachta reachtúla 
um dearbhú cáilíochta bunaithe ag 
soláthraithe 

•	 Treoirlíne an QQI maidir le dearbhú 
cáilíochta le haghaidh soláthraithe agus 
réimsí nua soláthair

•	 An Marc Idirnáisiúnta Oideachais 
á dheonú do sholáthraithe a 
thairgeann eispéireas idirnáisiúnta ar 
ardchaighdeán do mhic léinn

•	 Pictiúr níos soiléire den oideachas 
trasnáisiúnta in Éirinn agus muinín níos 
mó ann agus san oideachas Éireann a 
chuirtear ar fáil thar lear

•	 Beidh athbhreithniú ar institiúidí 
ardoideachais bunaithe ar shamhail nua 
athbhreithnithe faoi lán seoil 
 
 

•	 Tuiscint agus feasacht níos mó i 
measc ár ngeallsealbhóirí ar róil, ar 
fhreagrachtaí agus ar ghníomhaíochtaí 
an QQI. 

•	 Tá muinín ag ár ngeallsealbhóirí sa QQI 
agus go tacaíonn siad linn chun ár róil 
agus ár bhfreagrachtaí a chomhlíonadh

•	 Feasacht mhéadaithe ar an CNC, 
ar dhámhachtainí an CNC lena 
n-áirítear dámhachtainí an QQI, ar 
an Marc Idirnáisiúnta Oideachais 
agus ar na buntáistí do sholáthraithe, 
d’fhoghlaimeoirí agus d’fhostóirí.

•	 Tá foireann an QQI agus geallsealbhóirí 
ar an eolas agus is féidir leo úsáid a 
bhaint as na cainéil chumarsáide atá ar 
fáil dóibh chun an t-eolas is gá dóibh ar 
cháilíocht agus ar cháilíochtaí a aimsiú 
agus a chomhroinnt

•	 Aithnítear an QQI go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta mar údarás ar fhaisnéis 
maidir le cláir oideachais agus oiliúna in 
Éirinn agus ar cháilíochtaí in Éirinn 
 
 

•	 Déantar buanna, taithí agus cumais 
fhoireann an QQI a aithint, a fhorbairt 
agus bainfear leas astu chun forbairtí 
nuálacha a dhéanamh agus le cinntiú go 
bhfuilimid sa riocht is fearr is féidir le 
freastal ar riachtanais ár ngeallsealbhóirí

•	 Cur chuige cuimsitheach i leith gach cuid  
den eagraíocht a chur ag obair ar shlí  
chomhordaithe chun seirbhísí 
éifeachtacha ar ardchaighdeán a chur  
ar fáil 

•	 Éifeachtúlacht den scoth i bpróisis agus 
i gcórais inmheánacha ar mhaithe leis an 
tseirbhís don phobal a fheabhsú. 

•	 Níos mó seirbhísí inrochtana ar fáil ar son 
an uile gheallsealbhóir.

Sprioc go 2018

I gcomhar le geallsealbhóirí, cinnteoimid go mbainfear 
úsáid as an CNC agus as a cháilíochtaí ar mhaithe le 

forbairt a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: 

Cláir oideachais agus oiliúna le cuspóirí soiléire ceirde 
agus/nó oideachais agus torthaí foghlama le haghaidh 

roghanna eolacha gairme agus roghanna eile 

Cosáin foghlama ar feadh an tsaoil, ar mhaithe le 
forás pearsanta, sóisialta agus gairmiúil 

Déanfaimid maoirseacht ar chóras feabhsaithe um dhearbhú cáilíochta 
a bheidh cuimsitheach agus ina mbeidh cothromaíocht idir cuntasacht 

agus feabhsúcháin agus ina gcuirfear freagracht áitiúil chun cinn

Cuirfimid faisnéis shoiléir údarásach chuimsitheach ar 
fáil dár ngeallsealbhóirí agus don phobal maidir lenár 

róil, ár bhfreagrachtaí agus ár ngníomhaíochtaí

Déanfaimid cumas na foirne chun dul i mbun forbartha, 
bheith rathúil, agus díriú go hiomlán ar a gcuid oibre a 

chumasú agus a mhisniú go réamhghníomhach

Cuirfimid lenár gcórais féinseirbhíse, lenár bpróisis agus 
lenár n-acmhainneacht teicneolaíochta chun caighdeán 

agus éifeachtúlacht na seirbhíse uainn a fheabhsú

An méid a dhéanaimid agus 
an tslí ina ndéantar é

Cáilíochtaí

 X Déanaimid an Creat Náisiúnta 
Cáilíochtaí a chothabháil agus a chur 
chun cinn ionas go dtuigeann daoine 
é agus go mbíonn meas acu air

 X Treoraímid agus tacaímid le húsáid 
an CNC, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta

 X Cuirimid na huirlisí is gá ar fáil chun 
comhsheasmhacht i gcáilíochtaí an 
CNC a choinneáil 

 X Socraímid caighdeáin cáilíochtaí 
bunaithe ar an CNC

 X Déanaimid dámhachtainí an QQI

Dearbhú Cáilíochta

 X Cuirimid dearbhú seachtrach 
cáilíochta ar fáil do sholáthraithe 
ardoideachais agus breisoideachais 
agus oiliúna 

 X Déanaimid bailíochtú ar chláir 
oideachais agus oiliúna

 X Déanaimid rialáil ar sholáthraithe 
príobháideacha a thairgeann cláir 
oideachais agus oiliúna as a leanann 
dámhachtainí an QQI

 X Déanaimid rialáil ar sholáthar 
Mhúineadh an Bhéarla de réir an 
bheartais náisiúnta 

 X Ceadaímid soláthraithe chun mic 
léinn idirnáisiúnta a chlárú tríd an 
Marc Idirnáisiúnta Oideachais a 
thabhairt mar údarú.

 X Oibrímid le soláthraithe le cáilíocht 
an oideachais agus na hoiliúna a 
fheabhsú

Cumarsáid agus Faisnéis

 X Déanaimid cumarsáid leis an bpobal 
i dtaobh ról an QQI agus cuirimid 
faisnéis ar fáil maidir le gach seirbhís 
a chuirimid ar fáil

 X Téimid i gcomhairle lenár 
ngeallsealbhóirí le cinntiú go 
dtacaíonn a ndearcaí lenár 
ngníomhaíochtaí agus gur bonn 

eolais iad faoi na gníomhaíochtaí sin

 X Is foinse údarásach faisnéise sinn ar 
sholáthraithe, ar chláir oideachais 
agus oiliúna agus ar cháilíochtaí in 
Éirinn

 X Cuirimid comhairle ar fáil maidir le 
conas cáilíochtaí eachtracha a chur i 
gcomparáid le CNC na hÉireann

Seirbhís ar Ardchaighdeán a Chur ar Fáil

Dírímid ar fheabhsú leanúnach a dhéanamh ar:

 X Forbairt agus oiliúint na foirne 

 X Caidreamh le fostaithe

 X Bainistíocht feidhmíochta 

 X Dearbhú cáilíochta inmheánach

 X Teicneolaíocht na Faisnéise agus na 
Cumarsáide

 X Dul i gcomhairle le soláthraithe agus 
le geallsealbhóirí

 X Pleanáil agus bainistíocht tionscadal
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