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Tá comhlacht ceannais, feidhmeannas agus foireann Choláiste Náisiúnta na hÉireann, á dtreorú ag Gina Quin, 
Uachtarán, tar éis feabhas a léiriú agus muid ag freagairt ar bhonn leanúnach ar riachtanais na mac léinn agus 
muid ag plé leis an dúshlán ó phaindéim dhomhanda. Chuaigh an Coláiste in oiriúint do chúrsaí go gasta gairmiúil. 
Rinne foirne acadúla agus tacaíochta an Choláiste iarracht faoi leith le nach dtitfeadh aon mhac léinn siar. Chuir an 
fheidhm acmhainní daonna comhairle agus tacaíocht ar fáil d’fhostaithe. 
 
Tá éiginnteacht dhomhanda ann le 12 mhí anuas mar gheall ar chúrsaí leanúnacha COVID-19. Dá bhrí sin, b’éigean 
do phobal Choláiste Náisiúnta na hÉireann an-solúbthacht agus an-nuáil a léiriú agus pleananna a ullmhú agus a 
chur i bhfeidhm mar fhreagairt ar chúinsí ón taobh amuigh a bhí ag síorathrú. Tá ardmholadh tuillte acu as bheith 
in ann beart a dhéanamh de réir mhisean an Choláiste, ‘an saol a athrú chun feabhais tríd an oideachas’, in ainneoin 
go raibh an staid éiginnteachta sin ann chomh fada céanna. Is mian liom moladh a thabhairt do phobal Choláiste 
Náisiúnta na hÉireann as an teacht aniar atá léirithe acu agus don Uachtarán agus don fhoireann feidhmiúcháin as 
an gceannaireacht agus treoir atá tugtha acu. 
 
Má chaithimid súil siar ar an dá mhí dhéag atá díreach thart agus sinn diongbháilte gan dearmad a dhéanamh 
dár bpríomh-mhisean, ‘an saol a athrú chun feabhais tríd an oideachas’, fuaireamar luach ár saothair as an 
diongbháilteacht sin, is é sin le rá deimhniú seachtrach. Tá Coláiste Náisiúnta na hÉireann ar an dara hinstitiúid 
ardoideachais in Éirinn le Gradam AsIAm a bhaint amach le haghaidh Institiúidí Ardoideachais atá Báúil le 
hUathachas. 
 
Léiriú atá sa ghradam sin ar éiteas lárnach Choláiste Náisiúnta na hÉireann mar Choláiste inrochtana atá dírithe 
ar an mac léinn. Léiriú atá ann leis ar an iarracht éachtach atá déanta ag cuid mhór daoine ar choiste a bhfuil 
ionadaithe ar fud an Choláiste air, iad go léir ag obair le chéile le tús áite a thabhairt do mhic léinn agus do bhaill 
foirne a bhfuil uathachas orthu le go mbeidh siad páirteach i saol an choláiste. Anuas air sin, gan amhras, bíonn 
siad ag obair lena chinntiú go mbeidh gach uile mhac léinn ullmhaithe mar is cuí le tabhairt faoi dhúshláin an 
ionaid oibre. 
 
An rud is sásúla faoin ngradam seo, dar liom, ná gur léiriú atá ann go bhfuil cultúr forbartha i gColáiste Náisiúnta 
na hÉireann go dtugaimid aird go haireach ar gach neach a thagann faoinár ndíon. De réir an fhealsaimh Iris 
Murdoch, a rugadh i mBaile Phib, áit nach bhfuil i bhfad ar shiúl ón gColáiste, is éard a dhéanann aird den chineál 
seo “cúram leithleach” a dhíbirt dár n-aigne, na “spriocanna agus aislingí leithleasacha úd” a chuireann dallamullóg 
orainn. 
 
“Aird na hairde,” a scríobh sí “ná...amach, ar shiúl uainn féin” agus “is éard atá sa chumas aird a dhíriú mar sin ná grá.” 
Feictear domsa go bhfuil an gradam AsIAm ag tabhairt onóir don Choláiste as aird lán grá den chineál seo a léiriú. 
 
Tá an Tionscnamh Luathfhoghlama i gColáiste Náisiúnta na hÉireann tar éis na seirbhísí iontacha a chuirtear ar 
fáil do leanaí agus do theaghlaigh atá ag maireachtáil faoi mhíbhuntáiste a choinneáil ag imeacht agus cur leo. 
Cuireadh seirbhísí an tionscnaimh in oiriúint ar bhealach nuálach chun dul i ngleic le dúshláin na paindéime 
agus, mar sin, rinneadh scileanna litearthachta, uimhearthachta agus saoil a fhorbairt i measc na leanaí. Tá an 
Tionscnamh Luathfhoghlama fós ar cheann de na seirbhísí for-rochtana pobail is mó tionchar atá le fáil i réimse 
an oideachais. 
 
Agus muid ag druidim le deireadh na Bliana Acadúla, dhírigh Foireann Choláiste Náisiúnta na hÉireann ar 
athoscailt an champais de réir coinníollacha srianta mar gheall ar COVID-19. Bhí sé sin ag tarlú tar éis dúinn bliain 
a chaitheamh nuair a rinneadh a lán de na cláir Oideachais atá againn, agus de na cláir sa Scoil Ghnó agus i Scoil 
na Ríomhaireachta, a bhailíochtú arís. Rinneadh cláir nua a fhorbairt agus fuarthas bailíochtú ina leith, leis, agus 
tugadh isteach seirbhísí nua éagsúla do mhic léinn. 
 
Cúis an-sásaimh atá ann an oiread seo de rath agus bláth a fheiceáil i mbliana, bliain ina raibh deacrachtaí 
suntasacha ag baint le hoideachas agus tacaíocht a chur ar fáil do mhic léinn. Táimid buíoch go bhfuilimid ábalta 
a bheith ag súil le saol an Choláiste tar éis aimsir COVID-19. 
 
Is mór an pléisiúr atá ann i gcónaí a bheith ag obair leis na Stiúrthóirí eile ar an gComhlacht Ceannais agus gabhaim 
buíochas leo as ucht a gcuid dúthrachta agus tacaíochta. 

An tAthair Leonard Moloney, S.J. 
Cathaoirleach an Chomhlachta Ceannais
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BUAICPHOINTÍ NA BLIANA

Iúil 2020

Cáilíocht ar leibhéal céime onóracha san 
earcaíocht á seoladh ag Coláiste Náisiúnta 
na hÉireann, an chéad cheann dá cineál ar 
domhan,  arna forbairt i gcomhar leis an 

gCónaidhm Náisiúnta Earcaíochta.

Deireadh Fómhair 2020 

Coláiste Náisiúnta na hÉireann
bródúil as bheith páirteach sa Chéad Seachtain 

Náisiúnta um an Ionracas Acadúil.

Aibreán 2021  

Nollaig 2020 

Seirbhís ionchuimsitheach ilchreidmheach 
ag an gColáiste le comóradh a dhéanamh 
ar mhuintir agus ar chairde fhoireann agus 

mhic léinn an Choláiste a fuair bás le 
bliain anuas. 

Samhain 2020

Mar fhreagairt ar an ardú ar shrianta an 
Rialtais in aghaidh Covid-19, é deimhnithe 

ag Coláiste Náisiúnta na hÉireann go 
mbeidh eispéireas na mac léinn 

go lárnach i ngníomhartha an Choláiste.

Meitheamh 2021
Seoladh na chéad Féile arna reáchtáil ag 
Lárionad Choláiste Náisiúnta na hÉireann 

don Oideachas agus don Fhoghlaim ar 
feadh an tSaoil. 

Feabhra 2021

Ní den chéad uair riamh, moladh faighte óna 
bpiaraí don chomhoibriú idir an Dr Corina 
Sheerin (léachtóir agus Stiúrthóir Cláir don 

MSc san Airgeadas) agus an Dr Caitriona 
Hughes (léachtóir agus Stiúrthóir Cláir don 
MA sa Bhainistíocht Acmhainní Daonna). 
Dámhachtain Monica M. Gradam Lee don 

Fheabhas Taighde bainte amach an iarraidh 
seo.

Márta 2021

Iarratas curtha isteach ag Coláiste Náisiúnta 
na hÉireann ar chomórtas gradamach Rotman 

don Trádáil Idirnáisiúnta.  Foireann ó bhliain 
na céime ar chúrsa an BA(H) sa Chuntasaíocht 

agus Airgeadas a chuir isteach air. Imeacht 
bliantúil idirnáisiúnta é seo a mheallann foirne 
ó na hollscoileanna is fearr ar fud na cruinne. 
An-éacht bainte amach ag an bhfoireann seo 
againne, faoi threoir an Dr Gaia Barone, iad ag 

teacht sa 28ú háit as 45 foireann, an lámh in 
uachtar acu ar Ollscoil California, Coláiste na 

Tríonóide, BÁC, agus Ollscoil Harvard!  

Bealtaine 2021 

Lúnasa 2020 

An chéad duais bronnta ar phrintísigh IFS ó 
Choláiste Náisiúnta na hÉireann, sa chatagóir 

arna treorú ag cuibhreannais i gComórtas 2020 
‘Generation Apprenticeship’, an toradh á fhógairt 

ag an Aire Simon Harris, T.D.

Meán Fómhair 2020

Lúcháir ar phobal Choláiste Náisiúnta na 
hÉireann Gradam Cré-umha Athena SWAN a 

bhaint amach, agus aitheantas go sonrach ag 
gabháil do chur chuige trasnach an Choláiste 
ó thaobh Comhionannais, Éagsúlachta agus 

Ionchuimsithe de. 

Autism
Friendly

Initiative

National College of Ireland

Coláiste Náisiúnta na hÉireann 
á chreidiúnú mar institiúid 
ardoideachais atá Báúil le 
hUathachas, an dara hinstitiúid 
ardoideachais in Éirinn leis an 
aitheantas seo a bhaint amach. 

Coláiste Náisiúnta na hÉireann 
ina bhuaiteoir in dhá chatagóir 
sna Dámhachtainí Oideachais, 
(na Foirne Idirnáisiúnta agus 
Gairmeacha is Fearr) agus 
sa dara háit dá thionscnamh 
for-rochtana meantóireachta 
FLASH.

NUACHT ÓN GCOLÁISTE 

9 gclár micridhintiúr forbartha agus bailíochtú bainte 
amach ar a son. Is cláir ghearra nua ar líne iad seo atá 
bailíochtaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann lena soláthar ar líne d’fhoghlaimeoirí agus 
do lucht tionsclaíochta chun freastal ar riachtanais a 
sainaithníodh, cláir dár gcomhghleacaithe sa Tionscnamh 
Luathfhoghlama san áireamh.

Rinneadh clár mór nua a bhailíochtú sa Lárionad don 
Oideachas agus don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, is é sin 
Clár P-TECH Leibhéal 6 (Conairí sa Teicneolaíocht). Clár é 
atá úrnua sa chomhthéacs náisiúnta ina dtugtar cáilíocht 
ardoideachais Leibhéal 6 i gcomhthéacs na meánscoile do 
mhic léinn atá páirteach sa tionscnamh píolótach P-TECH 
i gceantar Lárchathair Bhaile Átha Cliath Thoir ó Mheán 
Fómhair 2021 ar aghaidh.

Rinneadh 2 chlár a 
bhailíochtú arís i Scoil 
na Ríomhaireachta, san 
Anailísíocht Sonraí

An chéad cheann dá chineál ar 
domhan – rinneadh printíseacht 
céime onóracha Leibhéal 8 san 
Earcaíocht a bhailíochtú agus an 
chéad ghrúpa mac léinn ag tosú i 
Meán Fómhair 2020.

• I mí Lúnasa, chuir Coláiste Náisiúnta na hÉireann a chéad Tuarascáil Bhliantúil Institiúideach um Cháilíocht isteach chuig Dearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann, an foras cáiliúcháin atá againn. Tá an tuarascáil foilsithe ar shuíomh gréasáin DCCÉ agus ar shuíomh gréasáin an Choláiste. Mar 
chuid den Tuarascáil bhí naoi gcás-staidéar ina léirítear an tiomantas atá againne mar institiúid ina hiomláine chun dul i ngleic le dúshláin phaindéim 
COVID-19 lenár gclár digitithe a neartú. Leis sin a bhaint amach, thógamar ar an saineolas atá againn ar an soláthar cumaisc agus ar líne don teagasc, 
foghlaim, measúnú agus do sheirbhísí tacaíochta don fhoireann agus do mhic léinn.

 
• Gradaim an Uachtaráin, 2020. Chun aitheantas a thabhairt don iarracht a rinne gach ball foirne i gColáiste Náisiúnta na hÉireann ina iomláine in 

2020 agus paindéim dhomhanda ann lena raibh an oiread sin oiriúnaithe agus athraithe i gceist, shocraigh Uachtarán an Choláiste, Gina Quin, ar litir 
mholta agus dearbhán bronntanais a chur chuig gach ball den fhoireann teagaisc, den fhoireann chomhlach agus de na foirne riaracháin, tacaíochta 
agus saoráidí, seachas gradaim a bhronnadh ar líon beag tionscadail ar leith.

 
• I mí Aibreáin, thug an iris Business & Finance, i gcomhar le Ibec, aitheantas do Coláiste Náisiúnta na hÉireann as bheith ar cheann den 100 ceannaire is 

fearr don fholláine. Fianaise atá san onóir seo ar dhúthracht na Foirne Acmhainní Daonna atá againn, faoi cheannaireacht Stiúrthóir na nAcmhainní 
Daonna, Mary Connelly.

 
• Tugadh aitheantas do 13 bhall foirne den fhoireann teagaisc mar ‘Laochra Teagaisc’ in 2021.
 
• Bronnadh Comhaltachtaí Oinigh na Cónaidhme Náisiúnta Earcaíochta ar an Dr Colette Darcy, 

Déan na Scoile Gnó, agus ar Jonathan Brittain, léachtóir, i bhfianaise a gcuid oibre ar an BA(H) sa 
Chleachtas Earcaíochta a seoladh le déanaí.  Tá sé seo ar an gcéad uair a bronnadh comhaltacht ar 
aon duine mar seo atá ag obair taobh amuigh de thionscal na hearcaíochta. 

 
• Tugadh cuireadh don Dr Pramod Pathak, Déan Scoil na Ríomhaireachta, dul ar Chomhairle 

Dhomhanda na nDéan Innealtóireachta. Mar sin, tá Coláiste Náisiúnta na hÉireann ar an gcéad 
institiúid ardoideachais in Éirinn riamh a raibh ionadaí dá cuid ar an gComhairle.

 
• Ceapadh an Dr Horacio González-Vélez, Ceannaire Lárionad Néal-Inniúlachta Choláiste Náisiúnta na hÉireann, ina Chomhalta Sinsearach den 

Chumann um Innealra Ríomhaireachta. Tá sé mar pháirt d’fhoras ina bhfuil daoine gradamacha eile ó lucht léinn agus lucht gairme ó ollscoileanna, 
institiúidí taighde agus corparáidí móra an domhain anois.

 

D’éirigh go geal lenár mic léinn i mbliana, fosta, na mic léinn seo ina measc:
 
• Leanne Kelly, ar bronnadh an Buaiteoir Réigiúnach ó oileán na hÉireann uirthi i gcatagóir na Síceolaíochta sna 

Dámhachtainí Domhanda Fochéime. 
 
• Ar an gcéad uair riamh a chuir Coláiste Náisiúnta na hÉireann isteach ar an comórtas ENFUSE  (OFÁ Chathair Bhaile Átha Cliath), tháinig foireann 

At It Again (Celine Moran, Shveta Srivastava, Debratna Dhali, Vishnu Valluri) sa dara háit, iad ag buachan duaiseanna dóibh féin agus don ghnó a 
ghnóthaigh ar an obair a rinne siad chun Anailísíocht Sonraí a chur i bhfeidhm.

 
• Thug an Scoil Ghnó aitheantas do ghnóthachtáil acadúil 525 mac léinn i mbliana i Liosta Gradam an Déin.   

• Is féidir féachaint ar na Buaiteoirí ó Shárthaispeántas na dTionscadal 2021 anseo.

 
Tá moladh ag dul don obair thaighde uile, agus tá taighde agus foilseacháin fhoireann iomlán 
Choláiste na hÉireann do 2020/21 ar fáil trí  NORMA.

Is mian linn aird a tharraingt ar an Dr Gerard Loughnane agus a chomhghleacaithe a bhfuil obair foilsithe acu in
Nature, ar irisleabhar den chéad scoth é a bhfuil fachtóir tionchair os cionn 12 ag baint leis.  Tréaslaímid le Ger agus lena 
chomhghleacaithe as foilseachán iontach a chur ar fáil. 
 
• Brosnan, M.B., Sabaroedin, K., Silk, T., Genc, S., Newman, D.P., Loughnane, G.M., Fornito, A., O’Connell, R.G. agus Bellgrove, M.A. (2020) ‘Evidence 

accumulation during perceptual decisions in humans varies as a function of dorsal frontoparietal organization’, Nature Human Behaviour (nasc), 4(8), 
lgh. 844-855. 

TIONSCNAMH LUATHFHOGHLAMA  

AN GHNÉ IDIRNÁISIÚNTA  

EISPÉIREAS NA MAC LÉINN  

Eanáir 2021

Gradaim don Ghnóthachtáil Ard bronnta 
ar chéimithe óPhrintíseacht IFS Choláiste 

Náisiúnta na hÉireann.

Figiúirí i leith an Tionscnaimh Luathfhoghlama:

14,139 
duine

Ráta sástachta 96%  
ar fud na gclár go léir

6,702+ 
duine idir 
thuismitheoirí 
agus an 
teaghlach sínte

167
saorálaí 
corparáideach

1,356 gairmí

5,914 
duine idir 

leanaí agus 
daoine óga

Tacaíocht á tabhairt ag an Lárionad Saineolais, Taighde agus Nuálaíochta do 500 gairmí in 20+ eagraíocht agus 
pobal chun Clár Cuartaíochta Baile ardchaighdeáin a sholáthar do 2,587 teaghlach ar fud na hÉireann.

Dúthracht i leith Lárchathair Bhaile Átha Cliath

Nuálaíocht Straitéiseach
Bliain na nuálaíochta a bhí in 2020-21 nuair a rinneamar forbairt ar léirshamhlacha hibrideacha foghlama baile chun 
tacú le leanaí agus tuismitheoirí agus sinn ag plé le domhan a bhí ag síorathrú de bharr thionchar Covid-19.

 • Clár ‘Stretch’ do Chéimithe – tacaíocht leantach do theaghlaigh ParentChild+ a bhí linn roimhe
 • Tionscadal Foghlama ETIM Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) do Theaghlaigh i gcomhar le Scoil na 
  Ríomhaireachta, Coláiste Náisiúnta na hÉireann
 • Ciorcail Éisteachta do Dhaoine Óga - ionchur ar chláir an Tionscnaimh Luathfhoghlama
 • Na chéad cháilíochtaí gairmiúla sa chuartaíocht bhaile arna gcreidiúnú ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
  Éireann  i gcomhar le Rethink Ireland agus Ionad Choláiste Náisiúnta na hÉireann don Oideachas agus don 
  Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil

Mic Léinn Idirnáisiúnta i gColáiste 
Náisiúnta na hÉireann

Bhuaigh an Fhoireann Tacaíochta Idirnáisiúnta dámhachtain ag na Dámhachtainí Oideachais 2021 don Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta. 
Le linn an tsearmanais, luaigh na moltóirí go sonrach ár gClár Fáilte agus na teistiméireachtaí ónár mic léinn faoin aistear a bhí acu ag 
tosú i gColáiste Náisiúnta na hÉireann agus chomh mór is a chuaigh an dá ghné sin i gcion orthu. Éacht nach beag atá ann ag bogadh ó 
shócúlacht an bhaile de ghnáth. Tá i bhfad Éireann níos mó ag baint leis agus an éiginnteacht a bhaineann le paindéim dhomhanda ann.  
Thug Coláiste Náisiúnta na hÉireann faoin dúshlán agus tá pobal an Choláiste tar éis gach iarracht a dhéanamh le fáilte a chur roimh mhic 
léinn, agus le tacaíocht a thabhairt dóibh, go fíorúil, ó bhí Márta 2020 ann.

In 2020-2021, bhain Coláiste Náisiúnta na hÉireann stádas amach mar an dara hinstitiúid ardoideachais in Éirinn atá aitheanta ag 
AsIAm mar Institiúid Ardoideachais atá Báúil le hUathachas. Beidh an Coláiste ag obair go leanúnach go réamhghníomhach le 
go mbeidh beartais againn a bheidh ag teacht le prionsabail an chomhionannais, na héagsúlachta agus an ionchuimsithe, mar 
bhealach feasach praiticiúil le saol an mhic léinn a fheabhsú. 

Tá Seirbhís Gairmeacha i gColáiste Náisiúnta na hÉireann a bhfuil duaiseanna bronnta uirthi (Dámhachtain Oideachais 2020 ina 
measc!) agus tugadh tacaíocht ar fáil do mhic léinn ar bhonn leanúnach nuair a bhí éiginnteacht le brath sna margaí fostaíochta de dheasca Covid-19. I 
gcásanna áirithe, cuireadh earcaíocht ar ceal go sealadach nó cuireadh cláir iarchéime siar.

Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, chuir Coláiste Náisiúnta na hÉireann Scoláireacht Mháistreachta nua ar fáil do chéimithe reatha agus céimithe a bhain a 
gcéim amach le gairid. Chuir an scoláireacht ar a gcumas dóibh scileanna breise a bhaint amach agus fanacht le dul isteach i margadh an tsaothair go dtí go 
mbeadh sé socraithe i bhfianaise na héiginnteachta mar gheall ar Covid-19.

I saol laethúil an Choláiste, agus staidéar á dhéanamh ar líne fós, cuireadh acmhainní a dearadh go sonrach do na mic léinn chuig gach mac léinn (línte 
cabhracha, suíomhanna gréasáin, blaganna, aipeanna) agus cuireadh ‘Getting to Grips’ ar fáil ar líne. Cuireadh Tacaíocht Chomhairleoireachta duine le duine 
ar fáil an teileafón agus ar Microsoft Teams agus tugadh bealaí i dtreo tacaíochta ar leathanach Moodle Sheirbhísí Comhairliúcháin na Mac Léinn. Leanadh ar 
aghaidh le gach tionscnamh ar líne: Chillout, Ceardlanna Folláine, Connect Café. 

Bhí foireann Leabharlann Norma Smurfit freagrúil i rith an ama agus athruithe ag teacht ar na srianta a bhain le Covid-19. Thapaigh siad an deis go gasta 
seirbhísí a oscailt de réir mar a tháinig na deiseanna sin chun cinn (fiú más rud é nach raibh ann ach rabhthas in ann ach téacsanna cruachóipe a chliceáil agus 
a bhailiú) agus cuireadh roghanna malartacha agus fuascailtí ar fáil nuair a bhí dianghlasáil ní b’iomláine i bhfeidhm. Bhí suíomh gréasáin na leabharlainne i 
dtólamh á gcoinneáil cothrom le dáta acu le go mbeadh mic léinn ábalta teacht i rith an ama ar ábhar na leabharlainne.

Má chaithimid súil siar ar bhliain dhúshlánach ó na dearcthaí a tugadh ar StudentSurvey.ie, thug 92.3% dóibh siúd ón gcéad bhliain i gColáiste Náisiúnta 
na hÉireann a thug freagra go raibh siad ábalta tabhairt go sásúil lena gcuid staidéir ar líne, i gcomparáid le meánráta náisiúnta de 87.6% don cheist sin. 
Thug 54.6% díobh le fios gur mhothaigh siad baint leis an gColáiste, cé nach raibh teorainn leis an teacht a bhí acu ar an gcampas, i gcomparáid le meánráta 
náisiúnta de 47.7%. 

Rinne Aontas na Mac Léinn, Coláiste Náisiúnta na hÉireann, ionadaíocht thar ceann mhic léinn an Choláiste fós agus srianta Covid-19 
i bhfeidhm, chomh maith le bheith páirteach sa phlé ar leibhéal náisiúnta mar chuid d’Aontas na Mac Léinn in Éirinn. Rinneadh obair 
i gcomhar le Seirbhísí na Mac Léinn chun ionduchtú na mac léinn a chur ar fáil ar líne. Cuireadh clubanna, cumainn agus imeachtaí 
sóisialta éagsúla ar líne fosta ar an dóigh chéanna. Bhí Gradaim ar líne na gClubanna agus na gCumann i measc buaicphointí go leor 
daoine. 

Bhí Searmanais Bronnta Céimeanna 2020 Choláiste Náisiúnta na hÉireann againn ar líne. D’fhreastail cuid mhór orthu, agus luaigh a lán daoine gur fágadh go 
raibh níos mó daoine ábalta freastal ar an gceiliúradh ó chian, idir theaghlaigh agus chairde, as siocair go raibh na searmanais á sruthú go beo ar líne. Mar sin 
féin, tá gach duine ag súil le filleadh ar theacht le chéile ar an láthair amach anseo.

Foireann Leabharlann Norma Smurfit 

CÚRSAÍ AIRGEADAIS  

Tá an coláiste tar éis a bheith ag feidhmiú go maith in ainneoin go raibh paindéim Covid-19 ann. Le linn na bliana airgeadais 
ba dhéanaí, tháinig titim 1% ar an ioncam iomlán. Tháinig laghdú suntasach ar an ioncam ó mhic léinn idirnáisiúnta ach 
bhíothas in ann é sin a fhritháireamh toisc gur éirigh go han-mhaith linn mic léinn intíre a earcú. Aistríodh an teagasc agus 
an fhoghlaim go léir go soláthar ar líne i mí an Mhárta 2020. Dá bharr sin, bhí costais bhreise ann chun teicneolaíocht a 
sholáthar, baill foirne a oiliúint agus foirgnimh a mhionathrú. Mar sin féin, ós rud é go raibh campas an choláiste druidte i rith 
na bliana ina hiomláine, agus gur tháinig laghdú mar sin ar an ngníomhaíocht ar an gcampas, táthar i ndiaidh méid áirithe 
coigiltis a bhaint amach i gcás costais oibríochtúla. An glantoradh a bhí air sin ná go raibh barrachas oibriúcháin €3.9m ann (i 
gcomparáid le €2.1m anuraidh).

Tá ráiteas airgeadais iomlán ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Coláiste Náisiúnta na hÉireann, Sráid an Mhéara, an Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath 1.

Gréasán: www.ncirl.ie  |  Fón: 01 4498500  |  R-phost: info@ncirl.ie
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Forléargas ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn Idirnáisiúnta,
Coláiste Náisiúnta na hÉireann, 2020/2021  

Tionscnaimh straitéiseacha chun cabhrú le mic léinn mothú go bhfuil siad mar chuid de phobal 
Choláiste Náisiúnta na hÉireann

1. Cumarsáid roimh theacht do na mic léinn

2. Clár Fáilte Fíorúil

Nuachtlitir gach seachtain suas le 12 
sheachtain déag roimh don mhac léinn
tosú i gColáiste Náisiúnta na hÉireann

Méadú 84% ar an líon
imeachtaí fáilte

Imeachtaí fíorúla chun cuidiú
le mic léinn agus iad ag aistriú

go dtí a saol úr i gColáiste Náisiúnta na 
hÉireann agus in Éirinn

Meán Fómhair ’20

Meán Fómhair ’21

Bhí 25 piarmheantóir againn,
sin méadú faoi dhó, chun tacú 

le mic léinn agus imeachtaí

Bhí ráta luathfhágála 0.8%
againn don bhliain 20/21

D’fhreastail 91% de mhic léinn ar
chruinniú fáilte ar líne

i ngrúpaí beaga

Seimineáir ghréasáin leantacha
gach seachtain agus Facebook Live

87%
Rannpháirtíocht

64 cruinniú fáilte ar líne agus
idirdhealú déanta eatarthu:

1. Mic léinn a thaistil go BÁC
do thús na ranganna
2. Mic léinn a chuir tús leis na
    ranganna sa tír bhaile
3. Mic léinn a bhí ina
    gcónaí agus bunaithe
   in Éirinn cheana féin

Pobal Fíorúil Mac Léinn

Imeachtaí cultúrtha ar líne do Mhic Léinn 
Idirnáisiúnta i rith na bliana acadúla
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3. Na Meáin Shóisialta
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Náisiúnta na hÉireann
Baill: 1.6K

Instagram
@nci_int

Leantóirí: 2,137

Seo a deir na Mic Léinn Idirnáisiúnta féin:

“Tugadh gach tacaíocht dom, idir
‘fáilte go NCI’ a fháil agus

síob a fháil ón aerfort,
a bhí an-chabhrach, caithfidh mé

a admháil.”

“Tá gach rud millte ag
Covid! Ach tá áthas orm

go bhfuil sibhse ag déanamh cinnte
de go bhfuil na mic léinn nua

chomh páirteach agus is féidir.”

“Measaim go ndéanann an scoil
an-iarracht go deo ábhar nua a chur 
arfáil ar chuntas Instagram na scoile

chóir a bheith gach lá.”

1 2 3

Cliceáil anseo más mian leat an t-iarratas iomlán ó Rannpháirtíocht na Mac Léinn Idirnáisiúnta ar na 
Dámhachtainí Oideachais.

Nuacht ón gColáiste

luathfhoghlaim

N

cúrsaí 

Tá lúcháir orm a chur in iúl daoibh gur thug an Coláiste faoi dhúshlán thús na bliana acadúla, 2020-2021, 
ar bhealach inar léiríodh fuinneamh agus tiomantas don tsármhaitheas acadúil agus riachtanais na mac 
léinn go lárnach inár gcuid gníomhaíochtaí. Táim buíoch de gach duine i gColáiste Náisiúnta na hÉireann 
as an méid sin: de na baill foirne acadúla atá againn, de na foirne riaracháin, TF, tacaíochta do mhic léinn 
agus saoráidí atá againn, de na comhaltaí deonacha atá againn ar an gComhlacht Ceannais as an saineolas 
agus tiomantas atá léirithe acu, agus dár gCathaoirleach, an tAthair Leonard Moloney, S.J., as an dea-
chomhairle a chuireann sé orainn.  
 
Cé go raibh infheistíocht nach beag de dhíth le go mbeimis in ann ár dteagasc agus imeachtaí a aistriú go soláthar 
ar líne, agus lenár gcampas a dhéanamh réidh go bhféadfadh an fhoireann agus na mic léinn teacht ar ais go 
sábháilte, d’éirigh linn feachtas láidir earcaíochta mac léinn a choinneáil ag imeacht. Anuas air sin, rinneadh cláir 
nua dár gcuid a bhailíochtú agus rinneadh cláir atá cheana againn a bhailíochtú arís le freastal ar riachtanais 
foghlama agus foghlaimeoirí comhaimseartha. Tá Coláiste Náisiúnta na hÉireann go seasmhach ó thaobh cúrsaí 
acadúla agus airgeadais de. 
 
Níor éirigh le Covid-19 ár n-aird a bhaint dár misean, is é sin ‘an saol a athrú chun feabhais tríd an oideachas’ agus 
léifidh tú faoi chuid mhór éachtaí sa tuarascáil seo: Rath ar an gColáiste sna Dámhachtainí Oideachais, maoiniú a 
fuarthas, páipéir a foilsíodh a bhfuil duaiseanna bainte amach ar a son, na mílte mac léinn ag tabhairt go fonnmhar 
faoina gcuid staidéir, faoina gcuid tascanna a chur i gcrích agus páirteach i socrúcháin oibre, tacaíocht iomlán acu 
ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann. Chomh maith leis sin, chuir Coláiste Náisiúnta na hÉireann a chlár iomlán de 
Thionscnaimh Luathfhoghlama ar fáil ar bhonn leanúnach. Bhí nuálaíocht shuntasach i gceist agus bhíothas ag 
dul in oiriúint agus ag déanamh mionathruithe chun freastal ar na riachtanais atá ag leanaí agus teaghlaigh atá 
faoi mhíbhuntáiste, riachtanais nua a bhíonn ag fás de shíor. 
 
Bhain Coláiste Náisiúnta na hÉireann stádas amach mar an dara hinstitiúid ardoideachais in Éirinn atá aitheanta 
ag AsIAm mar institiúid ardoideachais atá báúil le huathachas. Is ábhar mórtais é sin d’fhoireann iomlán Choláiste 
Náisiúnta na hÉireann agus cuireann an stádas nua leis na dámhachtainí QStars agus Athena SWAN atá buaite 
againn roimhe seo. D'éirigh lenár bhFoireann Acmhainní Daonna áit a bhaint amach do Choláiste Náisiúnta na 
hÉireann sa 100 Cuideachta is Fearr ó thaobh na Folláine de san iris Business & Finance. Éacht dochreidte atá ann a 
baineadh amach le linn tréimhse a bhí millteanach dúshlánach. Tá Coláiste Náisiúnta na hÉireann tiomanta i gcónaí 
chun bheith ag feidhmiú ar leibhéal na gcaighdeán is airde mar institiúid ardoideachais chun an tsármhaitheas 
acadúil a chur ar fáil i dtimpeallacht ina bhfuiltear ag díriú ar an bhfoghlaimeoir agus ina bhfuil meas go fírinneach 
ar an bhfoireann. 
 
Le 12 mhí anuas, táimid tar éis saineolas a fhorbairt agus taithí a fháil ar gach cineál cumarsáide ar líne agus 
muid ag teagasc, ag foghlaim, ag teacht ar straitéisí, ag pleanáil, ag caint, ag gáire agus ag freastal ar quizeanna 
le chéile ar líne. Aistríodh ár gcuid ócáidí ceiliúrtha go dtí soláthar ar líne. Ba iad searmanais bronnta na céime ba 
thábhachtaí astu sin, inar léiríodh an urraim agus meas atá ag an gColáiste ar na réamhchéimithe atá againn agus 
chomh tiomanta agus atáimid go n-éireoidh leo feasta ina ngairm bheatha agus ina saol. 
 
Tháinig ardú ar an luas lenar ghlacamar leis an mbunathrú digiteach i gColáiste Náisiúnta na hÉireann mar gheall 
ar na srianta a bhain le COVID-19. Gné fhorásach faoi leith a bheidh sa bhunathrú sin san oideolaíocht agus sna 
seirbhísí a chuirfimid ar fáil do mhic léinn amach anseo. 
 
Táimid i ndiaidh a bheith ag díriú ar an ullmhúchán chun filleadh ar shaol an champais sa dara leath den bhliain 
acadúil seo agus, san am céanna, muid ag cloí le treoir an FSS agus leis an straitéis ón Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. 
 
Tráth dlúthpháirtíochta, oiriúnaithe agus táirgiúlachta a bhí againn sa bhliain acadúil 2020-21, tráth a thug an-
chuid ábhar forbartha dúinn don bhliain atá romhainn. 

Tá rud amháin ann ar féidir linn a bheith cinnte de: ní theipfidh orainn sa mhisean atá againn saol daoine a athrú 
tríd an oideachas. 

Gina Quin,
Uachtarán, Coláiste Náisiúnta na hÉireann
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