Fís:
Is ceann tiomána oideachais agus oiliúna i gCorcaigh é Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaigh, ag soláthar seirbhísí ardchaighdeán atá nuálach, freagrach agus
cuimsitheach. Trí BOO Chorcaigh tá conair ann do gach foghlaimeoir.
Misean:
Pleanálann, soláthraíonn, tacaíonn agus comhordaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaigh oideachas, oiliúint agus seirbhísí don óige i gCorcaigh ata aitheanta go
hidirnáisiúnta mar mhúnla barr feabhais.
Treoirphrionsabail:
Feidhmeoidh B.O.O. Chorcaigh i ndea-leasa foghlaimeoirí. Cuireann na prionsabail seo a leanas taca faoin ár smaoineamh straitéiseach, pleanáil, cinnteoireacht agus ár
aicsin laethúla agus muid ag déanamh iarracht ár seirbhísí a sheachadadh.









Ag cur riachtanais foghlaimeoirí in ord tosaíochta
Ag seachadadh seirbhís ardchaighdeán
Ag feidhmiú le macántacht proifeisiúnta
Ag déanamh an rud ceart
Ag caitheamh le daoine le dínit agus meas
A bheith cothrom, oscailte agus cuntasach
Ag cinntiú luach ar airgead
Ag oibriú do na caighdeáin eiticiúla, proifeisiúnta, morálta agus dlíthiúla is airde.

Luachanna:







Cróga
Tiomanta
Dearfach
Treorach
Nuálach
Comhbhách

Luach

Cróga

Cad a
chiallaíonn
sé

Cuirimid riachtanais ár
bhfoghlaimeoirí chun
tosaigh agus níl faitíos
orainn na cinntí
deacracha riachtanacha
a dhéanamh chun an
tseirbhís is fearr agus is
féidir a sheachadadh

Táthar ag
Súil lenár
nDaoine na
rudaí seo a
leanas a
dhéanamh:












Déan an rud ceart
Na teorainneacha
a bhrú chun an
toradh is fearr a
fháil
Bí greamúsach ag
iarraidh
feabhsuithe
d’fhoghlaimeoirí a
bhaint amach
Tacaigh le
deachinntí agus
athraigh na droch
cinn
Bí sásta ár gcinntí a
mhíniú
Seasamh ar son a
chreidimid
Bí ar son
foghlaimeoirí agus
pobail

Tiomanta

Dearfach

Treorach

Tá fís shoiléir agus
feidhm againn lena
bhfuil muid ag obair
agus ar a bhfuil muid
meáite seachadadh.

Táimid dearfach agus
muiníneach faoin ár
ndeiseanna agus
dúshláin agus creidimd
gur féidir linn difríocht
shuntasach a
dhéanamh do shaoil na
ndaoine ar a
bhfreastalaimid.

Táimid ag súil lenár
ndaoine a bheith ina
gceannairí – fís
shoiléir a bheith acu,
dul ar aghaidh agus
rud a dhéanamh,
agus foghlaimeoirí
agus
comhghleacaithe a
ghríosú agus a
spreagadh trína
sampla.

Táimid dírithe ar
fheabhsú seasmhach
agus a bheith ag tús
cadhnaíochta athraithe
agus nuálaíochta in
oideachas agus oiliúint.

Glacaimid le cur chuige
cuimsitheach agus
measúil dár
bhfoghlaimeoirí agus
foireann agus déanaimid
iarracht cinntiú go naimsíonn gach duine a
úsáideann ár seirbhísí a
p(h)oitéinsiúil



































Obair go dian
Do mhíle dhícheall
a dhéanamh
Cur riachtanais
foghlaimeoirí chun
tosaigh
Bí dícheallach
Bí dílis don
eagraíocht
Tacaigh le
comhghleacaithe
Oibrigh mar bhall
foirne
Bí comhoibríoch
bíodh eitic oibre
láidir agat
Bí dírithe ar
thorthaí a bhaint
amach









Bí dearfach
Freagair go
dearfach
Bí
réamhghníomhach
Cuardaigh deis
agus gníomhaigh
uirthi
Glac le hathruithe
Téigh i ngleic le
saincheisteanna
go pras
Bí mar chuid den
réiteach







Fís a bheith agat
Glac an dúshlán
Deán cumarsáid
Spreag
Gríosaigh
Tnúth le rud
Tógáil muinín
Inis an fhírinne
Gníomhaigh mar
rólchuspa
Bí torthaí-dírithe
Spreag
nuálaíocht
Imir tionchar ar
rudaí
Comhoibrigh
Léirigh ionracas
pearsanta

Nuálach





Triail cur chuige nua
Bí cruthaitheach
Spreag athrú
Bí solúbtha
Déan iarracht
feabhsú
Faigh réitigh ar
fhadhbanna
Tacaigh le smaointí
nua
Cur go dearfach le
hathrú

Comhbhách














Cumarsáid le
foghlaimeoirí agus
comhghleacaithe
Bí dílis
Bí tuisceanach
Bí báúil
Admhaigh iarracht
Spreag
uileghabhálachas
agus éagsúlacht
Bí goilliúnach
Faire amach do
chomhghleacaithe
Éist
Caith go deas le
daoine
Iarr ar aiseolas
Tacaigh leo siúd a
bhfuil sé de dhíth
orthu

