Comhaltaí de Bhord an BAI
An Dr. Pauric Travers (Cathaoirleach)
Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus Ollscoil Náisiúnta na hAstráile,
Canberra, is ea an Dr Pauric Travers. Is staraí agus oideachasóir mór le rá é agus tá sé ina
Uachtarán Emeritus ar Choláiste Phádraig, Droim Conrach, áit ar chaith sé 13 bliana mar
Uachtarán/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Tá taithí leathan ag an Dr Travers mar
chomhalta de bhoird éagsúla agus de chomhlachtaí reachtúla éagsúla i réimse an
oideachais agus an chultúir. Tá obair déanta aige mar stiúrthóir ar an Lár-Oifig Iontrála agus
mar bhall den Chomhairle Mhúinteoireachta. Bhí sé ina chomhalta den Údarás Ceannais ar
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh 14 bliana. Bhí sé ar dhuine de na stiúrthóirí
bunaithe ar an Lárionad um Staidéar Trasteorann in Ard Mhacha agus ar an mBuanchoiste
ar Oideachas Múinteoirí, Thuaidh agus Theas. Tá léachtaí tugtha aige agus tá ábhar
foilsithe aige ar ghnéithe den choimhlint i dTuaisceart Éireann.
Mar oideachasóir, tá dlúthbhaint ag an Dr Travers leis an bhfoghlaim chumaisc agus le
húsáid teicneolaíochtaí digiteacha a chur chun cinn sa teagasc. Bhí ról ceannasach aige in
TEACHNET, an pobal ar líne do mhúinteoirí, a bhunú agus bhí sé ina chathaoirleach air le
blianta fada. Tá sé ag cur spéis sna gnéithe oideachais agus staire den chraolachán le fada.
An tUas. Alan McDonnell
Tá Alan McDonnell ar an stiúrthóir bainistíochta ar Empeira Consultants, sainchomhairleoirí
gnó ar speisialtóirí iad i rialachas corparáideach agus i straitéis chorparáideach. Tá
Dioplóma aige i Rialachas Corparáideach ó UCD agus tá Dioplóma aige i Stiúrthóireacht
Gnó ó Institiúid na Stiúrthóirí.
An tUasal Mary Curtis
D’fhóin an tUasal Mary Curtis i roinnt poist shinsearacha sna meáin, mar Leas-Stiúrthóir
Teilifíse ag RTÉ agus ceannasaí ar UTV Ireland ina measc. D’fhóin sí, chomh maith leis sin,
ar Bhord RTÉ ar feadh sé bliana. Tá sí ag oibriú faoi láthair mar Shainchomhairleoir
Craolacháin agus Meán.
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