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TAIFEAD ACHOMHAIR DEN MHEITHEAL UM OIDEACHAS, CULTÚR, AN ÓIGE AGUS SPÓRT 

Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Uachtaran Fhóram Eorpach na nÓg 
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1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 
Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifeadadh ar fáil 
anseo). Chuir an Cathaoirleach fáilte roimh na rannpháirtithe agus mhínigh go raibh sé mar aidhm ag an 
gcruinniú plé a dhéanamh ar na moltaí a leithdháileadh ar an Meitheal tar éis an tseisiúin dheireanaigh de 
Phainéal Eorpach na Saoránach dar teideal “Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist/Oideachas, 
cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach” i mBaile Átha Cliath. Ba é príomhfhócas an chruinnithe 
éisteacht leis an gcur i láthair a rinne saoránaigh ar mholtaí agus aiseolas a bhailiú. Maidir le saincheist na 
moltaí a bhaineann le roinnt Meithleacha, mhínigh an Cathaoirleach go molfaí réiteach níos déanaí. Ó 
thaobh eagrúcháin de, mhol an Cathaoirleach plé a struchtúrú faoi na cnuasaigh seo a leanas: oideachas, óige, 
spórt, ilteangachas, malartuithe cultúrtha agus oideachas comhshaoil, digitiú. Shonraigh an Cathaoirleach go 
bhféadfadh na braislí sin teacht chun cinn níos faide anonn agus nár socraíodh iad ach chun plé a éascú. 
 
2. Cur i láthair ag na saoránaigh ar na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach 1 maidir leis an Daonlathas 
Eorpach, agus plé ina dhiaidh sin   
 
Rinne an t-ionadaí ó Phainéal Náisiúnta Saoránach na hÍsiltíre na 3 mholadh ón bpainéal a chur i láthair ar 
dtús: 
 

• Staidéar thar lear a spreagadh, á chinntiú ag an go gcomhtháthóidh mic léinn iad féin ina dtír óstach 
agus go ndéanfaidh siad bearta chun imirce daoine oilte a sheachaint 

• Saincheisteanna amhail cultúr agus spórt a fhágáil faoi na Ballstáit 
• Foghlaim teangacha a fheabhsú agus malartuithe cultúrtha a fheabhsú, agus urraim á tabhairt 

d’éagsúlacht a chéile 
 
Maidir le moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach, dhírigh an chéad bhraisle faoin oideachas ar a bheith ag 
cur leis an gcuraclam (moltaí 5, 15, 18, 33), le hoideachas maidir le scileanna boga, contúirtí ar an idirlíon 
agus an comhshaol, chomh maith le caighdeáin oideachais a chomhchuibhiú (moltaí 3, 37). D’ardaigh 
saoránaigh na moltaí comhfhreagracha agus na pointí seo a leanas mar aiseolas: 
 

• Thacaigh comhaltaí na Meithle i gcoitinne leis na moltaí, go háirithe na moltaí a bhaineann le 
scileanna boga agus le haitheantas frithpháirteach dioplómaí. Luaigh roinnt cainteoirí 
íoschaighdeáin oideachais freisin. 

• Rinneadh roinnt moltaí chun gnéithe eile a chur san áireamh. Smaoineamh coitianta ab ea 
oideachas saoránachta, nó oideachas faoi stair agus luachanna na hEorpa, a chur leis an gcuraclam. 
D’fhreagair saoránaigh trína rá go raibh an smaoineamh seo mar bhonn leis na moltaí go léir. Luadh 
freisin oideachas ar shaincheisteanna eacnamaíocha agus airgeadais/fiontraíocht, agus oideachas 
seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Ba chúis aiféala do roinnt comhaltaí an easpa béime ar 
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fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Mheas daoine eile go raibh siad tábhachtach chun dul chun cinn a 
dhéanamh maidir leis an Limistéar Eorpach Oideachais, agus luaigh siad an t-ardoideachas agus 
naisc leis an eolaíocht agus leis an taighde. 

• Ina theannta sin, spreag ábhar na n-inniúlachtaí díospóireacht. Chuir roinnt comhaltaí in iúl go láidir 
gur inniúlacht náisiúnta, agus, uaireanta, inniúlacht réigiúnach nó áitiúil a bhí san oideachas, lena n-
áirítear saincheisteanna amhail ábhair scoile/curaclaim. Ar an taobh eile, mheas cuid acu go 
bhféadfadh comhordú nó comhchuibhiú níos láidre i réimse an oideachais a bheith tairbheach. 

 
Maidir le ceist na hóige, chuir saoránaigh dhá mholadh i láthair (4, 6), maidir le deis a thabhairt do mhic 
léinn ardscoile cuairt a thabhairt ar chuideachtaí agus ar eagraíochtaí neamhbhrabúis mar bhreathnóirí, 
agus maidir le pleananna a ullmhú chun tionchar na ngéarchéimeanna ar dhaoine óga a íoslaghdú. Thug 
comhaltaí na Meithle an t-aiseolas seo a leanas: 
 

• Bhí na freagairtí ar an moladh maidir le cuairteanna breathnóireachta beagán measctha. Mhol 
roinnt comhaltaí an smaoineamh maidir lena chumas daltaí a nascadh níos fearr le margadh an 
tsaothair agus thug siad samplaí ó scéimeanna atá ann cheana i roinnt Ballstát. D’iarr Ballstáit eile 
soiléiriú maidir le cuspóir na gcuairteanna, á mheas go bhfuil sé tábhachtach idirdhealú a 
dhéanamh idir gairmthreoir do dhaltaí, agus intéirneachtaí/printíseachtaí, nach bhféadfaí tosú ag 
aois luath agus a mbeadh gá le híocaíocht ina leith.  

• Mhol roinnt moladh uimh. 1 ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir le pá íosta a chur sa phlé chun 
dul i ngleic le ceist an phá d’oibrithe óga a bheith faoi bhun leibhéal an phá íosta. 

• Maidir le pleananna géarchéime a ullmhú, thacaigh na comhaltaí leis an smaoineamh, agus luaigh 
siad a thábhachtaí atá rochtain dhigiteach agus ardáin dhigiteacha. Rinne siad moltaí freisin maidir 
lena chur chun feidhme sa chomhthéacs reatha, maidir le dídeanaithe óga ón Úcráin a ghlacadh i 
scoileanna agus in ollscoileanna agus dlús a chur le haitheantas do dhioplómaí iarrthóirí tearmainn.  

• Ar bhonn níos leithne, maidir leis an óige, ardaíodh roinnt smaointe breise, amhail seirbhís 
saoránachta Eorpach a chruthú agus an caidreamh idir AE agus eagraíochtaí Eorpacha don aos óg a 
institiúidiú.  

 
Maidir le ceist an spóirt, cuireadh moladh amháin (29) i láthair faoi bhuntáistí sláinte an spóirt a chur chun 
cinn ar bhealach níos fearr. Seo a leanas an t-aiseolas a tugadh: 
 

• Ba dhíol sásaimh do na Comhaltaí an smaoineamh agus an acmhainneacht a bhaineann leis maidir 
le beartais sláinte. 

• Ar bhonn níos leithne, maidir leis an spórt, luaigh na comhaltaí freisin a thábhachtaí atá an spórt do 
chomhtháthú agus do chuimsitheacht an phobail, a dhéanann spóirt áitiúla agus malartuithe 
trasteorann sa spórt do ghnáthdhaoine a chur chun cinn, chomh maith le siombailí AE a chur san 
áireamh i gcomórtais idirnáisiúnta. 

 
Maidir leis an ilteangachas, chuir saoránaigh moltaí i láthair (32, 38) inar moladh an t-ilteangachas agus 
foghlaim teangacha a chur chun cinn ar scoil agus ábhar lárnach a dhéanamh den Bhéarla. Bhí na freagairtí 
seo a leanas ó chomhaltaí na Meithle ar na moltaí sin: 
 

• Ar an iomlán, thacaigh na comhaltaí leis an smaoineamh an t-ilteangachas a chur chun cinn ar 
bhealach níos fearr. 

• Labhair roinnt cainteoirí faoin rogha teangacha agus faoin leibhéal teangacha a mhúintear. Go 
háirithe, chuir roinnt comhaltaí in iúl go raibh sé ró-uaillmhianach féachaint le leibhéal C1 a bhaint 
amach do gach mac léinn sa dara teanga AE atá acu. Mheas comhaltaí eile go mbeadh sé níos 
praiticiúla ar uairibh teanga eile a mhúineadh seachas an Béarla mar ábhar lárnach, mar shampla 
teanga chomharsanachta. 

• D’iarr roinnt comhaltaí go gcumhdófaí cosaint na dteangacha réigiúnacha agus mionlaigh.  
• Agus é mar aidhm níos leithne foghlaim teangacha a chur chun cinn, moladh lá Eorpach na 

dteangacha a fhadú go seachtain nó go mí. 
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Maidir le malartú cultúrtha agus oideachas comhshaoil, cuireadh dhá mholadh i láthair (35, 36), inar 
moladh ardán a chruthú ina mbeadh ábhar teagaisc faoin gcomhshaol, agus rochtain níos fearr a thabhairt 
ar chláir mhalartaithe. Mar aiseolas, ardaíodh na pointí seo a leanas: 
 

• Chuir na chomhaltaí fáilte roimh an dá mholadh. 
• Maidir le hardán a chruthú, mheas roinnt comhaltaí go bhféadfaí na hardáin atá ann cheana a 

fheabhsú nó a chur chun cinn ar bhealach níos fearr, trí chur chuige ilmheán b’fhéidir. 
• Ba chúis aiféala do chomhalta amháin an easpa moltaí maidir leis an gcultúr agus mhol an comhalta 

sin dul níos faide ar an ábhar trí chlár a chruthú chun an oidhreacht chultúrtha a athchóiriú, trí 
stádas Eorpach d’ealaíontóirí agus an tríd an gclár DiscoverEU a fhorbairt trí ‘pas cultúrtha’ a chur 
leis. Leagadh béim freisin ar ról an tionscnaimh Bauhaus Eorpach Nua. 

 
Maidir leis an digitiú, chuir na saoránaigh dhá mholadh i láthair (41, 48) ina moltar oideachas maidir le 
bréagaisnéis agus sábháilteacht ar líne a chur chun cinn, agus oideachas chun smaointeoireacht chriticiúil a 
fheabhsú i measc na nEorpach. Thug comhaltaí na Meithle an t-aiseolas seo a leanas: 
 

• Chuir siad i bhfios go láidir gur bhain na moltaí le hábhair thábhachtacha agus ábhartha. 
• Rinneadh roinnt moltaí maidir lena gcur chun feidhme, amhail teicneolaíochtaí foghlama nua a 

mhapáil, uirlisí agus ardáin atá ann cheana a úsáid, chomh maith le roinnt iarrachtaí speisialta 
cumarsáide a dhéanamh chun dul i dteagmháil le daoine óga. Luadh freisin oideachas do na meáin 
a chur leis an Limistéar Eorpach Oideachais. 

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Chríochnaigh an Cathaoirleach an cruinniú trí mhíniú a thabhairt ar na chéad chéimeanna eile den 
phróiseas, ag tabhairt dá haire go gcuirfeadh an Chomhrúnaíocht an t-ionchur a bailíodh le linn na 
Comhdhála le chéile agus go n-ullmhófaí dréacht-tograí ar an mbonn sin. Beidh comhaltaí na Meithle in ann 
na dréacht-tograí sin a phlé le linn an chéad chruinnithe eile den Mheitheal. 


