
 

 

 
TAIFEAD ACHOMAIR NA MEITHLE UM OIDEACHAS, CULTÚR, AN ÓIGE AGUS SPÓRT 

Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Uachtarán Fhóram Eorpach na hÓige 

Dé hAoine an 25 Márta 2022, 9:00-11:30; 14:00-16:00 

 

1. Barúlacha tosaigh an Chathaoirligh  

 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifid ar fáil anseo agus 

anseo). Tar éis fáilte a chur roimh na rannpháirtithe, mhínigh an Cathaoirleach go raibh sé mar aidhm ag an 

gcruinniú na dréacht-tograí a ullmhaíodh bunaithe ar mholtaí na bpainéal saoránach a phlé. Mhol an 

Cathaoirleach go ndéanfaí an cruinniú a struchtúrú trí dhul trí na bearta ina gceann agus ina gceann.  

 

Ina theannta sin, d’fhógair sí gur tháinig 4ú Tuarascáil an Ardáin Dhigitigh amach. Leag sí béim ar ionchur nó 

ar bhéim nua sa tuarascáil seo maidir le neamhbhuan na hoibre agus dífhostaíocht i measc na n —óg, 

difríochtaí sóisialta agus geografacha sa rochtain ar oideachas treasach agus cultúr,” pasmúsaem ar fud an 

AE" a d’oirfeadh do riachtanais daoine faoi mhíchumas, gairmiúlacht cleachtóirí cultúrtha, comhionannas 

inscne sa spórt agus spórt nach bhfuil chomh maith céanna.  Mhol sí do chomhaltaí na Meithle an tuarascáil 

a choimeád san áireamh. 

 

2. Idirghabháil an Urlabhraí 

 

Rinne Urlabhraí na Meithle idirghabháil chun dréacht-tograí tosaigh a chur i láthair agus chun míniú a 

thabhairt ar an modheolaíocht a leanadh le linn a mionsaothraithe. Chuir sí in iúl go láidir gur gá tuilleadh 

plé a dhéanamh ar roinnt gnéithe, ós rud é nár luadh iad go sonrach sna moltaí ó phainéil saoránach nó 

nach raibh aon fhorluí ag Grúpaí Oibre eile leo. 

 

3. Na dréacht-tograí tosaigh a chur i láthair agus a phlé d’fhonn dréacht-tograí a thíolacadh don Seisiún 

Iomlánach ar an 26 Márta 

 

Sa díospóireacht a lean, bhí liosta na ndréacht-tograí ar fáil do na rannpháirtithe agus phléigh siad gach 

beart tar éis ord an téacs. 

 

Maidir leis an gcnuasach oideachais, chuir roinnt comhaltaí den mheitheal béim ar an gcoincheap 

“Limistéar Eorpach Oideachais” agus ar an ngá atá le maoiniú. Ardaíodh na pointí seo a leanas ina dhiaidh 

sin:  

- Dúirt comhalta amháin den Mheitheal gur cheart tagairt shonrach a dhéanamh do dhídeanaithe i 

bprionsabal na rochtana comhionainne ar an oideachas agus ar an bhfoghlaim fadsaoil, chomh 

maith le céimeanna agus scileanna gairmiúla a aithint. 
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- Ardaíodh roinnt sceipteachas leis an bhfocal “comhchuibhiú” ar leibhéal an oideachais, agus 

bheadh sé inmholta go gcuirfí “comhordú” ina ionad. . 

- Mar a luaitear sa mholadh ón ECP, ba cheart do na Ballstáit caighdeán íosta deimhnithe oideachais 

a chomhaontú agus a ghlacadh i gcroí-ábhair a thosaíonn sa bhunscoil. 

- An gá atá le haitheantas     frithpháirteach céimeanna a fheabhsú, gan dearmad a dhéanamh ar 

scileanna gairmiúla (mar shampla i réimsí an chomhshaoil agus na seirbhísí digiteacha. D’fhéadfaí 

tagairt a dhéanamh freisin do chreat Eorpach do phrintíseachtaí atá bunaithe ar mhodúil ar leith.  

- Ba cheart go luafaí sna tograí an ceart chun oiliúna san áit oibre.  

- Ba cheart don Aontas cur chun cinn a dhéanamh ar an aitheantas a thugtar don fhoghlaim 

fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, mar shampla trí leas a bhaint as sampla na “dámhachtain 

foghlama” de chuid UNESCO, agus ag tógáil ar an ról ríthábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag 

cumainn Spóirt agus ag eagraíochtaí cultúir agus óige ina leith sin. Sa chomhthéacs sin, ba cheart 

aitheantas níos fearr a thabhairt do na heagraíochtaí sin iad féin. 

- Agus oideachas agus saol atá oiriúnaithe don todhchaí á bhforbairt—foghlaim ar feadh an tsaoil san 

Eoraip, d’áitigh roinnt comhaltaí sa Ghrúpa Oibre go bhfuil gá le plean cuimsitheach. I measc na 

modhnuithe a moladh bhí: An t-oideachas sibhialta a chomhlánú le cúrsaí faoi stair na hEorpa, faoi 

luachanna an Aontais agus faoi ról an Aontais sa domhan; Ag tagairt do “STEAM”  (lena n-áirítear na 

healaíona agus na daonnachtaí) seachas do STEM. Bhí moltaí ann freisin chun na bearta go léir a 

bhaineann le smaointeoireacht chriticiúil agus oideachas digiteach a chomhcheangal laistigh den 

bheart céanna, le roinnt coigeartuithe: Úsáid téarma níos sonraí ná “sceipteachas”, tagairt do 

“litearthacht sna meáin” seachas don oideachas digiteach, deireadh a chur leis an tagairt do 

“dhíospóireacht” (a d’fhéadfaí a thuiscint mar spreagadh chun cinsireachta), agus trácht a 

dhéanamh ar an mbulaíocht agus ar an gciníochas a chomhrac.  

- Maidir le teicnící teagaisc, rinneadh iarratas ar fhíschluichí rannpháirteacha a bhaint, nó tagairt a 

dhéanamh do “gamification” in ionad “cluichí físe”. 

- Maidir le hoiliúint múinteoirí, moladh a soghluaisteacht tríd an gclár Erasmus Plus a lua agus ardán 

a chruthú a thabharfadh rochtain ar ábhar teagaisc agus ar eolas atá forbartha san Eoraip. D’iarr 

roinnt rannpháirtithe go mbeadh ról meantóireachta ag múinteoirí le mic léinn agus go mbeidís 

níos nua-aimseartha leis na meáin shóisialta. Moladh freisin an téarma “tacú le cláir atá ann 

cheana” a chur in ionad an téarma “tacaíocht a thabhairt do chláir atá ann cheana” nó “tacú le 

hoiliúint cáilíochta sistéamaí agus leanúnach”. 

- De réir rochtain ar an idirlíon do gach leanbh agus teaghlach, rinneadh roinnt moltaí maidir le 

hathdhréachtú, amhail an téarma “leathanbhanda” a chur isteach agus an tagairt don phaindéim a 

scriosadh chun an beart a choimeád leathan. D’iarr roinnt cainteoirí freisin raon feidhme an bhirt a 

leathnú chuig gach duine aonair, lena n-áirítear chun críche oibre. 

- Ar deireadh, maidir leis an ardán faisnéise chun eolas agus taithí a mhalartú, tharraing roinnt 

rannpháirtithe aird ar an smaoineamh chun réitigh do dhaoine óga a chur san áireamh agus chun é 

a chur ar aghaidh chuig an mbraisle faoin óige. Moladh freisin go mbaileodh an t-ardán faisnéis 

maidir leis na cláir uile atá ann cheana agus na deiseanna atá ar fáil.  

 

Maidir leis an gcnuasach faoi shaincheisteanna na hóige, thug rannpháirtithe na barúlacha seo a leanas faoi 

gach beart: 

- Maidir le rannpháirtíocht agus ionadaíocht daoine óga, bhí na moltaí seo a leanas san áireamh i 

roinnt de na moltaí: An téarma "ilchríoch" a chur in ionad an téarma "an tAontas Eorpach",”   

cinneadh a dhéanamh" a chur le "próisis dhaonlathacha",córas córasach tástála don aos óg a chur 

ar bun chun measúnú a dhéanamh ar thionchar reachtaíocht na hEorpa ar dhaoine óga (dá 

dtagraítear sa tuarascáil ardáin is déanaí). Pléadh go mion an smaoineamh an aois vótála a ísliú do 



 

 

thoghcháin Pharlaimint na hEorpa, b’fhéidir le foclaíocht Pharlaimint na hEorpa agus faoin 

gcoinníoll go neartófaí oideachas sibhialta agus oideachas sibhialta ar an AE sa churaclam.  

- D’iarr roinnt cainteoirí foclaíocht níos nuaí maidir le “cuairteanna breathnóireachta” (níor chóir go 

mbeadh sé sin fónta riamh mar sholas glas a thabhairt do shaothar leanaí): Fad na cuairte a 

theorannú, deireadh a chur leis an tagairt d’fhóirdheontais, agus na cuairteanna sin a nascadh le 

creat gairmthreorach agus meantóireachta mar chuid den oideachas foirmiúil. I measc na smaointe 

breise bhí seirbhís shibhialta Eorpach le soghluaisteacht a chruthú, dé-fhoirmíochtaí a spreagadh, 

agus aghaidh a thabhairt ar Ráthaíocht Eorpach don Aos Óg i mbeart ar leith. 

- Faoi chomhlíonadh na bpost agus na n-intéirneachtaí le gné na gcaighdeán cáilíochta, phléigh na 

rannpháirtithe luach saothair na n-intéirneachtaí. Cuireadh in iúl laistigh den Mheitheal go 

dtabharfaí tacaíocht chun intéirneachtaí neamhíoctha a thoirmeasc, agus go dtabharfaí aird ag an 

am céanna ar gan na deiseanna a chuirtear ar fáil do dhaoine óga a laghdú, agus níor mhór 

tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar shaincheist na n-intéirneachtaí laistigh den oideachas. Rogha 

eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná tacaíocht airgeadais phoiblí a chur ar fáil d’oiliúnaithe.  

- Níor mhór gníomhaíochtaí saorálaíochta, seachas poist nó intéirneachtaí, a chur chun cinn. 

- Maidir le rochtain chomhionann ar chosaint shóisialta do dhaoine óga, mhol na rannpháirtithe dul 

níos faide ó thaobh rochtain ar thithíocht de. Mhol roinnt comhaltaí den Ghrúpa Oibre go háirithe 

go mbeadh tithíocht nó rochtain ar thithíocht inacmhainne ceart daonna. Moladh go ndéanfaí foráil 

do bhearta sonracha chun dílleachtaí a chosaint nuair a fhágann siad a ndílleachtaí mar gheall ar a 

n-aois. 

- Faoin gcosc ar imirce daoine oilte, moladh go ndéanfadh tír a bhfuil a oideachas bunaithe ar 

mhaoiniú poiblí cúiteamh airgeadais a thabhairt don tír thionscnaimh, cé gur leag roinnt ball béim 

ar an mbaol go mbainfí an bonn den tsaoirse cúrsaíochta san AE. Mhol cainteoir eile go bhféadfaí 

“soghluaisteacht éigeantach” a sheachaint trí phá a chothromú ar fud an AE. 

- Ar deireadh, maidir le bearta bainistithe géarchéime atá dírithe ar dhaoine óga, rinneadh ráiteas 

nach bhféadfaí cásanna a mhionsonrú mar a luadh sa mholadh ón ECP. 

 

Maidir leis an gcnuasach ar chur chun cinn na féiniúlachta Eorpaí, d’ardaigh cainteoirí na pointí seo a 

leanas: 

- Tá an domhan “cultúir” in easnamh i dteideal na braisle, agus ba cheart tagairt a dhéanamh don 

éagsúlacht freisin. 

- Smaoineamh eile chun “cultúr malartaithe” a fhorbairt ná Pas Cultúir na hEorpa. 

- Maidir leis an ilteangachas a chur chun cinn, chuir cainteoirí in iúl go bhfuil gá le foclaíocht níos nuaí 

ós rud é, ní hamháin go bhfuil an leibhéal C1 a iarradh i mBéarla réalaíoch, ach go bhféadfadh sé 

freisin go mbeadh sé chomh tábhachtach céanna teanga na ngarchomharsan a fhoghlaim, go 

háirithe i gceantair trasteorann, nó sa mhionlach náisiúnta laistigh den tír. D’áitigh roinnt cainteoirí 

go ndéanfaí mionteangacha agus teangacha réigiúnacha a chosaint ar bhealach níos fearr, b’fhéidir 

trí ionstraim cheangailteach. Sa chomhthéacs sin, cuireadh tús le Creat-Choinbhinsiún Chomhairle 

na hEorpa chun Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint chomh maith le moladh chun gníomhaireacht a 

chruthú a bhí tiomnaithe do chosaint na dteangacha sin.  

- Maidir le deiseanna chun cultúr na hEorpa a chomhroinnt, rinneadh moltaí éagsúla: “a 

gcomhfhéiniúlacht Eorpach a chothú” a chur in ionad “a gcomhfhéiniúlacht Eorpach”, “gan 

teorainneacha” a chur isteach i ndiaidh “cultúr Eorpach a chomhroinnt”, agus an beachtas “eadhon 

i réimse na meán” – mar is ábhar iontais i gcónaí é nach féidir le duine rochtain a fháil a thuilleadh 

ar an ábhar céanna a luaithe a thrasnaigh duine teorainn laistigh den AE. Mar sin féin, léirigh 

cainteoir eile a drogall maidir le lua den sórt sin, mar nach bhfónfadh sé do leasanna na n-údar. 

Moladh chun Lá na hEorpa a cheiliúradh ar bhealach níos fearr, is é sin ar an leibhéal áitiúil. 



 

 

- Ar deireadh, faoi chosaint oidhreacht chultúrtha na hEorpa, mhol rannpháirtithe na smaointe seo a 

leanas: Ag TAGAIRT DI do na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) agus do Dhéile Ghlas 

na hEorpa, chomh maith le reacht Eorpach ealaíontóirí a chruthú, agus clár sonrach atá tiomnaithe 

do chosaint oidhreacht chultúrtha na hEorpa. 

 

Ar deireadh, thángthas ar chomhdhearcadh maidir leis an gceathrú cnuasach a chruthú a bheadh dírithe ar 

an spórt i ndáil le cuimsitheacht, oideachas go stíl shláintiúil mhaireachtála (sláinte mheabhrach san 

áireamh), agus béim á leagan ar fhéiniúlacht Eorpach, ar chultúr malartaithe a chur chun cinn, agus ar 

oidhreacht chultúrtha a chosaint (spórt áitiúil agus réigiúnach). 

 

Le linn an phlé, rinne Margaritis Schinas, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, idirghabháil ó chian as 

ómós a thabhairt d’obair na Meithle, go háirithe i réimse an oideachais. Chuir sé in iúl go dtacaíonn an 

Coimisiún le Limistéar Eorpach Oideachais a bhunú bunaithe ar churaclam coiteann, agus comhchóras 

céimeanna, agus leag sé béim ar an méid a chuireann clár Erasmus Plus níos fearr ar fáil. Rinne sé cur síos ar 

chultúr na hEorpa mar “chomhiomlán dár n-éagsúlacht” a bhí ceangailte le chéile maidir le luachanna 

comhroinnte amhail pionós an bháis a chosc agus slándáil shóisialta atá ag croílár bhraistint 

chomhuintearais na hEorpa. Thug sé dá aire go raibh iarracht ann cóineasú áirithe a bhaint amach i réimse 

an chultúir trí chláir amhail Eoraip na Cruthaitheachta, chomh maith le hoidhreacht chultúrtha na hEorpa a 

chur chun cinn trí chabhrú le comphobail agus trí láithreáin stairiúla a chosaint.  

 

4. Barúlacha deiridh an Chathaoirligh 

 

Chríochnaigh an Cathaoirleach an cruinniú trí bhuíochas a ghabháil leis na rannpháirtithe as torthúlacht na 

díospóireachta. Mhínigh sí go mbeidh athdhréachtú ar na tograí i gceist leis na céimeanna breise den 

phróiseas de réir na ráiteas a rinneadh maidir leis an gcéad dréacht laistigh den Mheitheal, a n-aontóidh 

urlabhraí na Meithle um Shaoránaigh, Marina Zelenetska, ina leith. Tíolacfar na tograí nua sin sa chéad 

chruinniú eile. Ar deireadh, mheabhraigh sí do na rannpháirtithe go raibh ceist na moltaí forluiteacha fós á 

plé agus chuir sí in iúl go dtabharfar tuilleadh faisnéise a luaithe a dtiocfar ar réiteach. 


