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ARDOIDEACHAS

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, cinntear na beartais ardoideachais ar
leibhéal na mBallstát aonair. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta agus comhordaithe go
príomha atá i ról an Aontais. Ar na príomhchuspóirí a ghabhann le gníomhaíocht
an Aontais i réimse an ardoideachais tá soghluaisteacht mac léinn agus teagascóirí
a spreagadh, aitheantas frithpháirteach do dhioplómaí agus do thréimhsí staidéir a
chothú agus comhar idir institiúidí ardoideachais a chur chun cinn.

BUNÚS DLÍ

Aithníodh oideachas – agus ardoideachas freisin sa chomhthéacs seo – mar réimse
inniúlachta de chuid AE i gConradh Maastricht 1992. Le Conradh Liospóin lenar
leasaíodh an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ní dhearnadh aon
athrú ar na forálacha maidir le ról AE in oideachas agus in oiliúint. Faoi Theideal XII,
Airteagal 165(1) den Chonradh, luaitear go: ‘rannchuideoidh an tAontas le hoideachas
de chaighdeán a fhorbairt tríd an gcomhar idir Ballstáit a chothú agus, más gá, trí
thacú lena ngníomhaíocht agus í a fhorlíonadh, agus freagracht na mBallstát i leith
inneachar an teagaisc agus eagrúchán an chórais oideachais agus a n-éagsúlacht
chultúrtha agus teanga á hurramú aige’. Sonraítear in Airteagal 165(2) céanna go
mbeidh sé d’aidhm ‘ag gníomhaíocht an Aontais ‘éirim Eorpach an oideachais a
fhorbairt [...]; taobhú le soghluaisteacht mac léinn agus múinteoirí, lena n-áirítear,
inter alia, aitheantas acadúil dioplómaí agus tréimhsí staidéir; comhar a chur ar
aghaidh idir bunaíochtaí oideachais; malartuithe faisnéise agus taithí a fhorbairt ar
shaincheisteanna is coiteann do chórais oideachais na mBallstát; [agus] forbairt an
chianoideachais a chothú [...]’.
Sa bhreis air sin, tá foráil i gConradh Liospóin ar féidir cur síos a dhéanamh uirthi mar
‘chlásal sóisialta’ cothrománach. Sonraítear in Airteagal 9 CFAE: ‘Agus a bheartais
agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, tabharfaidh an
tAontas aird ar na ceanglais atá nasctha le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn,
le cosaint shóisialta leormhaith a ráthú, leis an eisiamh sóisialta a chomhrac agus le
hardleibhéal oideachais, oiliúna agus cosanta do shláinte an duine’.
Thairis sin, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a bhfuil an stádas dlí
céanna leis na Conarthaí (Airteagal 6 CAE) aici, sonraítear go bhfuil ‘ag gach duine an
ceart chun oideachais’ (Airteagal 14).
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CUSPÓIRÍ

A. An Limistéar Eorpach Oideachais
I dteachtaireacht uaidh a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2020, rinne an Coimisiún cur
síos ar ‘Limistéar Eorpach Oideachais’ arb é is aidhm dó leibhéal oideachais agus
oiliúna shaoránaigh na hEorpa a fheabhsú agus a mbraistint go mbaineann siad leis
an Aontas Eorpach a fhorbairt freisin. Maidir leis an ardoideachas, is iad seo a leanas
príomhchuspóirí an Limistéir Eorpaigh Oideachais:
— méadú 50 % ar sciar na ndaoine idir 30-34 bliana d’aois a bhfuil cáilíochtaí

ardoideachais acu faoi 2030 (40.3 % in 2020);

— líonra d’ollscoileanna Eorpacha a bhfuil stádas dlíthiúil acu agus a bhronnann
céimeanna Eorpacha a bhunú;

— Erasmus+, clár an Aontais chun tacaíocht a thabhairt don oideachas, don oiliúint,
don óige agus don spórt san Eoraip, a neartú chun é a dhéanamh níos cuimsithí;

— tionscnamh ‘Cárta Mic Léinn Eorpach’ a chur ar bun chun soghluaisteacht mac
léinn a éascú;

— aitheantas frithpháirteach uathoibríoch a thabhairt do dhioplómaí agus do
thréimhsí foghlama ó Bhallstát amháin go Ballstát eile.

B. Próiseas Bologna
Sa bhreis ar thionscnaimh pholaitiúla na mBallstát féin, tá an tAontas ag tacú go
gníomhach leis na tosaíochtaí atá i bPróiseas Bologna, atá in úsáid ó tugadh isteach
é in 1999 chun córais ardoideachais níos inchomparáide, níos comhoiriúnaí agus níos
comhleanúnaí a bheith ann san Eoraip agus arb é a tháinig as ná cruthú Limistéar
Eorpach an Ardoideachais le Dearbhú Chomhdháil Aireachta Bhúdaipeist-Vín i mí an
Mhárta 2010.
C. Clár oibre athnuaite an Aontais don ardoideachas
In 2017, d’fhoilsigh an Coimisiún clár oibre athnuaite AE don ardoideachas. Tá sé
dírithe ar cheithre réimse tosaíochta:
— scileanna forbartha san ardoideachas a ailíniú le riachtanais an mhargaidh

saothair;

— a chinntiú go mbeidh rochtain fhorleathan ar an ardoideachas agus go mbeidh sé
níos cuimsithí agus go méadófar an fhor-rochtain shochaíoch atá aige;

— borradh a chur faoi acmhainneacht nuálaíochta an ardoideachais;

— éifeachtúlacht agus éifeachtacht an ardoideachais a mhéadú.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Erasmus+
Is é an aidhm atá ag Erasmus+ ná infheistíocht a dhéanamh san oideachas, san
oiliúint, san óige agus sa spórt san Eoraip trí chlár maoinithe aonair agus uathúil.
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Tugann Erasmus+ le chéile beartais earnálacha agus thrasearnálacha a cuireadh
chun feidhme ar bhonn deighilte roimhe seo i réimsí an ardoideachais (Erasmus,
Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet), an oideachais scoile (Comenius), an
ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (Leonardo da Vinci), an oideachais aosaigh
(Grundtvig) agus na hóige (An Óige i mBun Gníomhaíochta). Cuireadh an spórt san
áireamh sa chlár den chéad uair in 2014. Tá struchtúr an chláir curtha le chéile timpeall
ar thrí phríomhghníomhaíocht sna hearnálacha seo a leanas:
— soghluaisteacht foghlama do dhaoine aonair;

— comhar idir institiúidí agus malartú dea-chleachtas;

— tacaíocht d’athchóiriú beartas.

Laistigh de struchtúr uilíoch Erasmus+, tá ról lárnach ag an ardoideachas. Le linn
na tréimhse 2021-2027, tá suim íosta 34.6 % de bhuiséad iomlán chlár Erasmus
+ curtha i leataobh don ardoideachas. Ní hé amháin go dtacaíonn Erasmus+ le
soghluaisteacht mac léinn agus teagascóirí san ardoideachas, ach cuirtear cistí ar fáil
do Chomhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus agus d’Iasachtaí Máistreachta
Erasmus+ tríd an gclár sin freisin.
In 2018, seoladh an tionscnamh ‘Ollscoileanna Eorpacha’, arb é atá ann ná spreagadh
a thabhairt, trí chlár Erasmus+, do chruthú líonraí d’institiúidí ardoideachais ó Bhallstáit
éagsúla d’fhonn straitéisí comhchoiteanna a fhorbairt, cur ar chumas mac léinn staidéar
a dhéanamh i roinnt tíortha san Aontas agus céimeanna Eorpacha a bhronnadh. Tar
éis na chéad ghlaonna ar thionscadail, roghnaíodh 41 ollscoil Eorpacha, ina raibh 279
n-institiúid ardoideachais a chumhdaíonn na Ballstáit uile agus ceithre thríú tír atá
rannpháirteach i gclár Erasmus+.
An 22 Deireadh Fómhair 2021, ghlac an Coimisiún le creat nua maidir le bearta
cuimsithe do chláir Erasmus + agus do chláir an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
2021-2027. Is é is aidhm don chreat sin rochtain a éascú do dhaoine ar lú na deiseanna
atá acu agus deireadh a chur leis na bacainní a d’fhéadfadh rochtain a chosc. Tacaíonn
sé le soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna ar mian leo gníomhaíochtaí
soghluaisteachta foghlama a eagrú don ghairmoideachas agus d’oiliúint foghlaimeoirí
agus ball foirne. Tá comhar bunriachtanach freisin don chreat nua agus áirítear leis
comhpháirtíochtaí ar mhionscála, rud a mhéadaíonn an rochtain ar an gclár.
B. Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Le gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), tacaítear leis an tsoghluaisteacht
agus le hoiliúint taighdeoirí. Is cuid iad de Chreatchlár an Aontais um
Thaighde agus um Nuálaíocht, ‘Fís 2020’, agus baineann siad le cúig
fhoghníomhaíocht a bhfuil cur síos orthu thíos. A mhéid a bhaineann le
hardoideachas, tá gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie anois ar an bpríomhchlár
de chuid an Aontais le haghaidh oiliúint dochtúireachta. Maoiníonn siad oiliúint
chomhpháirteach dochtúireachta (foghníomhaíocht ‘Doctoral Networks’) agus cuireann
siad soghluaisteacht thrasnáisiúnta, idirearnálach agus idirdhisciplíneach chun cinn a
bhuí le scoláireachtaí iardhochtúireachta (foghníomhaíocht ‘Postdoctoral Fellowships’)
nó le cómhaoiniú de chláir réigiúnacha, náisiúnta nó idirnáisiúnta eile (foghníomhaíocht
‘Cofund’). Déanann siad éascú freisin ar fhoirne taighde nó foirne riaracháin
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agus teicniúla a bhfuil baint acu le taighde agus nuálaíocht a thabhairt ar
iasacht ar an gcoigríoch (foghníomhaíocht ‘Staff Exchanges’). Ar deireadh, tacaíonn
Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie le hOíche Eorpach na dTaighdeoirí, ar sraith
imeachtaí poiblí í a bhíonn ar siúl ar fud na hEorpa gach bliain i mí Mheán Fómhair chun
obair taighdeoirí a chur chun cinn (foghníomhaíocht athainmnithe ‘MSCA and Citizens’
sa chlár Fís Eorpach). Tá sé mar aidhm leis an gclár na bacainní idir an saol acadúil
agus earnálacha eile, go háirithe gnó, a threascairt – bídís sin ina mbacainní iarbhír nó
ina mbacainní samhalta. Le hais an chláir a bhí ann roimhe, díríonn an clár Fís Eorpach
ar rátaí ratha a shimpliú agus a fheabhsú agus déanann sé buiséad EUR 6,6 billiún a
leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá tionchar atá ag dul i méid ag an bParlaimint ar mhúnlú na mbeartas ardoideachais
san Eoraip.
A. Erasmus
I rún uaithi an 14 Meán Fómhair 2017, d’aithin an Pharlaimint éifeacht an-dearfach chlár
Erasmus+, go háirithe maidir leis an méadú ar na deiseanna le haghaidh comhtháthú
sa mhargadh saothair agus saoránacht ghníomhach a spreagadh agus féiniúlacht
Eorpach a mhothú. Mar sin féin, ós rud é gur féidir le níos lú ná 5 % de mhuintir na
hEorpa tairbhe a bhaint as Erasmus+, chuir sí in iúl go láidir gur cheart go mbeadh an
clár nua níos oscailte agus níos inrochtana agus gur cheart go ndíreodh sé níos mó
ar oideachas agus ar ghairmoiliúint, ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus ar oideachas
sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Tharraing sí aird freisin ar na deacrachtaí a
bhaineann le cur i bhfeidhm an Chórais Eorpaigh Aistrithe Creidiúna (ECTS), atá ina
mbac ar shoghluaisteacht, agus d’iarr sí go gcruthófaí ríomh-Chárta Eorpach do mhic
léinn chun rochtain ar sheirbhísí a thabhairt do mhic léinn ar fud na hEorpa. An 13
Márta 2019, i gcomhthéacs Brexit, ghlac an Pharlaimint rún freisin maidir le leanúint ar
aghaidh le gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i
gcomhthéacs tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas. An 15 Meán Fómhair
2020, glacadh rún chun an ghné chomhshaoil de chláir mhaoiniúcháin Erasmus, Eoraip
na Cruthaitheachta agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a neartú, agus go háirithe
chun an ghné sin a chomhtháthú i gCairt Ollscoile Erasmus+.
I mí na Nollag 2020, tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú
sealadach maidir le clár Erasmus+ don tréimhse 2021-2027, le buiséad de níos mó ná
EUR 26 bhilliún (EUR14.7 billiún sa tréimhse roimhe sin). Leis an leagan nua den chlár
sin, ba cheart go gcuirfí le rannpháirtíocht daoine ar lú na deiseanna atá acu mar gheall,
mar shampla, ar mhíchumas, ar iargúltacht gheografach nó ar bhochtaineacht. Tacóidh
Erasmus+ le foghlaim ar feadh an tsaoil d’fhoghlaimeoirí fásta. Déanfar foirmiúlachtaí
riaracháin a shimpliú agus beifear in ann teacht ar chistí struchtúracha a bhuí leis
an ‘Séala Barr Feabhais’ do thionscadail nach roghnaítear faoin gclár. Ar deireadh,
rannchuideoidh an clár le cuspóirí aeráide an Aontais trí bhearta chun a lorg aeráide
a laghdú.
Ar deireadh, a bhuíochas d’áitigh na Parlaiminte go n-ionchorprófaí bearta
éifeachtacha cuimsithe le linn na caibidlíochta maidir leis an gclár nua, cuirtear béim
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láidir ar chuimsiú sa chlár nua Erasmus+ do 2021-2027, go háirithe trí chreat nua
do bhearta cuimsithe sa chlár sin agus trí chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
2021-2027 a ghlac an Coimisiún an 22 Deireadh Fómhair 2021.
B. Naisc leis an bhfostaíocht
I gcaitheamh na mblianta, bhí spéis i gcónaí ag an bParlaimint sna naisc atá idir an
t-ardoideachas agus an fhostaíocht. In 2012, ghlac an Pharlaimint rún ar nuachóiriú
chórais ardoideachais na hEorpa, inar iarradh ar institiúidí ardoideachais foghlaim ar
feadh an tsaoil a lánpháirtiú ina gcuraclaim, agus oiriúnú do dhúshláin nua trí réimsí
nua staidéir a chruthú atá mar léiriú ar riachtanais an mhargaidh saothair. Ag leanúint
as teachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2017 maidir le clár oibre athnuaite
de chuid an Aontais Eorpaigh i ndáil leis an ardoideachas, ghlac an Pharlaimint, an 12
Meitheamh 2018, rún ar nuachóiriú an oideachais in AE. I dtaca leis an ardoideachas,
iarrtar sa rún sin go gcruthófaí Limistéar Eorpach Oideachais agus moltar do na Ballstáit
tuilleadh a infheistiú san ardoideachas agus comhar idir an t-ardoideachas, an saol
oibre, an tionscal, pobail taighde agus an tsochaí ina hiomláine a chothú.
C. Próiseas Bologna
Le fada, tá spéis léirithe ag an bParlaimint i gcomhdhlúthú agus dul chun cinn Phróiseas
Bologna. I rún uaithi an 28 Aibreán 2015 ar chur chun feidhme Phróiseas Bologna,
chuir an Pharlaimint béim ar an bhfíoras go raibh Próiseas Bologna tar éis rannchuidiú
le feabhas a chur ar cháilíocht na gcóras oideachais, inchomparáideacht na struchtúr
ardoideachais a éascú trí chórais dearbhaithe cáilíochta a chur ar fáil chun dioplómaí
a aithint, agus mealltacht an ardoideachais san Eoraip a threisiú.
I mí Aibreáin 2018, ghlac an Pharlaimint rúnnua ar Phróiseas Bologna. D’iarr
sí go dtabharfadh an chéad Chomhdháil Aireachta eile ar an Limistéar Eorpach
Ardoideachais, a bhí le comóradh i bPáras i mBealtaine na bliana céanna, measúnú
criticiúil ar an bpróiseas. Cuireadh béim sa rún ar an ngá atá le feabhas a chur
ar ghné shóisialta an oideachais, agus go mbeadh deiseanna nithiúla ann chun go
mbeadh rochtain ar ardoideachas ag mic léinn faoi mhíchumas agus mic léinn ó chúlraí
faoi mhíbhuntáiste. Mhol sí go mbunófaí sásraí inrochtana agus cothromasacha le
haghaidh leithdháileadh deontas agus liúntas soghluaisteachta. D’iarr sí freisin go
méadódh AE agus na Ballstáit a gcuid buiséad oideachais chun go bhféadfaí talamh
slán a dhéanamh de go mbeadh ardoideachas poiblí saor in aisce agus inrochtana ag
cách.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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