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1. Réamhrá 

Leagtar síos sa doiciméad seo creat uileghabhálach um dhearbhú cáilíochta, mar a 
shainordaítear i gcinneadh Bhord Bainistíochta EUAA lena nglactar Straitéis Oiliúna agus 
Foghlama EUAA (1), maidir leis an oiliúint a chuireann EUAA ar fáil dá fhoireann féin agus do na 
húdaráis náisiúnta ábhartha, agus go háirithe d’údaráis náisiúnta atá freagrach as tearmann 
agus glacadh (2). 

1.1. Sainordú maidir le hOiliúint EUAA 
Is gníomhaireacht díláraithe AE í Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) 
a bhfuil sainordú aici rannchuidiú le cur chun feidhme éifeachtach agus aonfhoirmeach dhlí an 
Aontais maidir le tearmann i mBallstáit a áirithiú agus cearta bunúsacha á n-urramú ina n-
iomláine agus gníomhaíochtaí na mBallstát i gcur chun feidhme an Chomhchórais Eorpaigh 
Tearmainn ('CEAS') a éascú agus a thacú. Tá cúram ar an nGníomhaireacht, leis, feabhas a 
chur ar fheidhmiú CEAS, lena n-áirítear trí chúnamh oibríochtúil agus teicniúil a chur ar fáil do 
na Ballstáit, go háirithe iad siúd a bhfuil brú díréireach ar a gcórais tearmainn agus glactha. Tá 
sainordú na Gníomhaireachta leagtha síos i Rialachán (AE) 2021/2303 an 15 Nollaig 2021 
maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (‘Rialachán EUAA’) (3). I ndáil leis 
sin, tá oiliúint ar cheann de na príomhuirlisí praiticiúla a chuireann le cur chun feidhme 
éifeachtach agus aonfhoirmeach dhlí an Aontais maidir le tearmann. 

I gcomhréir le hAirteagal 1(3) de Rialachán EUAA, beidh EUAA ina lárionad saineolais de bhua 
a neamhspleáchais, de bhua cháilíocht eolaíoch agus teicniúil an chúnaimh a sholáthraíonn sé 
agus na faisnéise a bhailíonn agus a scaipeann sé, agus de bhua trédhearcacht a nósanna 
imeachta agus modhanna oibriúcháin, a dhíograis i gcomhlíonadh na gcúraimí a shanntar dó, 
agus an tacaíocht teicneolaíochta faisnéise is gá chun a shainordú a chomhlíonadh. 

Eascraíonn sainordú EUAA i réimse na hoiliúna go sonrach ó Airteagal 8(1) de Rialachán 
EUAA, a shonraíonn go mbunóidh, go bhforbróidh agus go n-athbhreithneoidh EUAA oiliúint 
do chomhaltaí dá fhoireann féin agus d’fhoireann na n-údarás náisiúnta ábhartha, i.e. 
cúirteanna agus binsí, agus na n-údarás náisiúnta atá freagrach as tearmann agus glacadh’. 
Déanfar oiliúint den sórt sin a fhorbairt i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus, i gcás inarb 
iomchuí, leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex), 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus eintitis oiliúna ábhartha, 
institiúidí acadúla, comhlachais bhreithiúnacha, líonraí oiliúna agus eagraíochtaí. Ina theannta 
sin, foráiltear le hAirteagal 8(4) de Rialachán EUAA go mbeidh an oiliúint a chuirfidh an 
Ghníomhaireacht ar fáil ar ardchaighdeán. 

 
(1) Cinneadh an Bhoird Bhainistíochta Uimh 102 an 7 Márta 2022 ar Straitéis Oiliúna agus Foghlama EUAA. 
(2) Níl forbairt ábhair ghairmiúil do chomhaltaí na gCúirteanna agus na mBinsí faoi raon feidhme Straitéis Oiliúna 

agus Foghlama EUAA. 
(3) Rialachán (AE) 2021/2303 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2021 maidir le 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010, 
(IO L 468, 30.12.2021, lch. 1, go háirithe Airteagal 1(2) de. 
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Bunaithe ar na prionsabail seo, ghlac Bord Bainistíochta EUAA le Straitéis Oiliúna agus 
Foghlama EUAA, a bhfuil cur chuige oscailte, cuiditheach agus dinimiciúil á ghlacadh ag EUAA 
i leith a cur chun feidhme, agus í fós tiomanta do sheasamh leis na caighdeáin is airde 
cáilíochta, éifeachtúlachta agus trédhearcachta. 

Ag teacht le sainordú EUAA agus leis an straitéis dá dtagraítear thuas, is é cuspóir an 
doiciméid seo breac-chuntas a thabhairt ar an gcóras dearbhaithe cáilíochta do 
ghníomhaíochtaí oiliúna EUAA agus sonraí a thabhairt ar na nósanna imeachta agus na 
modhanna atá i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil an oiliúint a chuireann EUAA ar fáil den 
cháilíocht is gá, i gcomhréir leis na Caighdeáin agus na Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta i 
Réimse Ardoideachais na hEorpa (ESG 2015)4 

Mar sin, is iad úsáideoirí beartaithe an doiciméid seo geallsealbhóirí a bhfuil ról acu i 
ndearadh, i bhforbairt, in athbhreithniú, i seachadadh nó i measúnú ghníomhaíochtaí oiliúna 
EUAA, lena n-áirítear baill foirne, saineolaithe seachtracha ar tuarastal nó saineolaithe ó 
údaráis náisiúnta. Is tagairt í an doiciméad freisin do gach foghlaimeoir iarbhír nó ionchasach 
maidir leis na caighdeáin dearbhaithe cáilíochta a mbeifear ag súil leo ó ghníomhaíochtaí 
oiliúna EUAA. 

Beidh na nósanna imeachta a leagtar amach sa doiciméad seo gan dochar don chreat dlí is 
infheidhme maidir leis an bhfoireann shealadach agus ar conradh atá fostaithe ag EUAA, go 
háirithe na Rialacháin Foirne agus an CEOS (5) agus na rialacha cur chun feidhme arna 
nglacadh ag an nGníomhaireacht de bhun Airteagal 110(2) de na Rialacháin Foirne, lena n-
áirítear ach gan a bheith teoranta do na rialacha lena rialaítear breithmheas na mball foirne 
agus na rialacha a bhaineann leis na hiarrataí agus na gearáin (nó na hachomhairc) arna gcur 
isteach ag baill foirne de bhun Airteagal 90 de na Rialacháin Foirne (6) chomh maith leis an 
gcreat dlí is infheidhme maidir le Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht (SNEnna), lena n-áirítear 
Cinneadh Uimh. 1 ón mBord Bainistíochta an 25 Samhain 2010 lena leagtar síos rialacha maidir 
le saineolaithe náisiúnta (SNE) a thabhairt ar iasacht don Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí 
Tearmainn. 

1.2. Cur Chuige Straitéiseach i leith Cáilíocht Oiliúna 
Ó cuireadh tús lena chuid oibríochtaí, tá cáil láidir ar EUAA (ar a dtugtaí an ‘Oifig Eorpach 
Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn – EASO’) mar lárionad sármhaitheasa oiliúna ar fud réimse 
iomlán na cosanta idirnáisiúnta. Tá sé sin déanta aige trí oiliúint a chur i gcroílár a mhisin, ag 
tarraingt ar shaineolas ó Bhallstáit AE agus ó thíortha gaolmhara (7), Ard-Choimisinéir na 
Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile atá 
gníomhach i réimse an tearmainn, na himirce. agus cosaint cearta bunúsacha chomh maith leis 

 
(4) Caighdeáin agus Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta i Limistéar Eorpach an Ardoideachais (ESG) (2015). An 

Bhruiséil, An Bheilg (nasc gréasáin: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 
(5) Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh ('Rialacháin Foirne') agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh 

eile an Aontais Eorpaigh (CEOS) arna leagan síos le Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón 
gComhairle , IO L 56, 4.3.1968, lch. 1, arna leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013, IO L 287, 29.10.2013, lch. 15. 

(6) Is infheidhme de réir analaí maidir le foireann shealadach agus foireann ar conradh de bhua Airteagal 46 agus 
Airteagal 117 de na CEOS faoi seach. 

(7) An Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis. 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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an saol acadúil, agus gach geallsealbhóir ábhartha a bheith rannpháirteach i bhforbairt agus i 
seachadadh a chuid oiliúna. 

Cuireann EUAA modheolaíocht oiliúna don oiliúnóir chun feidhme maidir le seachadadh 
oiliúna, rud a chinntíonn éifeacht iolraitheora. Uasmhéadaíonn an cur chuige seo aimsiú na 
hoiliúna atá aige agus ag an am céanna cinntíonn sé go gcuirtear in oiriúint í do 
thimpeallachtaí agus do struchtúir eagraíochtúla ar leith na n-údarás náisiúnta. 

Ní íoctar go daor as an gcur chuige díláraithe seo, áfach, trí dhochar a dhéanamh do 
ghealltanais EUAA do na caighdeáin is airde iompair ghairmiúil agus eiticiúil nó a thiomanta 
atá sé dá bhunluachanna, is é sin meas ar chearta bunúsacha, ar chomhionannas agus ar 
chosaint na ndaoine is leochailí. Ní mór do gach rannpháirtí i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA, 
cibé áit a dtarlaíonn siad, na caighdeáin agus na luachanna seo a chomhlíonadh agus a 
urramú mar atá cumhdaithe sa Chód Iompair do rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA 
arna bhunú ag Lárionad Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla na Gníomhaireachta (TPDC). 

Tá ábhar na hoiliúna a chuireann EUAA ar fáil bunaithe ar churaclam tearmainn na hEorpa, ar 
córas gairmoiliúna é atá bunaithe ar shraith modúl idirghníomhach a léiríonn riachtanais an 
CEAS. Roinntear na modúil seo i sraith de mhodúil lárnacha, ardoiliúna agus roghnacha, trína 
gcumasaítear bealaí foghlama solúbtha d’oifigigh thearmainn agus ghlactha ag brath ar a róil 
agus a dtascanna sonracha. 

Neartaíodh nádúr gairmiúil ghníomhaíochtaí oiliúna EUAA le forbairt an Chreata Eorpaigh um 
Cháilíochtaí Earnála d’Oifigigh Thearmainn agus Ghlactha(ESQF) (8), a shainaithníonn an t-
eolas, na scileanna agus na leibhéil fhreagrachta agus neamhspleáchais atá riachtanach 
d’oifigigh thearmainn agus glactha lena gcuid tascanna a chomhlíonadh. Déantar na 
caighdeáin ghairme seo a mheaitseáil le caighdeáin oideachais a fhreagraíonn do thorthaí 
foghlama na modúl sa churaclam Eorpach tearmainn. Mar thoradh air sin, ní leanann 
rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA ach oiliúint a bhaineann le comhlíonadh a 
gcúraimí, agus a fhreagraíonn do riachtanais a n-eagraíochtaí. 

Leagtar béim bhreise ar an tábhacht straitéiseach a shamhlaíonn EUAA ar oiliúint ina 
eagraíocht inmheánach, lena n-áirítear ionad atá tiomnaithe go hiomlán don oiliúint. Cuireann 
an struchtúr inmheánach ar chumas EUAA leanúint de cháilíocht agus de bharr feabhais a 
chur i gcroílár a ghníomhaíochtaí oiliúna agus ag an am céanna acmhainní oiliúna a 
leithdháileadh ar an mbealach is fearr agus is féidir. 

Aithníonn EUAA, áfach, go bhfuil tiomantas do chaighdeáin dearbhaithe cáilíochta agus 
d’fhíorú seachtrach ar chomhlíonadh na gcaighdeán sin i gceist le muinín a thógáil agus a 
choinneáil i gcáilíocht a chuid oiliúna. Ar an ábhar sin, rinne an Bord Bainistíochta an cinneadh 
straitéiseach tasc a thabhairt do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta an Creat um 
Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna seo a ghlacadh d’fhonn comhlíonadh na gCaighdeán agus na 
dTreoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta i Réimse Ardoideachais na hEorpa a chinntiú. Rinneadh 

 
(8) Caighdeáin Ghairme agus Oideachais ESQF (naisc ghréasáin:  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf agus 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_GA.pdf). 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_GA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_GA.pdf
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forbairt an chreata i gcomhar le Meitheal Deimhnithe agus Creidiúnaithe, ar a bhfuil ionadaithe 
ó Bhallstáit AE leasmhara agus ó thíortha comhlachaithe. 

Cuirtear san áireamh sa doiciméad freisin an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), arna chur 
chun feidhme, bunaithe ar an Moladh maidir leis an gCreat Eorpach Cáilíochtaí don fhoghlaim 
ar feadh an tsaoil a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an 23 Aibreán 2008.9 

Faigheann an doiciméad seo, a léiríonn tiomantas EUAA do dhearbhú cáilíochta ina 
ghníomhaíochtaí oiliúna, tacaíocht leathan ar fud Bhallstáit AE agus i dtíortha comhlachaithe 
agus tá rochtain phoiblí air ar shuíomh Gréasáin EUAA. 

 
(9) Moladh ón bParlaimint Eorpach agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 ar bhunú an Chreata Eorpaigh um 

Cháilíochtaí d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO C 111, 6.5.2008, lch. 1), (nasc gréasáin: 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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2. Córas Rialaithe Oiliúna EUAA 

2.1. An Struchtúr atá ar EUAA 
Tá EUAA á rialú ag Bord Bainistíochta ar a bhfuil ionadaithe ainmnithe ó Bhallstáit AE, ón 
gCoimisiún Eorpach agus ionadaí neamhvótála ón UNHCR (10) agus é á bhainistiú ag an 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Déantar eagrú feidhmeanna lárnacha EUAA (11) a dháileadh ar thrí 
ionad: an tIonad Tacaíochta Oibriúcháin, an tIonad Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla agus an 
Lárionad Faisnéise Tearmainn. 

Ar an TPDC atá an cúram cáilíocht na hoiliúna a dhearbhú. Tuairiscíonn ceann an ionaid go 
díreach chuig Stiúrthóir Feidhmiúcháin EUAA. 

 
(10) Bíonn ionadaí ón Danmhairg rannpháirteach i ngach cruinniú den Bhord Bainistíochta, gan ceart vótála. 

Glacann ionadaithe na hÍoslainne, Lichtinstéin, na hIorua agus na hEilvéise páirt i gcruinnithe mar bhreathnóirí. 
(11) Tá an chairt eagrúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta ag https://euaa.europa.eu/about-

us/who-we-are. 

https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
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2.2. Struchtúr an Ionaid Oiliúna agus Forbartha 
Gairmiúla 

Tá dhá aonad sa TPDC: an tAonad Oiliúna Tearmainn agus Glactha agus an tAonad 
Bainistíochta Oiliúna agus Foghlama. Tá dhá earnáil i ngach aonad (Fíor 1). 

 

Fíor 1: Struchtúr an Ionaid Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla 

Tuairiscíonn dhá earnáil bhreise go díreach chuig ceann an ionaid: an Earnáil um Dhearbhú 
Cáilíochta agus um Chreidiúnú (QAAS) agus an Earnáil Taighde agus Anailíse ar Oiliúint agus 
ar Fhoghlaim (TLRAS). 

Tugann foireann riaracháin tacaíocht do Cheannaire an TPDC. Tá tacaíocht riaracháin 
tiomnaithe ar fáil freisin do gach aonad agus earnáil. 

Tá dualgais agus tascanna an phearsanra i ngach earnáil leagtha amach thíos. 

2.3. An tAonad Oiliúna Tearmainn agus Glactha 
Tá an t-aonad freagrach as dearadh agus forbairt gach ábhar oiliúna atá dírithe ar thacú le 
hoifigigh thearmainn agus ghlactha, lena n-áirítear oifigigh de chuid údaráis náisiúnta na 
mBallstát a bhfuil a gcóras tearmainn agus glactha faoi bhrú, tríd an gcuraclam Eorpach 

An tIonad 
Oiliúna agus 
Forbartha 
Gairmiúla (C2) 

Rúnaíocht C2 
An Earnáil um 
Dhearbhú Cáilíochta 
agus um Chreidiúnú 

An Earnáil Taighde agus 
Anailíse ar Oiliúint agus ar 
Fhoghlaim 

An tAonad um 
Bainistíocht Oiliúna agus 
Foghlama 

An tAonad Oiliúna 
d’Oifigigh Thearmainn 
agus Ghlactha 

An Earnáil um Pleanáil 
agus um Chlársceidealú 
Oiliúna 

An Earnáil 
Teicneolaíochtaí Oiliúna 
agus Foghlama 

An Earnáil um Dhearadh 
agus um Fhorbairt 
Oiliúna 
An Earnáil Modhanna 
Oiliúna agus Foghlama 
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tearmainn, á gcumasú chun an t-eolas, na scileanna, an fhreagracht agus an neamhspleáchas 
a fháil chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh. 

2.3.1. An Earnáil um Dhearadh agus um Fhorbairt Oiliúna 

Tá an TDDS freagrach as an gcuraclam Eorpach tearmainn a neartú agus as ábhar oiliúna eile 
a fhorbairt lena n-áirítear i gcomhthéacs cúnaimh theicniúil agus oibríochtúil agus chreat na 
gné seachtraí. Déanann sé amhlaidh i gcomhar le saineolaithe ó Bhallstáit AE agus le 
saineolaithe eile, bunaithe ar riachtanais oiliúna sheanbhunaithe a theastaíonn chun cúraimí 
poist oifigeach tearmainn agus glactha a chomhlíonadh go rathúil, go háirithe trí Chreat 
Eorpach um Cháilíochtaí Earnála d’Oifigigh Thearmainn agus Ghlactha a chur chun feidhme 
(ESQF). 

Tá an earnáil seo, lena n-áirítear Comhordaitheoirí Dearaidh Modúil ar saineolaithe ábhair iad 
freisin, freagrach as torthaí foghlama a dhearadh agus a athbhreithniú chun cur chuige 
foghlaimeoirlárnach a chinntiú, chomh maith le riachtanais iontrála a dhearadh do gach modúl 
agus cúrsa, lena n-áirítear Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL). 

Dearann an earnáil straitéisí measúnaithe agus pleanálann sí forbairtí, nuashonruithe agus 
uasghráduithe, ag comhordú cruinnithe chun na críche sin leis na Ballstáit agus le saineolaithe 
seachtracha. Ina theannta sin, eagraíonn agus cuireann sé chun feidhme an próiseas 
comhairliúcháin le geallsealbhóirí a bhfuil baint acu le forbairt agus/nó athbhreithniú ar ábhar 
oiliúna amhail ionaid/aonaid/earnálacha eile laistigh de EUAA, gníomhaireachtaí AE eile, agus 
go háirithe an tOifigeach um Chearta Bunúsacha, an Fóram Comhchomhairleach, agus baill an 
Ghrúpa Tagartha. 

Faigheann an TDDS tacaíocht ón TLMS, agus na tascanna thuas á gcomhlíonadh aige, i 
bhfoirm chomhairle le linn dearadh an ábhair agus na modhanna measúnaithe, agus ón TLTS, 
a chuireann gach iarratas gaolmhar ar fhorbairt agus ar sheachadadh chun feidhme trí uirlisí 
agus feidhmchláir ar líne (sioncronach agus aisioncronach). 

Dearann agus forbraíonn an earnáil seo modúil dheimhnithe d’fhoghlaimeoirí chomh maith le 
cúrsaí ar leith d’oiliúnóirí. Comhlánófar iad seo le nuashonruithe don fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach (CPD). 

2.3.2. An Earnáil Modhanna Oiliúna agus Foghlama 

Déanann an TLMS múnlaí deartha teagaisc éifeachtacha agus sruthlínithe a fhorbairt, a chothú 
agus a chur i bhfeidhm maidir le táirgeadh ábhar oiliúna, bunaithe ar anailís cháilíochtúil agus 
chainníochtúil ar iompar agus aiseolas ó úsáideoirí. Ina theannta sin, is é a scríobhann agus a 
bhainistíonn ábhar teagaisc a sheachadtar ar Chóras Bainistíochta Foghlama EUAA. 

Déanann an earnáil measúnú, tástáil agus píolótú ar réitigh dearaidh ríomhfhoghlama bunaithe 
ar chur chuige nuálach teagaisc i gcomhar leis an TLTS. Tá sé freagrach as neartú a 
dhéanamh ar chumas na mball foirne agus saineolaithe ábhair agus oiliúnóirí na mBallstát 
samhlacha deartha teagaisc agus modheolaíochtaí seachadta oiliúna na Gníomhaireachta a 
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chur chun feidhme trí mhodúil oiliúna trasghearrtha tiomnaithe agus gníomhaíochtaí oiliúna 
eile a dhearadh agus a sheachadadh. 

Tugann an TLMS comhairle maidir le feabhsú leanúnach ar straitéisí measúnaithe atá 
oiriúnach, éifeachtach agus éifeachtúil agus bainistíonn sé inneachar an churaclaim tearmainn 
Eorpaigh maidir le leagan agus táirgeadh ábhar oiliúna aistrithe, chomh maith le foilseacháin 
eile a bhaineann go díreach le tairiscint oiliúna na Gníomhaireachta, dála chatalóg oiliúna 
EUAA. 

2.4. An tAonad um Bainistíocht Oiliúna agus Foghlama 
Tá an t-aonad freagrach as idirchaidreamh a dhéanamh le Ballstáit AE chun bealaí foghlama 
solúbtha a bhainistiú atá dírithe ar a gcuid sainriachtanais oiliúna. Is é an príomhról atá aige ná 
a chinntiú go bhfuil an oiliúint a chuirtear ar fáil ábhartha agus comhsheasmhach. Dhá earnáil 
atá san aonad. 

2.4.1. An Earnáil um Pleanáil agus um Chlársceidealú Oiliúna 

Tá an TPPS, atá comhdhéanta go príomha d’oiliúnóirí inmheánacha, freagrach as tacú leis na 
Ballstáit i bpleanáil agus i gcláreagrú na hoiliúna, lena n-áirítear mar chuid de thionscnaimh 
oibríochtúla agus réigiúnacha, agus é mar aidhm aige ionchorprú croíchodanna de churaclam 
tearmainn na hEorpa a phríomhshruthú ina gcuid oiliúna agus sa chomhchuibhiú breise a 
dhéanfar ar chur chun feidhme an CEAS. Bainistíonn sé freisin seachadadh seisiún oiliúna 
d’oiliúnóirí, seisiúin réigiúnacha agus náisiúnta de mhodúil agus de chúrsaí sa churaclam 
Eorpach tearmainn, oiliúint oibríochtúil agus ad hoc, lena n-áirítear seisiúin oiliúna do 
shaineolaithe i bhfoirne tacaíochta tearmainn nó sa chúlfhoireann tearmainn, chomh maith le 
hoiliúint i dtríú tíortha. 

Éascaíonn agus cothaíonn an earnáil comhoibriú agus malartú le geallsealbhóirí ábhartha eile, 
lena n-áirítear gníomhaireachtaí AE, chun oiliúint a phleanáil, a chlárú agus a sholáthar i 
gcomhthéacsanna éagsúla. 

Oibríonn an earnáil seo go dlúth le Pointí Teagmhála Náisiúnta Oiliúna (NCPanna) trína 
gComhordaitheoirí Deisce Tíre, chun gníomhaíochtaí foghlama a shainiú agus a 
shaincheapadh nuair a iarrtar iad. Ina theannta sin, cuireann an earnáil nósanna imeachta chun 
feidhme a bhaineann le díolúine, forchéimniú agus deimhniú agus comhordaíonn sí 
gníomhaíochtaí oiliúna a chuirtear chun feidhme mar chuid de phleananna nó de 
chomhaontuithe oibríochtúla na Gníomhaireachta le tríú tíortha. Ós rud é gur minic a 
sheachadtar pleananna oibríochtúla laistigh de thíortha a bhfuil a gcórais tearmainn agus 
glactha faoi réir brú díréireach, d’fhéadfadh go mbeadh gá le hoiliúint a oiriúnú don 
chomhthéacs náisiúnta sonrach nó le hoiliúint nua a fhorbairt chun freastal ar riachtanais 
oibriúcháin phráinneacha. Mar sin, cuireann an earnáil seo na riachtanais sin faoi bhráid an 
TDDS, de réir mar a thagann siad chun cinn, agus faoi bhráid an TLRAS má bhíonn anailís 
riachtanas ag teastáil. 

Is iad na Pointí Fócais um Sheachadadh Oiliúna san earnáil seo ná oiliúnóirí a bhfuil saineolas 
ábhair acu i réimse an tearmainn agus an ghlactha a chomhordaíonn agus a dhéanann 
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faireachán ar chur chun feidhme na hoiliúna, nuair is gá, trí chomhoiliúnóirí, cóitseálaithe, 
measúnóirí agus fíoraitheoirí AE+ a roghnú, agus trí nósanna imeachta aitheantais 
réamhfhoghlama agus riachtanais iontrála a chur chun feidhme. Tá saineolas ag Pointí Fócais 
um Sheachadadh Oiliúna i réimse ábhar na hoiliúna laistigh dá sainchúram, agus soláthraíonn 
siad aiseolas ar mheasúnuithe arna bhforbairt ag an TDDS agus treoraíonn siad plé ar 
mheasúnú agus ar aon cheisteanna cáilíochta eile a thagann chun cinn le linn seachadadh na 
hoiliúna. Cinntíonn siad freisin comhsheasmhacht sna caighdeáin seachadta cibé áit a 
gcuirtear oiliúint ar fáil, i gcomhar le hearnálacha eile, de réir mar is gá. Féadfaidh siad freisin 
oiliúnóirí náisiúnta in údaráis na mBallstát a chóitseáil. Ar deireadh, féadfaidh na Pointí Fócais 
um Sheachadadh Oiliúna a bheith rannpháirteach i láimhseáil na n-achomharc measúnaithe, 
de réir mar is cuí. 

2.4.2. An Earnáil Teicneolaíochtaí Oiliúna agus Foghlama 

Cuireann an TLTS tacaíocht ar fáil chun oiliúint a sholáthar trí sheirbhísí atá bunaithe ar 
theicneolaíocht a sholáthar le haghaidh clárú úsáideoirí, cumraíocht modúl agus cúrsaí, agus 
measúnú ar líne. Déanann sé Éiceachóras Teicneolaíochtaí Foghlama EUAA a chothabháil, a 
uasghrádú agus a leathnú trí chomhpháirteanna breise a shainaithint agus a chomhtháthú de 
réir a chéile chun comhsheasmhacht eispéireas an úsáideora deiridh a chinntiú ar fud ardán 
agus uirlisí. 

Tá an fhoireann seo freagrach freisin as réitigh ríomhfhoghlama a mheas, a thástáil agus a 
phíolótú bunaithe ar theicneolaíochtaí oideachais den scoth i gcomhar leis an TLMS. 

Ar deireadh, cuireann an earnáil bainistíocht éifeachtach agus éifeachtúil ar an gcaidreamh le 
cliaint ar fáil ar feadh an timthrialla oiliúna trí thacaíocht deisce cabhraí a thairiscint d’úsáideoirí 
deiridh theicneolaíochtaí oiliúna agus foghlama EUAA. 

2.5. Earnálacha a thuairiscíonn do Cheann an Ionaid 

2.5.1. An Earnáil um Dhearbhú Cáilíochta agus um Chreidiúnú 

Cinntíonn an QAAS go gcuirtear beartais agus nósanna imeachta straitéiseacha a chur chun 
feidhme agus a oibríochtú de réir caighdeáin cháilíochta i réimse an oideachais agus na 
gairmoiliúna trí úsáid a bhaint as córais, modhanna agus uirlisí cuí. Agus é sin á dhéanamh 
aige, baineann sé amach agus coinníonn sé lánchomhlíonadh na gCaighdeán agus na 
Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta sa Réimse Ardoideachais Eorpach i gcás gníomhaíochtaí 
oiliúna EUAA, ag cinntiú ar an mbealach sin go gcuirtear oiliúint ar fáil de réir caighdeáin 
ardleibhéil go comhsheasmhach trí ghníomhaíochtaí comhordaithe ar fud an timthrialla oiliúna 
agus réimsí le haghaidh feabhsú cáilíochta a shainaithint.  Tuairiscíonn sé freisin ar cháilíocht 
oiliúint EUAA trí chomhlíonadh na gceanglas dearbhaithe cáilíochta agus creidiúnaithe (12) 
inmheánach agus seachtrach a fhíorú le haghaidh clár agus cáilíochtaí. 

 
(12)  Ciallaíonn creidiúnú rud a aithint nó a fhormheas go hoifigiúil nó an gníomh chun rud a aithint nó a fhormheas 

go hoifigiúil 
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Comhordaíonn an earnáil freagairtí ar ghearáin oiliúna agus achomhairc mheasúnaithe, 
cinntíonn sí idirchaidreamh agus comhordú ar shaincheisteanna a bhaineann le rialachas 
oiliúna, agus eagraíonn sí cruinnithe agus obair le grúpaí seachtracha agus painéil a bhfuil 
baint acu le gníomhaíochtaí caighdeáin oiliúna. Ar deireadh, cinntíonn an earnáil cruinneas 
agus athbhreithniú tréimhsiúil ar an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí Earnála d’Oifigigh 
Thearmainn agus Ghlactha (ESQF). 

2.5.2. An Earnáil Taighde agus Anailíse ar Oiliúint agus ar Fhoghlaim 

Déanann an TLRAS anailís ar na sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla go léir a bhaineann le 
hoiliúint, d’fhonn monatóireacht leanúnach, athbhreithniú tréimhsiúil agus meastóireacht a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oiliúna EUAA chun fianaise a sholáthar ar thionchar na hoiliúna. 

Ina theannta sin, forbraíonn an earnáil modheolaíochtaí le haghaidh anailís ar riachtanais agus 
meastóireachtaí uileghabhálacha agus seolann sí iad. Go háirithe, déanann sé measúnú ar 
riachtanais agus bearnaí oiliúna trí mhodheolaíocht anailíse ar riachtanais oiliúna na 
Gníomhaireachta a chur chun feidhme, lena n-ionchorpraítear úsáid an ESQF chun riachtanais 
oiliúna agus bearnaí féideartha a shainaithint. 

Táirgeann an TLRAS tuarascálacha mionsonraithe chun na críocha thuas. 

2.6. Comhar le Ballstáit an AE agus le tíortha 
comhlachaithe (NCPanna Oiliúna) 

Chun ceanglais shainordú na Gníomhaireachta a chomhlíonadh, a shonraíonn nach mór 
gníomhaíochtaí oiliúna EUAA a fhorbairt i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, i measc eile, tá líonra 
pointí teagmhála náisiúnta bunaithe ag EUAA, ar a dtugtar “Pointí Teagmhála Náisiúnta 
Oiliúna” (NCPanna Oiliúna). Ainmníonn na Ballstáit NCPanna chun gníomhú mar 
theagmhálaithe lena gcuid údarás faoi seach agus chun cumarsáid a lárú idir eintitis náisiúnta 
eile agus EUAA ar ábhair a bhaineann le hoiliúint. Glacann tíortha AE+ páirt freisin i 
ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA agus déanann a NCPanna Oiliúna ionadaíocht dóibh freisin. 
Dhá chroífheidhm atá ag NCPanna Oiliúna: 

• Tacú le EUAA i mbainistíocht agus i bhforbairt churaclam tearmainn na hEorpa agus 
gníomhaíochtaí oiliúna eile 

• Tacú le EUAA i gcur chun feidhme leanúnach churaclam tearmainn na hEorpa agus 
gníomhaíochtaí oiliúna eile i mBallstáit AE agus i dtíortha comhlachaithe 

Sonraíonn téarmaí tagartha na NCPanna Oiliúna, arna mbunú ag an TPDC, a ról agus a 
bhfreagrachtaí ar shlí níos mionsonraithe. 

Buaileann NCPanna Oiliúna le chéile ar bhonn rialta chun cúrsaí oiliúna a phlé agus chun 
cuidiú le sainaithint riachtanas oiliúna. 
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2.7. Grúpaí Comhairleacha agus Meithleacha 
Príomhláidreacht de chur chuige EUAA i leith na hoiliúna is ea saineolas Bhallstáit AE agus na 
dtíortha comhlachaithe, arb iad príomhthairbhithe na hoiliúna iad, a chuimsiú sna próisis go léir 
a bhaineann le dearadh, forbairt, seachadadh agus meastóireacht ar oiliúint EUAA. Mar 
eagraíocht, cothaíonn an Ghníomhaireacht idirphlé oscailte le páirtithe leasmhara na sochaí 
sibhialta tríd an bhFóram Comhairliúcháin. Ina theannta sin, tá grúpaí nó painéil saineolaithe 
breise ann a oibríonn go díreach leis an TPDC, mar atá sonraithe i bhFíor 2 thíos. 

Fíor 2: Grúpaí comhairleacha agus meithleacha 

2.7.1. Grúpa Tagartha Oiliúna 

Comhoibríonn an Ghníomhaireacht leis na páirtithe leasmhara ábhartha i gcúrsaí oiliúna trí 
Ghrúpa Tagartha Oiliúna EUAA a bhunú agus a chothabháil. Tá an Grúpa Tagartha 
comhdhéanta, i measc daoine eile, d’ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach, ón UNHCR, baill den 
tsochaí sibhialta, den saol acadúil agus, nuair is cuí, de na cúirteanna agus de bhinsí. Tacaíonn 
an Grúpa Tagartha le EUAA maidir le dearadh, forbairt, uasghrádú agus nuashonrú a ábhair 
oiliúna agus gníomhaíonn sé mar athbhreithneoir an ábhair. Trína chomhar leis an nGrúpa 
Tagartha, cuireann EUAA tuiscint agus comhar frithpháirteach chun cinn i measc gníomhaithe 
ábhartha an Aontais chun comhsheasmhacht agus comhlíonadh an ábhair oiliúna leis na 
caighdeáin atá leagtha síos sa dlí agus sa dlí-eolaíocht idirnáisiúnta agus Eorpach a fheabhsú 
tuilleadh. 

Pointí Teagmhála Náisiúnta 
(TNCP) 

Gníomhú mar theagmhálaí idir an 
TPDC agus an MS ar nithe a 

bhaineann le hoiliúint 

Buíon Oilte 
Líonra d’oiliúnóiri agus de 
shaineolaithe ábhar MS a 

rannchuidíonn le forbairt an ábhair 
oiliúna 

Grúpa Tagartha Oiliúna EUAA 
Tacaíonn le dearadh, forbairt, 

uasghrádú agus nuashonrú an 
ábhair oiliúna 

Saineolaithe seachtracha ar 
tuarastal 

A fhostaítear ar conradh do 
thascanna ar leith 

An Grúpa Comhairleach um 
Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna 
(TQAAG) 
Monatóireacht straitéiseach ar 
oiliúint EUAA agus chun cáilíocht na 

   

Meithleacha 
Ar nós an Mheithil Deimhnithe agus 
Creidiúnaithe agus meithleacha ad 
hoc 

Fóram Comhchomhairleach 
EUAA 
Páirtí leasmhara na sochaí sibhialta a 
dtéitear i gcomhairle leo ar chúrsaí 
oiliúna 
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Sonraíonn téarmaí tagartha Ghrúpa Tagartha Oiliúna EUAA, arna mbunú ag an TPDC, a ról 
agus a bhfreagrachtaí ar shlí níos mionsonraithe. 

2.7.2. An Grúpa Comhairleach um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna 

Is é an Grúpa Comhairleach um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna (TQAAG) an struchtúr is airde atá 
i bhfeidhm chun faireachán straitéiseach a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oiliúna EUAA agus 
chun cáilíocht oiliúna a chinntiú i ngach ceann de Bhallstáit AE agus sna tíortha comhlachaithe. 
Agus an tasc seo á chomhlíonadh acu, oibríonn siad go dlúth lena NCPanna Oiliúna faoi 
seach. 

Tá an TQAAG comhdhéanta d’oifigeach sinsearach amháin ó gach údarás náisiúnta arna 
ainmniú ag gach Ballstát agus a bhfuil an chumhacht acu ionadaíocht a dhéanamh agus cinntí 
a dhéanamh ar son a n-údarás náisiúnta. 

Tagann an TQAAG le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun tuarascálacha ar chaighdeáin 
oiliúna a athbhreithniú. Breithníonn an grúpa gach táscaire cáilíochta oiliúna agus aon 
saincheisteanna a thagann chun cinn agus déanann sé moltaí don TPDC. Breithníonn an 
TQAAG staitisticí agus faisnéis cháilíochtúil ar: 

• Aiseolas ó fhoghlaimeoirí agus oiliúnóirí agus tuarascálacha monatóireachta agus 
meastóireachta; 

• Clárúcháin agus aistarraingtí; 
• Gearáin oiliúna agus achomhairc mheasúnaithe; 
• Measúnuithe (lena n-áirítear iad siúd a rinneadh chun críocha Aitheantas 

Réamhfhoghlama (RPL)), gráid, deimhnithe agus cáilíochtaí. 

Táirgeann an TQAAG tuarascáil bhliantúil a fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin EUAA. 

Féadfaidh an grúpa painéilad-hoc a chur le chéile chun tacaíocht a thabhairt do 
ghníomhaíochtaí sonracha ar nós athbhreithniú tréimhsiúil (féach cuid 12). 

Sonraíonn téarmaí tagartha an TQAAG, arna leagan síos ag an TPDC, comhdhéanamh, ról 
agus freagrachtaí a chomhaltaí ar bhealach níos mionsonraithe. 

2.7.3. Buíon Oilte EUAA 

Chun caighdeáin cháilíochta chomhsheasmhacha a chur chun feidhme ina chóras oiliúna 
díláraithe, coinníonn EUAA buíon saineolaithe ó Bhallstáit AE agus ó thíortha comhlachaithe i 
réimse an tearmainn agus an ghlactha, a chuireann le dearadh, forbairt, seachadadh agus 
measúnú oiliúint EUAA. 

Roghnaítear saineolaithe ó Bhallstáit AE agus ó thíortha comhlachaithe a rannchuidíonn le 
forbairt ábhar oiliúna tar éis iarratais ar ainmniúcháin a sheoltar chuig NCPanna Oiliúna. Is é 
Ceann an TDDS a bhainistíonn an próiseas roghnúcháin. Tar éis dóibh a bheith roghnaithe, 
áirítear na saineolaithe seo sa Bhuíon Oiliúna agus d’fhéadfadh go mbeadh baint acu freisin le 
roinnt codanna d’oiliúint EUAA a sholáthar i réimsí ábhair a bhaineann go sonrach lena 
saineolas. 
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Féadfar saineolaithe ó Bhallstáit AE agus ó thíortha comhlachaithe a ghlacann páirt i soláthar 
oiliúint EUAA a imscaradh chun tacú le soláthar oiliúna mar chuid de phleananna oibríochtúla 
agus d’idirghabhálacha oiliúna díreacha atá mar chuid de ghníomhaíochtaí na 
Gníomhaireachta. 

Tá cuimsiú agus rannpháirtíocht sa Bhuíon Oilte faoi réir na mbeartas agus na nósanna 
imeachta atá leagtha amach in alt 8. Sonraítear ar shlí níos mionsonraithe i dtéarmaí tagartha 
na Buíne Oiliúna, arna leagan síos ag an TPDC i gcomhairle le NCPanna Oiliúna, ról agus 
freagrachtaí na saineolaithe a áirítear sa Bhuíon. 

Reáchtálann EUAA Comhdháil Oiliúnóirí agus Saineolaithe, uair sa bhliain ar a laghad, a 
chuireann fóram ar fáil chun saincheisteanna oiliúna a phlé agus chun nuashonruithe 
pleanáilte a dhéanamh ar churaclam tearmainn na hEorpa. 

2.7.4. Saineolaithe Seachtracha ar Tuarastal 

I gcás ina dteastaíonn saineolas chun tacú le feidhmeanna sonracha laistigh den TPDC, 
ceaptar saineolaithe seachtracha ar tuarastal ar bhonn conarthach le haghaidh tascanna 
sonracha. Tá roghnú saineolaithe seachtracha ar tuarastal faoi réir phróisis soláthair EUAA mar 
a shonraítear ar shuíomh Gréasáin EUAA.    



AN CREAT UM DHEARBHÚ CÁILÍOCHTA OILIÚNA 

21 
 

3. Dearadh agus Faomhadh Oiliúna 

3.1. Riachtanais Oiliúna 
Tá an cinneadh modúil oiliúna a fhorbairt bunaithe ar riachtanais Bhallstáit AE agus na dtíortha 
comhlachaithe, ar riachtanais na pleanála oibríochtúla agus ar thionscnaimh EUAA chun a 
shainordú a chomhlíonadh. Seolann an TLRAS an próiseas anailíse ar riachtanais oiliúna ar 
bhonn modheolaíocht chaighdeánach. 

Tar éis comhairliúcháin bhliantúla le NCPanna Oiliúna, agus le rannpháirtíocht foghlaimeoirí, 
molann EUAA topaicí féideartha d’fhorbairt na hoiliúna. Déantar an anailís ar riachtanais 
oiliúna a mheas i gcomhthéacs raon feidhme reatha churaclam tearmainn na hEorpa chomh 
maith le bearnaí oiliúna. 

I gcúinsí eisceachtúla, amhail riachtanais oibríochtúla práinneacha, féadfar modhanna eile a 
úsáid chun riachtanais oiliúna a fháil amach. 

3.2. Modúil agus Cúrsaí Oiliúna EUAA a dhearadh agus 
a fhorbairt  

Tá próiseas struchtúrtha i bhfeidhm chun oiliúint EUAA a dhearadh, a fhorbairt agus a 
fhaomhadh a chuimsíonn raon leathan saineolais inmheánaigh agus seachtraigh, agus a 
chuireann aiseolas ó fhoghlaimeoirí agus toradh na meastóireachtaí oiliúna san áireamh. 

Is próiseas é dearadh agus forbairt modúl nó cúrsa oiliúna nua ina gcomhoibríonn saineolaithe 
ábhair le saineolaithe dearaidh oiliúna chun ábhair oiliúna idirghníomhacha a sheachadadh 
agus é mar aidhm aige ardleibhéal eolais, scileanna agus saineolais a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí i réimse an tearmainn agus an ghlactha ó Bhallstáit éagsúla AE agus ó 
thíortha comhlachaithe. Tugtar breac-chuntas ar an bpróiseas i bhFíor 3. 

3.2.1. Dearadh na hOiliúna 

Ar chinneadh chun modúl nó cúrsa nua a fhorbairt a bheith déanta, tarraingeoidh Ceannaire 
an TDDS, i gcomhar leis na ceannairí earnála eile, grúpa tosaigh le chéile de dhaoine a bhfuil 
saineolas cuí acu chun an Siollabas Dearaidh Modúil don mhodúl a chríochnú. Ceapfaidh 
Ceann an TDDS Comhordaitheoir Dearaidh Modúil a bhfuil saineolas ar ábhar an mhodúil 
aici/aige chun an próiseas deartha agus forbartha a chomhordú. 

Deartar an oiliúint chun go mbeidh sé dílis do na tascanna gairme, spreagúil d’fhoghlaimeoirí, 
go mbainfear an úsáid is fearr as acmhainní oiliúna agus go n-úsáidfear modhanna foghlama 
cumaisc. 
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Críochnóidh an grúpa forbartha siollabas dearaidh tosaigh don mhodúl ag cloí leis an 
teimpléad a d’fhorbair an TDDS chuige sin agus ag baint úsáid as na caighdeáin ghairme agus 
oideachais ón ESQF. 

Déanann na hearnálacha ábhartha athbhreithniú ar an siollabas tosaigh um dhearadh modúil 
agus ceadaíonn Ceannaire an ARTU é. 

 

Fíor 3: Modúil agus cúrsaí oiliúna EUAA a dhearadh agus a fhorbairt 

Déantar cinneadh modúl a 
fhorbairt de réir riachtanas 
sainaitheanta 

Críochnaíonn saineolaithe ó 
TDDS teimpléad deartha 
modúil faoi stiúir an 
Chomhordaitheora Dearaidh 
Modúil 

Faomhtar an siollabas 
modúil tosaigh 

Bunaítear grúpa forbartha 
oiliúna 

Dréachtaítear pacáiste 
oiliúna 

Déantar coigeartú tar éis 
aiseolas a fháil ón 
bpíolóta inmheánach 

Faomhtar an pacáiste 
oiliúna 

Cuirtear leagan 
deimhnithe den mhodúl 
ar fáil lena sheachadadh 

Téitear i gcomhairle le 
geallsealbhóirí 
inmheánacha agus 
seachtracha de réir mar is 
gá 

Téitear i gcomhairle le 
geallsealbhóirí 
inmheánacha agus 
seachtracha de réir mar is 
gá 

Athbhreithníonn Grúpa 
Tagartha Oiliúna EUAA an 
pacáiste oiliúna 
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3.2.2. Ailíniú le Creataí Cáilíochtaí 

Tá torthaí foghlama na modúl ailínithe leis an ESQF ag leibhéil 4, 5, 6, nó 7 mar a thuairiscítear 
sa Chreat Eorpach Cáilíochtaí (EQF). Tá an oiliúint deartha go sonrach chun freastal ar 
riachtanais ghairme mar atá sainmhínithe ag na caighdeáin ghairme d'oifigigh thearmainn 
agus ghlactha mar chuid den ESQF. 

Sa chás go bhfuil oiliúint EUAA creidiúnaithe (féach cuid 7.6.4), d’fhéadfadh go mbeadh 
creidiúint ag baint le modúil. 

3.2.3. Measúnachtaí 

Tá measúnuithe foghlama deartha le bheith cothrom, láidir, trédhearcach agus 
comhsheasmhach agus chun gnóthachtáil na dtorthaí foghlama atá beartaithe a thomhas. 
Deartar measúnuithe do gach modúl foghlama agus déantar tástáil inmheánach orthu sula n-
úsáidtear iad chun gnóthachtáil torthaí foghlama foghlaimeoirí a dheimhniú. 

3.2.4. Modheolaíocht Foghlama 

Glacann EUAA cur chuige foghlama cumaisc maidir le dearadh oiliúna. Bainfidh gach modúl 
úsáid as rogha modheolaíochtaí a éascóidh gnóthú na dtorthaí foghlama atá beartaithe. I 
measc na modhanna sin tá ríomhfhoghlaim, foghlaim bunaithe ar chásanna, foghlaim duine le 
duine agus foghlaim obair-bhunaithe. Ba cheart go n-áireofaí leis na modhanna foghlama méid 
áirithe solúbthachta i modhanna seachadta chun seachadadh a chumasú mar chuid de phlean 
oibríochta (féach cuid 4.3). 

3.2.5. Oiliúint a Fhorbairt 

Ar fhaomhadh an tsiollabais um dhearadh modúil, seolann Ceannaire an TDDS glao chuig 
Ballstáit AE agus chuig tíortha comhlachaithe trí na NCPanna Oiliúna chun saineolaithe a 
ainmniú chun an t-ábhar oiliúna a fhorbairt. Tar éis na saineolaithe a roghnú agus a cheapadh, 
cuimsítear iad i mBuíon Oiliúna EUAA (féach cuid 2.7.3). Is é Comhordaitheoir Dearaidh an 
Mhodúil a thionólann an grúpa forbartha ansin, a fhéadfaidh baill foirne eile ón TDDS nó 
saineolaithe inmheánacha nó seachtracha eile a bheith san áireamh ann freisin, de réir mar is 
gá. 

Ag aon phointe den phróiseas forbartha, féadfaidh baill an ghrúpa, tríd an gComhordaitheoir 
Dearaidh Modúil, comhairle a lorg ó Ghrúpa Tagartha Oiliúna EUAA. 

Táirgeann an grúpa forbartha oiliúna pacáiste oiliúna a bhféadfadh na nithe seo a leanas a 
bheith i gceist leis: 

• An t-ábhar oiliúna; 
• Lámhleabhar oiliúnóra; 
• Banc de thascanna measúnaithe, critéir mharcála agus teimpléid aiseolais ghrádaithe; 
• Lámhleabhar oiliúna d’fhoghlaimeoirí. 



 

GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH UM THEARMANN 
 

24 
 

Ar chríochnú an phacáiste oiliúna, cuirtear an t-ábhar faoi bhráid Ghrúpa Tagartha Oiliúna 
EUAA lena athbhreithniú. Tugtar an t-ábhar oiliúna chun críche ansin chun aon aiseolas ón 
nGrúpa a chuimsiú. 

3.2.6. Réiteach coinbhleachta 

I gcás easaontais idir comhaltaí an ghrúpa forbartha oiliúna nó idir an grúpa forbartha oiliúna 
agus an Grúpa Tagartha Oiliúna EUAA agus, i gcás nach féidir teacht ar réiteach idir na 
saineolaithe nó na grúpaí, tuairiscíonn an Comhordaitheoir Dearaidh Modúl an cheist do 
Cheann ARTU a chinneann, i gcomhairle le Bainistíocht an Ionaid, conas an cheist a réiteach. 

3.2.7. Oiliúint Oibriúcháin 

Cuirtear oiliúint EUAA ar fáil freisin i gcomhthéacs na tacaíochta oibriúcháin. Chomh fada agus 
is féidir, cloítear leis an bpróiseas deartha agus forbartha céanna atá leagtha amach sna hailt 
roimhe seo. Mar sin féin, i gcás ina gcuirtear ábhar oiliúna in oiriúint do chomhthéacs náisiúnta 
sonrach tíre a bhfuil plean oibriúcháin tugtha i gcrích ag EUAA léi, sainaithneoidh teideal agus 
aidhm na modúl ábhartha an tír shonrach iarratais go soiléir. 

3.3. Dearadh Clár 
Díríonn cláir ar thascanna agus ar fhreagrachtaí poist mar atá sainmhínithe ag na caighdeáin 
ghairme atá nasctha leis an ESQF trí mheascán comhleanúnach de mhodúil. Dámhtar cáilíocht 
iomlán ag deireadh cláir agus tógtar é trí na nithe seo a leanas a shainaithint: 

• Torthaí foghlama cláir; 
• Straitéis measúnaithe cláir a chomhcheanglaíonn measúnú na modúl ar bhealach atá 

bríoch don fhoghlaimeoir; 
• Clárstraitéis foghlama a shainíonn turas an fhoghlaimeora tríd an gclár, agus a 

chuimsíonn modúil éigeantacha agus roghnacha; 
• Cáilíocht a bhaineann leis an gclár. 

Féadfaidh cláir foghlaim obair-bhunaithe a chuimsiú. 

3.4. Faomhadh Deiridh ar Mhodúil agus ar Chláir Nua 
Oiliúna 

Nuair a bhíonn modúl nua críochnaithe, dréachtaíonn an Comhordaitheoir Dearaidh Modúil 
tuarascáil a chuirtear faoi bhráid na gceann aonaid agus na gceann ionaid lena faomhadh. 
Cuirtear an modúl oiliúna leis an gcuraclam Eorpach tearmainn ansin agus bíonn sé ar fáil le 
cur san áireamh i gcláir EUAA. 

Cuirtear clár sainithe oiliúna faoi bhráid na gceann aonaid agus na gceann ionaid lena cheadú. 
Ar a fhormheas, cuirtear leis an gcuraclam Eorpach tearmainn é mar chlár formheasta. 
Cuireann Ceann an QAAS an clár faoi bhráid an phróisis chreidiúnaithe de réir na nósanna 
imeachta a comhaontaíodh leis an údarás creidiúnaithe seachtrach ábhartha. 
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Foilsítear modúil agus cláir cheadaithe i gCatalóg Oiliúna EUAA. 

3.5. Ábhair Oiliúna a Aistriú 
Déantar ábhair oiliúna sa churaclam Eorpach tearmainn a fhorbairt i mBéarla agus féadfaidh 
an Ghníomhaireacht iad a aistriú go teangacha náisiúnta Bhallstáit AE nó na dtíortha 
comhlachaithe agus go teangacha eile i bhfianaise chomhar EUAA le tríú tíortha, i gcomhréir 
leis na riachtanais bhunaithe. 

3.6. Riachtanais Phráinneacha Oiliúna 
Chun freagairt do riachtanais phráinneacha oiliúna, féadfar na próisis thuasluaite a bhrostú. 
Féadfaidh Ceannaire an TDDS an oiliúint a chur faoi réir an phróisis dearaidh iomláin ag céim 
níos déanaí agus í a chur leis an gcuraclam Eorpach tearmainn. 
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4. Seachadadh Oiliúna 

Tá ról ríthábhachtach ag an oiliúint i gcomhlíonadh shainordú EUAA (féach cuid 1.1). Cuirtear 
oiliúint EUAA ar fáil, i measc nithe eile, mar chuid dá gníomhaíochtaí atá dírithe ar thacú le 
comhar praiticiúil idir na Ballstáit. Sa chomhthéacs sin, úsáideann EUAA cur chuige ‘cuir oiliúint 
ar na hoiliúnóirí’. Cuireann Oiliúnóirí EUAA a thagann ón mBuíon Oiliúna oiliúint ar oiliúnóirí 
náisiúnta a sheachadann ansin, faoi threoir Phointe Fócas Seachadta Oiliúna EUAA, seisiúin 
náisiúnta oiliúna atá dírithe ar oifigigh thearmainn agus ghlactha eile ina n-eagraíochtaí baile. 
Ar an mbealach seo, cruthaíonn an Ghníomhaireacht éifeacht iolraitheora agus 
uasmhéadaíonn sí tionchar oiliúint EUAA ar an leibhéal náisiúnta. 

Cuirtear oiliúint EUAA ar fáil freisin mar chuid de ghníomhaíochtaí oibríochtúla chun tacú le 
Ballstáit a bhfuil a gcórais tearmainn agus ghlactha faoi bhrú díréireach. Sa chomhthéacs sin, 
is iad oiliúnóirí inmheánacha EUAA chomh maith le saineolaithe Ballstát imlonnaithe a 
tharraingítear as Buíon Oiliúna EUAA a chuireann an oiliúint ar fáil. Sa chomhthéacs seo, 
fíoraíonn agus cinntíonn EUAA go bhfuil oiliúint a bhaineann lena ndualgais agus a 
bhfeidhmeanna faighte ag na saineolaithe go léir a ghlacann páirt sna foirne tacaíochta do 
chúrsaí tearmainn agus féadfaidh sé freisin, roimh a n-imscaradh nó tar éis a n-imscartha, 
oiliúint a chur ar fáil dóibh a bhaineann go sonrach leis an gcúnamh teicniúil agus oibriúcháin 
atá á gcur ar fáil sa Bhallstát óstach. 

Ina theannta sin, cuirtear Oiliúint EUAA ar fáil d’oifigigh tríú tíortha mar chuid d’fhorbairt 
acmhainní i gcomhthéacs na tacaíochta don ghné sheachtrach den CEAS, i gcomhréir le 
Rialachán EUAA agus le socruithe oibre arna dtabhairt i gcrích le húdaráis na dtíortha sin, mar 
atá ar áireamh sna treochláir a aontaíodh leis na tíortha sin. 

Ar deireadh, féadfaidh oiliúnóirí ó Bhuíon Oiliúna EUAA a bheith páirteach i seachadadh 
oiliúna eile a sheachadtar mar chuid de shainordú na Gníomhaireachta, mar shampla i 
gcomhar le páirtithe leasmhara eile ar nós Frontex nó an UNHCR. I gcás nach dtarraingítear 
seisiúin oiliúna den sórt sin as curaclam tearmainn na hEorpa, ní bhíonn siad faoi réir gach 
próiseas dearbhaithe cáilíochta. 

4.1. Eagrú Cúrsaí Traenálaithe 
Eagraíonn EUAA Cúrsaí Traenálaithe ar mhodúil nó ar théamaí ar leith de mhodúil. Téann an 
Ghníomhaireacht i gcomhairle leis na NCPanna Oiliúna chun a Plean Oiliúna d’Oiliúnóirí 
bliantúil a fhorbairt, a ghlactar ag deireadh gach bliana agus a fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin 
EUAA. 

Cinntear riachtanais oiliúnóirí trí phróiseas idirghníomhach le NCPanna Oiliúna Bhallstáit AE 
agus na dtíortha comhlachaithe. Téann an TLRAS i gcomhairle leis na NCPanna Oiliúna dhá 
uair sa bhliain chun a fháil amach cén gá atá acu le hoiliúnóirí. Eagraíonn EUAA Cúrsaí 
d’Oiliúnóirí de réir mar is gá ar bhonn thoradh na gcomhairliúchán sin. (Mionsonraítear i Roinn 
8 próisis a bhaineann le hoiliúnóirí EUAA). 
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Go heisceachtúil, féadfaidh EUAA eagrú Chúrsa Oiliúnóirí réigiúnach nó náisiúnta a fhormheas 
ag Ballstát AE nó ag tír chomhlachaithe tar éis iarraidh a fháil ón mBallstát nó ón tír sin, ar 
bhonn riachtanas seanbhunaithe. Ba cheart go mbeadh seisiúin den sórt sin oscailte do 
Bhallstáit uile AE agus do thíortha comhlachaithe. 

Coinníonn EUAA solúbthacht maidir le tuilleadh cúrsaí oiliúnóirí a eagrú má thagann 
riachtanais chun cinn i rith na bliana agus má bhíonn dóthain acmhainní ann chun seachadadh 
a éascú. 

4.2. Eagrú na hOiliúna Náisiúnta 
Socraíonn an Comhordaitheoir Deisce Tíre an oiliúint atá le seachadadh i ngach comhthéacs 
náisiúnta agus réigiúnach, i gcomhar leis na NCPanna Oiliúna faoi seach. 

Eagraíonn an NCP Oiliúna seachadadh náisiúnta na hoiliúna tríd an gCóras Bainistíochta 
Foghlama (LMS) de réir próiseas caighdeánach arna bhunú ag an TPPS. 

4.3. Eagrú na hOiliúna Oibriúcháin 
Forbraíonn Comhordaitheoir Deisce Tíre plean oiliúna nó sraith pleananna oiliúna chun 
freastal ar riachtanais foghlama a bhaineann leis na dualgais agus na tascanna a bheidh le 
déanamh faoin bplean oibriúcháin. 

I bhfianaise na gcomhthéacsanna oibriúcháin éagsúla, féadfar modhanna seachadta a oiriúnú 
de réir mar is gá, mar shampla trí úsáid na ríomhfhoghlama, na seimineár gréasáin, na seisiún 
duine le duine, na gcleachtaí praiticiúla agus na cóitseála a éagsúlú. Ní mór d’oiliúint 
oibriúcháin dheimhnithe, áfach, cloí leis na caighdeáin cháilíochta is infheidhme maidir le haon 
oiliúint dheimhnithe eile a áirítear sa churaclam tearmainn Eorpach. Déantar soláthar do 
sheachadadh oibríochtúil i ndearadh modúl (féach cuid 3.2.3 agus 3.2.7). 

Uaireanta, d’fhéadfadh go spreagfadh na riachtanais a aithníodh i gcomhthéacs na 
bpleananna oibriúcháin dearadh práinneach modúil nua mar a fhoráiltear i gcuid 3.6. 

I bhfianaise shainiúlachtaí na hoiliúna oibriúcháin, cuireann oiliúnóirí agus oiliúnóirí 
inmheánacha EUAA a imlonnaítear ó Bhallstáit AE agus ó thíortha comhlachaithe an oiliúint ar 
fáil, le tacaíocht ó shaineolaithe seachtracha a bhfuil saineolas forleathan acu ar na hábhair 
shonracha. Is minic a ghlacann ionadaithe údarás náisiúnta chomh maith le comhlachtaí 
idirnáisiúnta agus eile de chuid an AE a bhfuil baint acu leis an oibríocht páirt in oiliúint 
oibríochtúil mar chainteoirí. 

Baineann an méid thuas freisin le hoiliúint a chuirtear ar fáil d’oifigigh tríú tíortha mar chuid 
d’fhorbairt acmhainní i gcomhthéacs na tacaíochta don ghné sheachtrach den CEAS, chomh 
maith le pleananna oiliúna ad hoc. 
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5. Conairí Foghlama EUAA trí Chur Chuige 
Foghlaimeoirlárnach 

Cuireann EUAA cur chuige foghlaimeoirlárnach chun cinn ina nglacann foghlaimeoirí ról 
gníomhach ina gcuid foghlama. Cuirtear an cur chuige seo i bhfeidhm ó cheann ceann an 
timthrialla oiliúna, ó aithint na riachtanas oiliúna go dearadh agus forbairt na hoiliúna agus a 
seachadadh agus a measúnú. Aithnítear freisin go bhfuil éagsúlacht idir dualgais agus cúraimí 
sonracha na n-oifigeach ó eagraíochtaí agus stát go chéile, ag brath ar mhéid agus ar 
shainordú na heagraíochta agus ar raon fachtóirí eile. 

Anuas air sin, cuireann EUAA deiseanna chun cinn maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach agus 
cuireann sé réamhfhoghlaim agus taithí san áireamh. 

Cuireann na prionsabail seo taca faoi chur chuige na Gníomhaireachta i leith na foghlama trí 
chonairí oiliúna solúbtha a chruthú ionas gur féidir le foghlaimeoirí oiliúint a leanúint a 
bhaineann go díreach lena riachtanais foghlama aonair. 

5.1. Curaclam Tearmainn na hEorpa 
Tá an curaclam Eorpach tearmainn ar cheann d’uirlisí praiticiúla EUAA a chuidíonn le cur chun 
feidhme éifeachtach CEAS agus clúdaíonn sé réimse iomlán na cosanta idirnáisiúnta. 
Cuimsíonn curaclam tearmainn na hEorpa modúil atá dírithe ar thasc nó ar thopaic. Tá gach 
modúl deartha chun caighdeáin shonracha ceirde a dhíorthaítear ón ESQF  d’oifigigh 
thearmainn agus ghlactha a chomhlíonadh. Léiríonn curaclam tearmainn na hEorpa riachtanais 
foghlama na n-oifigeach atá ag obair i mBallstáit AE agus i dtíortha comhlachaithe, na n-
oifigeach a imscartar mar chuid de phleananna oibríochtúla EUAA nó na n-oifigeach atá 
rannpháirteach i dtionscnaimh oiliúna eile de chuid EUAA. 

Deartar modúil churaclaim tearmainn na hEorpa ar bhealach a chinnteoidh nach mbíonn ar 
fhoghlaimeoirí páirt a ghlacadh in oiliúint nach mbaineann le hábhar dóibh, nach ndéantar 
oiliúint arís agus arís eile, agus gur féidir réamhfhoghlaim (féach cuid 7.5) a chur san áireamh. 
Tá dearadh na modúl bunaithe ar mhodheolaíocht foghlama chumaisc a úsáideann raon 
modhanna foghlama lena n-áirítear: 

• Ríomhfhoghlaim, a thugann méid áirithe solúbthachta d'fhoghlaimeoirí maidir le cathain 
is ceart dóibh dul i mbun an phróisis foghlama. De ghnáth is oifigigh thearmainn agus 
ghlactha iad foghlaimeoirí a mbíonn orthu a ngníomhaíochtaí foghlama a réiteach lena 
bhfreagrachtaí poist; 

• Oiliúint duine le duine a spreagann piarfhoghlaim; agus 
• Foghlaim obair-bhunaithe le tacaíocht cóitseálaí a sholáthraíonn timpeallachtaí saibhir 

foghlama chun rannpháirtíocht foghlaimeoirí a chur chun cinn. 
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Ar théamaí a eagraítear modúil sa churaclam Eorpach tearmainn. Leis an modh eagrúcháin 
seo is féidir modúil a bhaineann le tascanna nó topaicí comhchosúla a bhainistiú le chéile ó 
thaobh oiliúint a chur ar oiliúnóirí, meastóireacht, nuashonrú agus uasghrádú. 

5.2. Conairí Foghlama Solúbtha 
Is aonaid foghlama ar leith, measúnaithe iad modúil oiliúna EUAA chun tacar d’íostorthaí 
foghlama tuartha a bhaint amach a bhaineann go díreach le caighdeáin ghairme. Féadfaidh 
modúil a bheith éagsúil ó thaobh méide ag brath ar na huaireanta foghlama agus féadfar iad a 
chomhcheangal chun cláir a chruthú a bhfuil creidiúint ag gabháil leo i dtéarmaí 
creidmheasanna foghlama EUAA. Féadfar modúil a ghrúpáil i réimsí téamacha freisin. 

Bunaítear conairí foghlama i dteannta NCPanna Oiliúna. Rachaidh Comhordaitheoir Deisce 
Tíre ón TPPS i dteagmháil le NCPanna Oiliúna chun na dualgais agus na tascanna sonracha, 
agus na caighdeáin ghairme a éilítear sa chomhthéacs náisiúnta dá bharr, a fháil amach. Mar 
mhalairt air sin, déanfaidh an Comhordaitheoir Deisce Tíre measúnú ar phlean oibriúcháin 
agus cinnfear an chonair foghlama ó na dualgais agus na tascanna a shonraítear sa phlean. 

Molfaidh an Comhordaitheoir Deisce Tíre, le tacaíocht ón TDDS, conair foghlama don NCP 
Oiliúna agus do Cheannaire an TPPS faoi seach lena fhíorú i gcomparáid le riachtanas 
náisiúnta foghlama nó ceanglais an phlean oibriúcháin. Ar a fhíorú, cuirtear an chonair 
foghlama faoi bhráid Chinn an QAAS agus an ARTU agus TLMU lena cheadú. 

Cur Chuige Foghlaimeoirlárnach 
Tá ról lárnach ag foghlaimeoirí ina n-eispéireas foghlama agus forbartha agus tá sé mar aidhm 
ag EUAA timpeallacht shábháilte foghlama a sholáthar inar féidir le foghlaimeoirí fásta 
ceisteanna a iniúchadh agus dúshláin phraiticiúla a phlé faoi threoir oiliúnóra/cóitseálaí a bhfuil 
saineolas aici/aige sa réimse. Cuid lárnach den chur chuige foghlama gníomhaí is ea 
timpeallacht foghlama ina soláthraítear deis spreagúil d’fhoghlaimeoirí chun na dúshláin a phlé 
agus tuairimí a mhalartú le cleachtóirí eile sa réimse. Is gá freisin go mbeadh deis chothrom 
agus chomhionann ag foghlaimeoirí a bheith rannpháirteach san eispéireas foghlama, agus 
deis cur le forbairt agus feabhsú leanúnach ar cháilíocht oiliúint EUAA. 

5.2.1. Rannpháirtíocht 

Bítear ag súil go nglacfaidh foghlaimeoirí páirt i ngach gníomhaíocht éigeantach foghlama sula 
ndéanann siad na measúnuithe. Tá an beartas seo i bhfeidhm chun an foghlaimeoir a chosaint 
ar dhrochfheidhmíocht fhéideartha sa mheasúnú. Dírítear aird, áfach, ar na nósanna imeachta 
maidir le réamhfhoghlaim a aithint atá sonraithe in alt7.5, a chuireann ar chumas foghlaimeora 
aitheantas a éileamh don fhoghlaim atá déanta cheana féin. 
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5.2.2. Aiseolas ó Fhoghlaimeoirí ar an Oiliúint 

Iarrtar ar fhoghlaimeoirí aiseolas a thabhairt ar a n-eispéireas foghlama ag críoch gach modúl 
foghlama. Lorgaítear aiseolas níos cuimsithí ag críoch na gclár.  Cuirtear aiseolas ar fáil go 
díreach ar an LMS, agus spreagtar foghlaimeoirí chun tuairimí macánta agus mionsonraithe a 
sholáthar ar raon saincheisteanna lena n-áirítear an t-ábhar oiliúna, acmhainní foghlama, 
seachadadh na hoiliúna agus seirbhísí tacaíochta atá ar fáil dóibh, chun cur le feabhsú 
leanúnach na hoiliúna. Meastar gach aiseolas a bheith faoi rún, agus tiomsaítear na freagraí 
chun measúnú a dhéanamh ar ailíniú modúil agus clár aonair le caighdeáin dearbhaithe 
cáilíochta, gan foghlaimeoirí aonair a shainaithint. 

Tá aiseolas ó fhoghlaimeoirí gan ainm inrochtana dóibh siúd a bhfuil baint acu le dearadh, 
forbairt agus seachadadh na hoiliúna. 

5.2.3. Rannpháirtíocht Foghlaimeoirí i nGníomhaíochtaí 
Athbhreithnithe Oiliúna 

Tá tuairimí foghlaimeoirí ríthábhachtach d’athbhreithnithe córasacha ginearálta ar oiliúint, 
amhail na hathbhreithnithe tréimhsiúla a thomhaiseann tionchar na hoiliúna i gcomhthéacs a 
cuspóra maidir le sainordú na Gníomhaireachta a chur chun feidhme. 

5.2.4. Foghlaimeoirí a bhfuil Riachtanais Shonracha acu 

Tá sé mar aidhm ag EUAA timpeallacht chuimsitheach foghlama agus measúnaithe a 
sholáthar. Déanann an Ghníomhaireacht a dícheall, mar sin, socruithe réasúnta a chur ar fáil 
chun rannpháirtíocht foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais shonracha acu a chumasú i ngach 
gníomhaíocht foghlama agus measúnaithe. 

Ba cheart sainriachtanais foghlaimeoirí a chur in iúl d’EUAA ar chlárú, nó a luaithe is féidir i 
gcásanna ina dtagann riachtanas chun cinn le linn an tseisiúin foghlama. 

5.2.5. Gearáin Oiliúna 

Déanann EUAA a dhícheall oiliúint a sholáthar a chomhlíonann a chaighdeáin um dhearbhú 
cáilíochta go comhsheasmhach ach aithníonn sé go bhféadfadh saincheisteanna teacht chun 
cinn uaireanta. Mar sin, féadfaidh foghlaimeoirí gearáin a dhéanamh chun míshástacht 
shuntasach nó leanúnach a chur in iúl maidir le gné ar bith de cháilíocht ghníomhaíochtaí 
oiliúna EUAA agus gníomh sonrach a lorg chun an tsaincheist a réiteach. 

Caitheann an Ghníomhaireacht go dáiríre le gearáin oiliúna agus féadfaidh foghlaimeoirí 
gearán a dhéanamh faoi shaincheist ar bith a bhaineann le gníomhaíochtaí oiliúna EUAA, lena 
n-áirítear: 

• cáilíocht nó caighdeán aon seirbhíse a sholáthraíonn EUAA nó a sholáthraítear thar 
ceann EUAA; 

• cáilíocht na n-áiseanna nó na n-acmhainní foghlama; 
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• mainneachtain ar thaobh EUAA próiseas riaracháin a shonraítear anseo a chur chun 
feidhme nó obair leantach a dhéanamh air; 

• sáruithe ar an gCód Iompair do rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA. 

Ar an gcéad dul síos, ba cheart d’fhoghlaimeoirí ceisteanna agus ábhair imní a tharraingt 
anuas leis an oiliúnóir/cóitseálaí chun réiteach luath a bhrostú. 

I gcás nach bhfuil an foghlaimeoir sásta leis an toradh, nó i gcás, ar chúis ar bith, nach mian 
leis an bhfoghlaimeoir an cheist a tharraingt anuas leis an oiliúnóir nó leis an gcóitseálaí, 
féadfaidh an foghlaimeoir gearán oiliúna foirmiúil a thaisceadh leis an TPDC, ag sonrú nádúr 
an ghearáin agus an gníomh a iarrtar chun an tsaincheist a réiteach. 

Láimhseálann an Ghníomhaireacht gearáin faoin nós imeachta um ghearáin oiliúna arna 
bhunú ag an TDPC agus déanann sí iarracht iad a réiteach go tráthúil chun sástacht na 
ndaoine go léir atá i gceist. 

5.2.6. Caighdeáin Iompraíochta 

Tá EUAA tiomanta do chinntiú ina cuid gníomhaíochtaí oiliúna uile go gcloíonn gach duine 
lena mbaineann leis na caighdeáin iompraíochta is airde, cibé acu baill foirne, saineolaithe 
ábhair, baill de ghrúpaí comhairleacha, oiliúnóirí náisiúnta nó foghlaimeoirí a ghlacann páirt in 
oiliúint EUAA. Go háirithe, ní mór don timpeallacht foghlama a bheith ina spás sábháilte, 
cuimsitheach agus measúil atá saor ó aon chiapadh nó idirdhealú, agus caithfidh ábhar oiliúna 
prionsabail na gceart bunúsach a léiriú agus a bheith íogair ó thaobh inscne de. 

Ar an ábhar sin, ní mór do gach duine a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA cloí le 
Cód Iompraíochta do rannpháirtithe a bheidh le cur i dtoll a chéile ag an TPDC. 

I bhfianaise mhodheolaíocht seachadta oiliúna EUAA ina n-oiltear oiliúnóirí, a sheachadann 
oiliúint EUAA laistigh dá n-eagraíochtaí faoi seach, féadfaidh oiliúnóirí agus foghlaimeoirí a 
bheith faoi réir chaighdeáin iompraíochta a n-eagraíochta le linn an phróisis oiliúna.   
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6. Measúnú ar an bhFoghlaim 

Is cuid thábhachtach den phróiseas oiliúna agus foghlama é an measúnú. Cuireann 
gníomhaíochtaí measúnaithe dea-dheartha ar chumas foghlaimeoirí a léiriú go bhfuil na torthaí 
foghlama beartaithe bainte amach acu. Cuireann EUAA measúnú cruinn iontaofa i bhfeidhm 
mar ghné riachtanach de chóras creidiúnaithe agus deimhniúcháin inchreidte. Tá an measúnú 
ar fhoghlaimeoirí atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí oiliúna agus foghlama EUAA deartha le 
bheith cothrom, dian, trédhearcach agus eiticiúil. 

6.1. Cinneadh chun Measúnuithe a Dhéanamh 
Tá gníomhaíochtaí measúnaithe i gceist i ndearadh gach modúl oiliúna. Is faoin mBallstát faoi 
seach a bheidh an cinneadh measúnuithe a dhéanamh sa chomhthéacs náisiúnta. Féadfar 
cead a thabhairt d’fhoghlaimeoirí cinneadh ar a son féin cibé an nglacfaidh siad páirt i 
ngníomhaíochtaí measúnaithe ach cuirfear in iúl dóibh tráth an chláraithe nach féidir leo 
teastas gnóthachtála a fháil mura dtéann siad faoin mheasúnú. I gcásanna den sórt sin is gá 
an cinneadh chun páirt a ghlacadh sa mheasúnú a lua ag an tús, ionas go mbeidh acmhainní 
measúnaithe in áit. 

6.2. Nósanna Imeachta Measúnaithe 
Tá nósanna imeachta maidir le gach measúnú aonair a sheoladh sonraithe sna treoracha 
measúnaithe do gach modúl. I gcás ina bhfuil foghlaimeoirí cláraithe do chlár foghlama, 
sonraíonn sceideal an mheasúnaithe cathain a dhéanfar na measúnuithe. Cuirtear an t-eolas 
seo ar fáil do gach foghlaimeoir nuair a chláraíonn siad do chlár nó do mhodúl. Cuirtear eolas 
ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar an gcineál measúnaithe, fad agus amanna na measúnuithe agus an 
sceideal measúnaithe, lena n-áirítear deiseanna do mheasúnú foirmitheach. Cuirtear critéir 
mharcála measúnaithe ar fáil freisin d'fhoghlaimeoirí ionas go mbeidh siad ar an eolas go 
hiomlán faoina bhfuiltear ag súil leis chun pas a fháil sa mhodúl. Nuair a dhéantar athruithe ar 
an sceideal measúnaithe, cuirtear foghlaimeoirí ar an eolas a luaithe is féidir. 

Déanfar gach measúnú scríofa a chur isteach nó a sheoladh go leictreonach i gcónaí. Tionóltar 
measúnuithe praiticiúla in ionad oiriúnach nó in ionad measúnaithe. Is féidir measúnuithe 
praiticiúla a dhéanamh freisin ag baint úsáid as teicneolaíocht chomhdhála leictreonaí, sa chás 
nach gcuireann sé seo an foghlaimeoir faoi mhíbhuntáiste. 

Sonraítear ar bhealach níos mionsonraithe sna rialacháin measúnaithe atá leagtha síos ag an 
Ionad Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla an modh ina ndéantar measúnuithe agus go háirithe 
na cosaintí atá le cur i bhfeidhm chun sláine an nós imeachta measúnaithe a chinntiú, lena n-
áirítear bearta chun slándáil bhainc de thascanna measúnaithe a choinneáil. 
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6.3. Measúnóirí agus Caighdeáin Mheasúnaithe 
Tá saineolas ag na measúnóirí sa réimse ábhair agus chríochnaigh siad oiliúint EUAA do 
mheasúnóirí go rathúil. 

Cuireann an Ghníomhaireacht raon beart i bhfeidhm chun caighdeáin mheasúnaithe a 
chinntiú: 

• Déantar feidhmíocht i measúnuithe a ghrádú i gcomparáid le critéir soiléir marcála atá 
ar fáil roimh sheachadadh gach modúil. Tá eolas iomlán ag na measúnóirí ar an ábhar, 
ar na tascanna measúnaithe agus ar na rúibricí marcála; 

• Tá tascanna measúnaithe deartha le cur ar chumas foghlaimeoirí gnóthachtáil na n-
íostorthaí foghlama a léiriú agus, nuair is féidir, an deis a léiriú gur sáraíodh 
íoschaighdeáin na dtorthaí foghlama; 

• Is féidir foghlaim chriticiúil, arb í foghlaim a mheastar a bheith ríthábhachtach do 
thascanna gairmiúla, a ghrádú mar pas/teip nó mar phas riachtanach chun pas a fháil 
sa mheasúnú iomlán. Sa chás seo, cuirfear foghlaimeoirí ar an eolas ag tús na hoiliúna; 

• Grád sealadach a bhíonn i ngach grád go dtí go mbeidh an próiseas fíoraithe curtha i 
gcrích. 

6.4. Fíorú Grád 
Cuireann EUAA rialuithe inmheánacha i bhfeidhm chun gráid dháfa a fhíorú. Is éard atá i gceist 
leis seo athbhreithniú a dhéanamh ar leithdháileadh ghráid na bhfoghlaimeoirí ar fad ar 
dámhadh gradam nó grád teipe orthu agus céatadán de na measúnuithe ar dámhadh grád 
pas orthu. Déanann an fíoraitheoir measúnú freisin ar dháileadh gráid foghlaimeoirí i 
gcomparáid le noirm staitistiúla don mhodúl agus sainaithníonn sé aon chlaonadh nó 
saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ann. Déantar na gráid a fhíorú ar bhonn anaithnid. 

Sa chás go n-easaontaíonn an measúnóir agus an fíoraitheoir maidir le grád foghlaimeora 
aonair, pléann siad an cheist d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an ngrád. I gcás easpa 
comhaontaithe, dámhtar an grád is airde ar an bhfoghlaimeoir. 

I gcás ina mbaineann an tsaincheist le gráid níos mó ná foghlaimeora amháin, pléitear é seo 
idir an measúnóir/na measúnóirí bunaidh, an fíoraitheoir/na fíoraitheoirí, an t-oiliúnóir/na 
hoiliúnóirí agus an Pointe Fócais um Sheachadadh Oiliúna, a fhéadfaidh cuireadh a thabhairt 
d’ionadaí ón QAAS freisin, ón NCP Oiliúna nó do dhaoine eile chun freastal ar an gcruinniú. 
Socrófar ag an gcruinniú cineál na saincheiste, a tionchar agus aon idirghabhálacha a 
theastaíonn sa ghearrthéarma nó san fhadtéarma chun an cheist a chosc ó theacht chun cinn 
arís. 

Tiomsaítear na conclúidí go léir ar thángthas orthu mar thoradh ar an bpróiseas fíoraithe i 
dtuarascáil le breithniú ag an TQAAG. 



 

GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH UM THEARMANN 
 

34 
 

6.5. Torthaí Measúnaithe 
Bíonn torthaí an ghrádaithe a rinne an measúnóir/na measúnóirí/an fíoraitheoir/na fíoraitheoirí 
ar fáil don fhoghlaimeoir. Arna iarraidh sin, agus na rialacha cosanta sonraí is infheidhme á 
gcomhlíonadh go hiomlán, féadfar gráid a roinnt leis an oiliúnóir/na hoiliúnóirí agus leis an 
NCP Oiliúna freisin. 

6.6. Athmheasúnú 
I gcás ina dteipeann ar fhoghlaimeoir i measúnú, tá sé/sí i dteideal deis athmheasúnaithe 
amháin. Cuireann an measúnóir aiseolas ar fáil don fhoghlaimeoir maidir leis an measúnú 
teipthe. Tarlaíonn an t-athmheasúnú chomh luath agus is féidir agus ag an am céanna 
cinntítear go bhfuil tréimhse réasúnta ama ag an bhfoghlaimeoir chun dul i ngleic lena 
riachtanais forbartha foghlama. 

Dámhtar grád ‘teip’ ar fhoghlaimeoirí nach bhfreastalaíonn nó nach gcuireann isteach 
measúnú de réir an sceidil chur isteach, mura rud é gur deonaíodh síneadh ama dóibh nó gur 
glacadh cúinsí maolaithe ina leith. 

Ní bhíonn athmheasúnú ar fáil ach d’fhoghlaimeoirí ar theip orthu sa mheasúnú. Ní 
cheadaítear athmheasúnú chun feabhas a chur ar an ngrád dáfa. 

I gcás ina dteipeann ar fhoghlaimeoir san athmheasúnú, ní mór don fhoghlaimeoir athchlárú 
don mhodúl i rith na chéad bhliana tar éis an mheasúnaithe theipthe agus an fhoghlaim a 
dhéanamh arís roimh aon iarracht eile ar mheasúnú, 

6.7. Aistarraingt ó Mheasúnú 
I gcás ina dtugann foghlaimeoir le fios le linn an chláraithe go bhfuil sé ar intinn acu páirt a 
ghlacadh sa mheasúnú (féach alt 6.1) agus go gcinneann sé ina dhiaidh sin gan páirt a 
ghlacadh i measúnuithe, ba cheart an cinneadh seo (le cúiseanna ar mhaithe le cuspóirí 
dearbhaithe cáilíochta) a chur in iúl laistigh d’am sonraithe roimh ré. I gcás nach dtarraingíonn 
foghlaimeoir siar go foirmiúil ó na measúnuithe agus nach nglacann sé/sí páirt ina dhiaidh sin, 
dámhtar grád ‘teip’ ar an bhfoghlaimeoir, mura gcuireann an foghlaimeoir tosca maolaitheacha 
in iúl de réir alt 6.9 den doiciméad seo, a nglacann EUAA leo go cuí. 

6.8. Achomhairc Mheasúnaithe Oiliúna 
Cuireann an Ghníomhaireacht próiseas i bhfeidhm trínar féidir le foghlaimeoirí achomharc a 
dhéanamh in aghaidh toradh measúnaithe, i gcásanna: 

• ina raibh neamhrialtacht shubstainteach sa nós imeachta measúnaithe a chuir an 
foghlaimeoir faoi mhíbhuntáiste; 

• ina raibh neamhrialtacht shubstaintiúil sa tasc measúnaithe. 
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Ba chóir a thabhairt faoi deara nach meastar easaontas leis an ngrád a dámhadh mar fhorais 
achomhairc. 

Déileáiltear le hachomhairc de réir na nósanna imeachta arna mbunú ag an TPDC. Nuair a 
sheastar le hachomharc, sonraíonn an cinneadh aon ghníomh feabhais atá le déanamh. Nuair 
is infheidhme, déantar taifid foghlaimeoirí a nuashonrú. 

Coimeádtar taifead ar gach nós imeachta achomhairc chun críocha dearbhaithe cáilíochta 
agus monatóireachta. 

6.9. Tosca Maolaitheacha 
Ba chóir tosca maolaitheacha (13) a dhéanann difear do thinreamh nó d’fheidhmíocht 
foghlaimeora i dtascanna measúnaithe, a chur in iúl a luaithe is féidir, agus roimh na 
measúnuithe foirmiúla nó na dátaí chun obair a chur isteach. Ba cheart fianaise 
dhoiciméadach tacaíochta neamhspleách a chur isteach nuair is gá. 

Más rud é nach féidir fógra a thabhairt roimh mheasúnú mar gheall ar chineál na gcúinsí, ba 
cheart é a sholáthar a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, agus an fógra déanach a mhíniú. 

Glactar nuair is féidir le coigeartú spriocdhátaí an ábhair atá le cur isteach, measúnú a chur 
siar nó tacaíocht bhreise, ar choinníoll nach dtugann an tacaíocht sin aon bhuntáiste míchuí 
don fhoghlaimeoir. 

6.10. Obair a Chur Isteach go Déanach agus Síneadh 
Ama a Fháil 

Nuair nach féidir le foghlaimeoir, mar gheall ar thosca maolaitheacha, measúnuithe scríofa a 
chur isteach faoin spriocdháta sonraithe, ba cheart don fhoghlaimeoir síneadh ama a iarraidh 
agus doiciméid tacaíochta a sholáthar.  Má ghlactar leis an iarratas, deonaítear síneadh ama. 

I gcás nach féidir freastal ar iarratas a bhfuil bunús leis ar chur isteach déanach nó ar shíneadh 
laistigh den sceideal measúnuithe agus fíoruithe, cuirfear an measúnú siar go dtí an chéad 
deis measúnaithe eile atá ar fáil, gan phionós. 

6.11. Iompar Acadúil agus Bradaíl 
Féachann an Ghníomhaireacht ar mhí-iompar acadúil mar shárú tromchúiseach ar eitic agus ar 
chaighdeáin ghairmiúla.  D’fhéadfadh go n-iarrfaí ar fhoghlaimeoirí dearbhú a shíniú go 
leictreonach ar chur isteach na measúnuithe scríofa go léir ag deimhniú gur leo féin an obair a 
chuirtear isteach. 

 
(13) Sainmhínítear tosca maolaitheacha mar imeachtaí nó cásanna nach bhfuil smacht ag an bhfoghlaimeoir orthu 

agus a mbíonn tionchar diúltach acu ar thinreamh nó ar fheidhmíocht i measúnuithe. Áirítear ar shamplaí, ach 
gan a bheith teoranta dóibh, riochtaí leighis, tosca pearsanta, timpistí nó teagmhais. 
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Déileáiltear le cásanna amhrasta de mhí-iompar acadúil de réir na Nósanna Imeachta um Mí-
Iompar Acadúil arna nglacadh ag an TPDC. 
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7. Iontráil, Forchéimniú, Aitheantas agus 
Deimhniú an Fhoghlaimeora 

7.1. Rochtain ar Oiliúint EUAA 
Forbraíonn agus tacaíonn EUAA le soláthar na hoiliúna de réir a sainordaithe oiliúna mar atá 
sonraithe i Rialachán EUAA. Mar sin is iad oifigigh thearmainn agus ghlactha i mBallstáit AE 
agus i dtíortha comhlachaithe príomh-spriocghrúpa oiliúna EUAA. Ní fhéadfaidh daoine aonair 
den phobal i gcoitinne clárú le haghaidh oiliúint EUAA. 

Féadfaidh an TPDC rochtain ar oiliúint EUAA a leathnú chuig geallsealbhóirí eile dá 
bhforáiltear i Rialachán EUAA agus sna comhaontuithe oibre arna nglacadh ar bhonn an 
Rialacháin sin. 

7.2. Clárú 
Déantar clárú le haghaidh oiliúint EUAA a bhainistiú go leictreonach. 

Iarrtar ar fhoghlaimeoirí a bpróifíl foghlaimeora a chomhlánú an chéad uair a théann siad 
isteach in LMS EUAA,  

Cruthaítear taifead foghlaimeora aonair chun an chonair foghlama a bhainistiú do gach 
foghlaimeoir. Déantar gach taifead foghlaimeora a bhainistiú de réir na reachtaíochta 
infheidhmithe i réimse na cosanta sonraí pearsanta agus mar atá leagtha amach sna fógraí 
príobháideachais faoi seach. 

Ar chlárú do chlár, díolmhaítear foghlaimeoirí go huathoibríoch ó dhul isteach i modúil oiliúna 
ar éirigh leo iontu cheana agus atá mar chuid den chlár ábhartha. Mar sin féin, beidh teacht ag 
foghlaimeoirí ar ábhair foghlama do na modúil sin chun a gcuid foghlama a athnuachan más 
mian leo. 

Nuair a bheidh siad cláraithe ar chlár, féadfaidh foghlaimeoirí cur isteach ar Aitheantas 
Réamhfhoghlama (RPL) le haghaidh aon mhodúil ábhartha de réir alt 7.5. 

Ar chlárú do gach clár, ní mór d’fhoghlaimeoirí a chur in iúl cibé an bhfuil sé nó nach bhfuil sé 
ar intinn acu a bheith rannpháirteach i measúnú foirmiúil na foghlama (14). 

 
(14) Mar a leagtar amach in alt 6.1, níl rannpháirtíocht i measúnuithe éigeantach do gach foghlaimeoir. Féadfaidh an 

NCP Oiliúna an cinneadh a dhéanamh ar son na bhfoghlaimeoirí go léir a bheith rannpháirteach nó gan a 
bheith páirteach, nó i gcásanna áirithe féadfaidh an NCP Oiliúna an cinneadh a thairiscint d’fhoghlaimeoirí 
aonair. 
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7.3. Riachtanais Iontrála agus Iontráil 
Socraítear íosriachtanais iontrála i ndearadh gach modúil agus cláir agus foilsítear iad sa chur 
síos ar na cláir. 

I gcás ina n-iarrann NCP Oiliúna soláthar conairí foghlama solúbtha, de réir na nósanna 
imeachta atá leagtha amach in alt 4.2, fíoróidh an NCP Oiliúna go gcomhlíonann gach 
rannpháirtí na híosriachtanais iontrála. I gcás ina n-eagraíonn an Ghníomhaireacht an clár nó 
an chonair foghlama solúbtha go díreach, fíoróidh an TPPS go gcomhlíonann gach 
foghlaimeoir na riachtanais iontrála. 

I gcás ina bhfuil taifead foghlaimeora reatha ag an bhfoghlaimeoir, fíorófar go huathoibríoch 
na riachtanais iontrála do chláir, conairí foghlama solúbtha agus modúil i gcomparáid le taifead 
an fhoghlaimeora lena n-áireofar stair na hoiliúna. 

7.4. Treoshuíomh an Fhoghlaimeora 
Ar theagmháil tosaigh le hoiliúint EUAA, féadfaidh foghlaimeoirí páirt a ghlacadh i 
dtreoshuíomh gairid a sholáthróidh an fhaisnéis agus na pointí teagmhála go léir is gá chun 
dul i ngleic go hiomlán leis na conairí foghlama, lena n-áirítear faisnéis faoi na seirbhísí 
tacaíochta atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí. 

7.5. Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL) 
Aithníonn EUAA go dtarlaíonn an fhoghlaim ar bhealaí éagsúla agus cuireann sé meicníochtaí i 
bhfeidhm chun foghlaim nach bhfuil bailíochtaithe a aithint go foirmiúil trí cháilíocht a eisiúint 
atá aitheanta ag údarás náisiúnta um dhearbhú cáilíochta. 

I gcás ina maíonn foghlaimeoir gur bhain sé amach na torthaí foghlama atá beartaithe do 
mhodúl EUAA trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil (15) nó seachfhoirmiúil (16), féadfaidh sé iarratas a 
dhéanamh chun an fhoghlaim sin a aithint. 

Déantar iarratais ar RPL ar líne de réir an phróisis chlárúcháin a shonraítear in alt 7.2, agus 
leagtar amach bunús an mhaímh. 

7.5.1. Díolúine ó chodanna de Chlár 

I gcás inar féidir le foghlaimeoir a léiriú go bhfuil na híostorthaí foghlama sonraithe a 
bhaineann le modúil nó modúil atá mar chuid de chlár EUAA bainte amach aige nó sáraithe 
acu, beidh an foghlaimeoir díolmhaithe ó pháirt a ghlacadh sna modúil sin. Chun díolúine a 
éileamh, ní mór don fhoghlaimeoir fianaise a chur isteach, i bhfoirm tras-scríbhinn acadúil agus 
forlíonadh dioplóma, nó fianaise dhoiciméadach eile a shonraíonn na torthaí foghlama a 

 
(15) Foghlaim a eascraíonn as gníomhaíochtaí laethúla a bhaineann le hobair, teaghlach nó fóillíocht (nó foghlaim ó 

thaithí) – tá an fhoghlaim neamhbheartaithe. 
(16) Foghlaim atá fite fuaite le gníomhaíochtaí pleanáilte nach bhfuil sainithe go sainráite mar fhoghlaim ach ina 

bhfuil gné thábhachtach foghlama – tá an fhoghlaim beartaithe. 
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baineadh amach, chomh maith leis an údarás creidiúnaithe/bailíochtaithe. Déanann an TPPS 
an fhianaise dhoiciméadach seo a mheas, agus féadfaidh sé dul i gcomhairle leis an QAAS 
chun coibhéis a shuíomh. Féadfaidh foghlaimeoir uasmhéid de 20 faoin gcéad de na 
creidmheasanna a bhaineann le cáilíocht EUAA a éileamh trí dhíolúine. 

7.6. Aitheantas agus Deimhniú 

7.6.1. Rannpháirtíocht in oiliúint gan mheasúnú 

I gcás ina bhfuil foghlaimeoir tar éis páirt a ghlacadh in oiliúint gan mheasúnú, sonróidh a 
thaifead foghlaimeora gur fhoghlaim neamh-mheasúnaithe a bhí san oiliúint agus sonróidh sé 
céatadán an chríochnaithe. 

7.6.2. Deimhniú Foghlama 

I gcás ina léiríonn foghlaimeoir go bhfuil torthaí foghlama an mhodúil nó an chláir á mbaint 
amach trí na measúnuithe faoi seach a chríochnú go rathúil, eiseofar teastas don 
fhoghlaimeoir. 

Nuair a éiríonn le foghlaimeoirí clár a chríochnú, tugtar forlíonadh teastais dóibh ina sonraítear 
torthaí foghlama an chláir, leibhéal foghlama an ESQF, caighdeáin ghairme, na modúil aonair a 
raibh an clár comhdhéanta díobh, an grád a dámhadh do gach modúl agus, nuair is 
infheidhme, líon na gcreidmheasanna foghlama EUAA. 

7.6.3. Deimhnithe Athsholáthair 

Sa chás nach bhfuil rochtain ag foghlaimeoir ar LMS EUAA a thuilleadh, féadfaidh sé dul i 
dteagmháil leis an NCP Oiliúna nó leis an TPDC a sholáthróidh teastais athsholáthair don 
fhoghlaimeoir. 

7.6.4. Cáilíochtaí a Dhámhachtain 

Tá an Ghníomhaireacht ag obair i dtreo comhpháirtíochta le húdarás creidiúnaithe chun 
cáilíochtaí a dhámhachtain. Ar chomhaontú a dhéanamh leis an údarás cuí, déanfar an 
doiciméad beartais seo a nuashonrú chun riachtanais deimhniúcháin a léiriú. 
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8. Foireann Oiliúna 

Tá ról ríthábhachtach ag Oiliúnóirí EUAA maidir le cumas na mBallstát CEAS a chur chun 
feidhme a fhorbairt trí oiliúint a chur ar oifigigh náisiúnta thearmainn agus ghlactha. Dá bhrí 
sin, tá an Ghníomhaireacht tiomanta do thacú le hoiliúnóirí trí gach modh iomchuí chun a 
misean a chomhlíonadh. 

Coinníonn EUAA Buíon Oilte ar a bhfuil saineolaithe a bhfuil sé de chúram orthu seisiúin 
oiliúna a sholáthar, foghlaim ar líne a éascú, measúnuithe foghlama a mheasúnú agus a fhíorú 
agus uaireanta, cur le forbairt agus athbhreithniú ábhar oiliúna. Mar shaineolaithe ina réimse, 
cuirtear oiliúnóirí leis an mBuíon Oilte nuair a chríochnaíonn siad an oiliúint riachtanach 
d’oiliúnóirí. 

8.1. Roghnú as Buíon Oilte EUAA 
Roghnaítear oiliúnóirí ón mBuíon Oilte chun oiliúint a sholáthar thar ceann EUAA ar bhonn 
uainíochta, faoi réir infhaighteachta, a réimse saineolais agus feidhmíocht shásúil roimhe sin, 
chun trédhearcacht agus cothroime a chinntiú do gach oiliúnóir sa Bhuíon. 

8.2. Téarmaí Tagartha d'Oiliúnóirí sa Bhuíon Oilte 
Tá oiliúnóirí faoi réir na gcodanna ábhartha de théarmaí tagartha na Buíne Oilte, ina leagtar 
amach tascanna agus freagrachtaí sonracha oiliúnóirí agus na critéir maidir le cuimsiú sa 
bhuíon. 

8.3. Aiseolas agus Tacaíocht do na hOiliúnóirí uile 
Tá tacaíocht leanúnach ón bPointe Fócais um Sheachadadh Oiliúna, a bhfuil saineolas aige ar 
shainréimse na hoiliúna, ag gach oiliúnóir a sheachadann modúil EUAA. 

Ceanglaítear ar gach oiliúnóir agus cóitseálaí foirmeacha aiseolais a chomhlánú don oiliúint 
atá curtha ar fáil acu. 

8.4. Feidhmíocht Oiliúnóirí 
Cuireann aiseolas ó fhoghlaimeoirí, nósanna imeachta measúnaithe agus an nós imeachta 
gearán le monatóireacht leanúnach ar fheidhmíocht oiliúnóirí. I gcás ina bhfuil táscairí 
comhsheasmhacha maidir le feidhmíocht neamhshásúil oiliúnóra, tugann an Comhordaitheoir 
Deisce Tíre agus an NCP Oiliúna aghaidh orthu ar an gcéad dul síos. Pléitear an tsaincheist 
leis an oiliúnóir agus pleanáiltear beart chun í a réiteach. Féadfar tacaíocht a thairiscint don 
oiliúnóir i bhfoirm oiliúint bhreise nó Cóitseálaí Oiliúna chun comhairle a chur ar an oiliúnóir 
maidir le conas a fheidhmíocht a fheabhsú. Ní roghnófar oiliúnóirí chun oiliúint EUAA a 
sheachadadh go dtí go mbeidh an tsaincheist réitithe go sásúil, ach amháin má tá an soláthar 
sin mar chuid den phlean réitigh. 
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I gcás nach féidir fadhbanna a réiteach agus go bhfuil tionchar diúltach acu ar chomhlíonadh 
na gcaighdeán cáilíochta, féadfar an t-oiliúnóir a bhaint den bhuíon agus/nó de sheachadadh 
na hoiliúna. Is é painéal ar a mbíonn triúr daoine cuícháilithe arna gceapadh ag Ceann an 
TPDC, lena n-áirítear Ceann an TLMU, a dhéanann an cinneadh chun oiliúnóir a bhaint de 
Bhuíon Oilte EUAA . Le linn an phróisis seo, tugtar deis don oiliúnóir lena mbaineann aon 
bharúlacha a chur isteach. Tugtar deis don oiliúnóir freisin achomharc a dhéanamh chuig 
painéal neamhspleách achomhairc in aghaidh an chinnidh iad a bhaint den Bhuíon Oilte. 

8.5. Forbairt Ghairmiúil d’Oiliúnóirí 
Spreagann an Ghníomhaireacht gach oiliúnóir agus saineolaí chun páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) EUAA, a d’fhéadfadh a bheith i 
bhfoirm sraith leanúnach de sheimineáir ghréasáin, podchraoltaí, léachtaí agus físeáin a 
dhíríonn ar ghairmithe i réimsí a bhaineann le tearmann agus glacadh. 
 
 D’fhéadfadh go gclúdódh seisiúin CPD freisin saincheisteanna a bhaineann le 
comhsheasmhacht i ngrádú measúnaithe agus aiseolas a sholáthar d’fhoghlaimeoirí. 

Cuirtear gach oiliúnóir ar an eolas faoi nuashonruithe agus uasghráduithe ar mhodúil agus ar 
chláir EUAA. I gcás ina dtarlaíonn uasghráduithe suntasacha mar thoradh ar athruithe ar an dlí 
nó ar an nós imeachta, tabharfar cuireadh d’oiliúnóirí an mhodúil athbhreithniú a dhéanamh ar 
an ábhar nua agus féadfar cuireadh a thabhairt dóibh chuig cruinniú de chuid Líonra na 
nOiliúnóirí chun topaicí na n-ábhar uasghrádaithe a phlé. 

Eagraíonn EUAA comhdháil d’Oiliúnóirí agus de Shaineolaithe uair sa bhliain ar a laghad chun 
fóram a sholáthar chun taithí agus dea-chleachtas a roinnt agus na treochtaí agus na 
saincheisteanna is déanaí i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA a phlé. Cuirtear tuarascáil le chéile 
ag deireadh na comhdhála a chuirtear faoi bhráid bhainistíocht an Ionaid Oiliúna agus 
Forbartha Gairmiúla agus an TQAAG. 
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9. Acmhainní Foghlama agus Tacaíocht do 
Mhic Léinn 

Mar chomhlacht AE, díorthaíonn buiséad na Gníomhaireachta go príomha ó chistí poiblí arna 
leithdháileadh ó bhuiséad AE chun a chur ar a cumas a misean a chomhlíonadh. Comhpháirt 
ríthábhachtach den mhisean sin is ea oiliúint a sholáthar ar chúrsaí tearmainn agus ghlactha. 
Dá bhrí sin, leithdháiltear acmhainní suntasacha daonna agus airgeadais i mbuiséad EUAA 
chun a chumasú dó a ghníomhaíochtaí oiliúna a chur i gcrích i gcomhréir lena shainordú. Mar 
chuid d’iarrachtaí na Gníomhaireachta a chinntiú go bhfuil a cuid oiliúna den cháilíocht is gá, 
caitear cuid mhór de na hacmhainní sin ar acmhainní foghlama agus ar sheirbhísí tacaíochta 
do mhic léinn a sholáthar. 

Is éard atá in eagraíocht inmheánach EUAA ionad atá tiomnaithe go hiomlán do 
ghníomhaíochtaí oiliúna (féach cuid 2). Déanann an t-ionad acmhainní oiliúna a phleanáil, a 
leithdháileadh agus a úsáid ar bhealach a chuireann riachtanais na n-údarás náisiúnta agus na 
bhfoghlaimeoirí san áireamh agus ag an am céanna a úsáideann na hacmhainní sin ar an tslí is 
fearr. 

9.1. Acmhainní Foghlama 
Soláthraíonn LMS EUAA mol lárnach d’acmhainní foghlama agus don bhonneagar teagaisc 
agus foghlama. Tacaítear le gach modúl le hábhair atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí le linn a gcuid 
oiliúna agus tar éis dóibh í a chríochnú. Toisc go bhfuil an LMS á riar go lárnach ag an 
nGníomhaireacht, tá an rochtain chéanna ag gach foghlaimeoir ar thacaíocht, ar fhaisnéis agus 
ar ábhair foghlama. 

Féadfaidh EUAA aistriúchán ar a hábhair oiliúna go teangacha thíortha AE+ chomh maith le 
teangacha tríú tíortha a gcuireann an Ghníomhaireacht oiliúint ar fáil dá n-údaráis a eagrú mar 
chuid de chúnamh teicniúil, chun próifílí teanga éagsúla fhoghlaimeoirí EUAA a chur san 
áireamh (féach cuid 3.5) (17). 

Cuirtear oiliúint duine le duine ar fáil i dtimpeallachtaí oiriúnacha chun an próiseas foghlama a 
chumasú. I gcás na hoiliúna oibriúcháin, ina bhféadfadh an timpeallacht foghlama a bheith 
dúshlánach i gcásanna áirithe, déantar na modhanna foghlama a oiriúnú chun caighdeáin 
cháilíochta a chúiteamh agus a chothabháil. 

Bailítear aiseolas ar acmhainní foghlama, ar an timpeallacht foghlama agus ar thacaíocht 
foghlama ó fhoghlaimeoirí agus oiliúnóirí (féach ailt 5.3.2 agus 8.3) agus déantar anailís air le 
haghaidh gníomhartha riachtanacha mar chuid den phróiseas athbhreithnithe. 

 
(17) Déantar an cinneadh ábhar oiliúna a aistriú ar bhonn théarmaí tagartha EUAA le haghaidh aistriúcháin agus 

socruithe oibre an ionaid maidir le haistriúchán.. 
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9.2. Tacaíocht d’Fhoghlaimeoirí 
Bíonn tacaíocht chomhsheasmhach ó oiliúnóir nó cóitseálaí ag foghlaimeoirí ó thús deireadh 
an phróisis foghlama. Tá modúil agus tascanna measúnaithe deartha chun deiseanna a 
sholáthar d’fhoghlaimeoirí aiseolas foirmitheach a fháil ó oiliúnóirí agus cóitseálaithe. 

Infheistíonn EUAA acmhainní lena chinntiú go bhfuil ábhar oiliúna agus bonneagar inrochtana 
d’fhoghlaimeoirí a bhfuil sainriachtanais acu agus go ndéanann sé freastal réasúnta ar 
fhoghlaimeoirí den sórt sin le linn a nósanna imeachta agus a thascanna measúnaithe (féach 
alt 5.3.4). 

I bhfianaise ról tábhachtach an LMS i soláthar oiliúna agus i mbainistiú na ngníomhaíochtaí 
oiliúna uile, cuireann an Ghníomhaireacht Deasc Chabhrach LMS ar fáil freisin chun cabhrú le 
foghlaimeoirí agus oiliúnóirí má bhíonn aon deacrachtaí acu agus an t-ardán á úsáid acu.   
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10. Bainistíocht Faisnéise 

10.1. Bailiú Faisnéise 
Bailítear faisnéis agus sonraí, idir cháilíochtúil agus chainníochtúil, maidir le: 

• Cur i bhfeidhm na hoiliúna: cláir, modúil, líon na bhfoghlaimeoirí, dul chun cinn 
foghlaimeora, aistarraingtí, gearáin oiliúna, seirbhísí tacaíochta; 

• Próifílí foghlaimeoirí: eagrú, cáilíochtaí agus réamhfhoghlaim, taithí, ról, tascanna agus 
freagrachtaí poist; 

• Gníomhaíochtaí measúnaithe: dáiltí grád, athmheasúnuithe, achomhairc; 
• Aiseolas: ó fhoghlaimeoirí agus oiliúnóirí. 

Bailítear faisnéis go príomha trí úsáid a bhaint as na modhanna leictreonacha cuí agus 
déanann an TLRAS anailís uirthi. Déanann Ceann an TPDC agus ceannairí na n-aonad agus na 
n-earnálacha monatóireacht leanúnach ar threochtaí, agus déantar beart chun dul i ngleic le 
haon saincheisteanna a thagann chun cinn. Cuirtear aiseolas a thugann foghlaimeoirí agus 
oiliúnóirí agus moltaí a dhéanann siad san áireamh i bhfeabhsú leanúnach na hoiliúna. 

Úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear chun críocha amhail tuarascálacha a dhréachtú ar dhearadh 
agus ar fhorbairt modúil oiliúna nua, tuarascálacha ar nuashonrú agus uasghrádú na hoiliúna 
reatha, tuarascálacha ó chruinnithe de líonraí oiliúnóirí agus comhdhálacha oiliúnóirí agus 
saineolaithe, tuarascálacha TQAAG agus an Tuarascáil Bhliantúil Oiliúna. 

10.2. Rúndacht 
Tá faisnéis a bhaineann le daoine aonair, lena n-áirítear oiliúnóirí agus foghlaimeoirí, amhail 
próifílí, faisnéis mheasúnaithe, gearáin faoi oiliúint agus achomhairc mheasúnaithe, faoi rún 
daingean agus tá rochtain ar an bhfaisnéis sin teoranta dóibh siúd a bhfuil rochtain ag teastáil 
uathu chun a gcuid tascanna a dhéanamh. 

Tá an fhoráil thuas gan dochar do na prionsabail slándála atá i gCinneadh (AE, Euratom) 
2015/444 ón gCoimisiún an 31 Márta 2015 maidir leis na rialacha slándála chun faisnéis 
rúnaicmithe AE a chosaint (18), chomh maith le haon rialacha eile a bhaineann le slándáil (19) (20). 

 
(18) IO L 72, 17.3.2015, lch. 53; infheidhme maidir le EUAA de bhun Airteagal 65(1) de Rialachán EUAA. 
(19) Inter alia (ach gan a bheith teoranta do) Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Cinneadh Uimh. 6 ón mBord Bainistíochta 

an 20 Meán Fómhair 2011 lena leagtar síos na socruithe praiticiúla maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na 
hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn (EASO). 

(20) Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39). 



AN CREAT UM DHEARBHÚ CÁILÍOCHTA OILIÚNA 

45 
 

10.2.1. Sonraí pearsanta a chosaint 

Tá EUAA tiomanta go hiomlán do chosaint an chirt chun príobháideachta. Próiseáiltear sonraí 
pearsanta i gcomhréir leis na rialacháin cosanta sonraí go léir is infheidhme, agus go háirithe 
Rialachán (AE) 2018/172520 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí 
pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. 

Coinníonn EUAA clár lárnach de thaifid próiseála sonraí ina bhfuil faisnéis ghinearálta faoina 
ghníomhaíochtaí próiseála sonraí, lena n-áirítear san fhearann oiliúna. Soláthraítear fógraí 
príobháideachais do gach oibríocht próiseála sonraí agus go háirithe do gach uirlis TF a 
phróiseálann sonraí pearsanta a úsáideann an t-ionad (féach suíomh Gréasáin EUAA). 
Soláthraíonn taifid phróiseála sonraí pearsanta agus fógraí príobháideachais faisnéis maidir le 
críocha na próiseála, na catagóirí sonraí a bhailítear, na catagóirí faighteoirí a nochtar sonraí 
pearsanta dóibh, aon aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta agus 
cosainti oiriúnacha, tréimhsí coinneála, agus bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla um 
chosaint sonraí. 

Féadfaidh daoine is ábhar do na sonraí aon cheisteanna nó gearáin faoi phróiseáil a sonraí 
pearsanta a chur chuig Oifigeach Cosanta Sonraí EUAA agus féadfaidh siad dul i muinín an 
Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí freisin. 
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11. Faisnéis Phoiblí 

Mar chomhlacht poiblí AE, tá EUAA tiomanta do sheasamh le prionsabail na trédhearcachta 
agus na cuntasachta. Cuireann faisnéis chruinn, iontaofa agus cothrom le dáta, a chuirtear in 
iúl ar bhealach comhsheasmhach, ar chumas na ngeallsealbhóirí ábhartha uile roghanna 
eolacha a dhéanamh maidir lena rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oiliúna EUAA. Ar an ábhar 
sin, foilsíonn an Ghníomhaireacht faisnéis go tráthrialta agus cuireann sí ar fáil don phobal i 
gcoitinne faisnéis faoina raon iomlán gníomhaíochtaí san earnáil oiliúna. Baineann an fhaisnéis 
sin lena Chatalóg Oiliúna, na beartais agus na nósanna imeachta a rialaíonn a 
ghníomhaíochtaí oiliúna, na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus d’oiliúnóirí 
agus príomhshonraí a bhaineann le táscairí feidhmíochta. 

Cuirtear an spriocghrúpa atá beartaithe (amhail oiliúnaithe ionchasacha, reatha nó iar-
oiliúnaithe, oiliúnóirí, geallsealbhóirí nó an pobal i gcoitinne) san áireamh agus cineál agus 
amú na faisnéise á chinneadh, chomh maith leis an meán a úsáidtear chun í a sholáthar. 
Áirítear orthu sin, ach níl siad teoranta do, suíomh Gréasáin EUAA, nuachtlitreacha agus 
foilseacháin eile, chomh maith leis na meáin shóisialta. 

Níl rochtain ag baill aonair den phobal i gcoitinne ar oiliúint EUAA mar go bhfuil sé dírithe go 
príomha ar oifigigh thearmainn agus ghlactha in údaráis náisiúnta. Ar an ábhar sin, braitheann 
an Ghníomhaireacht ar údaráis náisiúnta, agus go háirithe ar NCPanna Oiliúna, chun aon 
fhaisnéis ábhartha a bhaineann lena gníomhaíochtaí oiliúna a scaipeadh tuilleadh ar oifigigh 
thearmainn agus ghlactha trína gcuid bealaí cumarsáide faoi seach. I ndáil leis sin, déanann 
EUAA a dhícheall tacú le NCPanna Oiliúna agus le húdaráis náisiúnta chun an ról seo a 
chomhlíonadh tríd an bhfaisnéis ábhartha a sholáthar i bhformáid chuí le dáileadh ar pháirtithe 
leasmhara ábhartha ina mBallstát AE nó ina dtír chomhlachaithe. 

Agus faisnéis á foilsiú aige faoina ghníomhaíochtaí oiliúna, déanann EUAA a dícheall, a mhéid 
is indéanta, faisnéis a sholáthar i bhformáid atá inrochtana do dhaoine a bhfuil sainriachtanais 
acu, amhail daoine atá ar lagamharc nó ar lagéisteacht. 

Tá sé de cheart ag saoránach ar bith den Aontas, agus ag aon duine nádúrtha nó dlítheanach 
a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe aige i mBallstát, iarratas a chur isteach ar rochtain 
phoiblí ar dhoiciméid EUAA (lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an bhfearann oiliúna), i 
gcomhréir le Rialachán Uimh 1049/2001 ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le 
rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an 
Choimisiúin (21), chomh maith le Cinneadh an Bhoird Bainistíochta Uimh. 6 an 20 Meán 
Fómhair 2011 lena leagtar síos socruithe praiticiúla maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na 
hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn (EASO). 

 
(21)  IO L 145, 31.5.2001, lch. 43; infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht de bhun Airteagal 63(1) de Rialachán 

EUAA. 
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11.1. Eolas faoin gCuraclam Eorpach Tearmainn 
Foilsíonn agus nuashonraíonn EUAA a Chatalóg Oiliúna go rialta agus, maidir le gach modúl 
agus clár, faisnéis faoi aon riachtanais iontrála nó teangacha atá ar fáil, na torthaí foghlama, 
straitéis foghlama agus nósanna imeachta measúnaithe ábhartha, chomh maith le 
féidearthachtaí chun réamhfhoghlaim a aithint. Cuirtear eolas ar fáil freisin maidir le haon 
cháilíocht a bhaineann le cláir agus a leibhéal ESQF. Cuireann an t-eolas seo ar chumas 
foghlaimeoirí ionchasacha chomh maith le páirtithe leasmhara eile ar nós NCPanna Oiliúna a 
chinneadh an bhfuil an oiliúint ag teacht lena riachtanais. 

11.2. Faisnéis eile 
Cuirtear ar fáil don phobal gach doiciméad a ghlacann comhlacht rialaithe nó lucht 
bainistíochta EUAA agus a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo maidir le rialú a 
gníomhaíochtaí oiliúna, lena n-áirítear an doiciméad seo agus beartais, treoirlínte nó nósanna 
imeachta ábhartha arna nglacadh ar a bhonn. Cuireann sé seo ar chumas na bpáirtithe 
leasmhara go léir tuiscint a fháil ar mhisean agus ar fhís an TPDC, ar na luachanna atá mar 
bhonn agus taca le hoiliúint EUAA, agus ar na caighdeáin cháilíochta a gcloíonn sé leo. 

Déanann an TPDC agus a chomhlachtaí comhairleacha tuarascálacha ar oiliúint a dhréachtú 
agus a fhoilsiú go rialta mar chuid de chláreagrú EUAA nó dá ghníomhaíochtaí monatóireachta 
leanúnaí agus athbhreithnithe tréimhsiúla. Soláthraíonn na tuarascálacha seo faisnéis 
ríthábhachtach do gach páirtí leasmhar agus don phobal i gcoitinne ar phríomhtháscairí 
feidhmíochta, treochtaí agus gníomhaíochtaí oiliúna amach anseo.    
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12. Monatóireacht Leanúnach agus 
Athbhreithniú Tréimhsiúil ar Chláir 

12.1. Monatóireacht leanúnach 
Trí ghníomhaíochtaí monatóireachta is féidir fianaise a bhailiú ar bhealach leanúnach agus 
córasach ar thionchar agus ar cháilíocht na hoiliúna. Nuair a bhíonn siad bunaithe ar tháscairí 
fónta, tacaíonn siad le meastóireacht a dhéanamh ar oiliúint agus le moltaí a chur i bhfocail 
d’fhonn cáilíocht na hoiliúna a fheabhsú go leanúnach. 

Déanann an TLRAS anailís leanúnach ar shonraí neamhphearsanta nó anaithnide a bhailítear 
faoi roinnt príomhtháscairí agus, in éineacht leis an QAAS, coimeádann sé bainistíocht an 
ionaid chomh maith le comhlachtaí comhairleacha agus páirtithe leasmhara eile ar an eolas 
faoi fheidhmíocht an ionaid agus faoi aon treochtaí (féach na rannáin 2.5 agus 10.1). 
Soláthraíonn gníomhaíochtaí monatóireachta na hearnála an bonn fianaise do thuarascáil 
bhliantúil an Ghrúpa Chomhairligh um Chaighdeáin Oiliúna (féach cuid 2.7.2). 

12.2. Athbhreithniú Tréimhsiúil 
Bunaithe ar shonraí neamhphearsanta nó anaithnide a bhailítear mar chuid dá 
ghníomhaíochtaí monatóireachta leanúnacha, déanann an TLRAS meastóireachtaí rialta ar 
oiliúint agus cuireann sé tuarascálacha doimhne ar fáil do bhreithniú lucht bainistíochta an 
ionaid, NCPanna Oiliúna agus comhlachtaí comhairleacha eile. 

Tá na meastóireachtaí dírithe ar mheasúnú cibé an gcomhlíonann oiliúint EUAA an cháilíocht 
riachtanach de réir chaighdeáin ESG 2015. D’fhéadfadh gnéithe a áireamh san anailís 
ábhartha amhail ar baineadh amach cuspóirí na n-idirghabhálacha oiliúna, ar fhreagair siad do 
riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus a n-eagraíochtaí, ar baineadh úsáid as acmhainní 
foghlama ar an mbealach is fearr is féidir, cibé ar sholáthair siad breisluach agus cibé an raibh 
siad comhsheasmhach le gníomhaíochtaí oiliúna eile EUAA, sainordú EUAA agus prionsabail 
agus ceanglais an CEAS. Tacaíonn meastóireachtaí mar sin le cinnteoireacht straitéiseach, go 
háirithe maidir le tosaíochtaí a leagan síos agus acmhainní oiliúna a leithdháileadh. 

Tá meastóireachtaí fite fuaite i bpróisis oiliúna EUAA agus is ionann iad agus an chéim 
dheireanach den timthriall um chlárú oiliúna, trína sainaithnítear easnaimh agus dea-
chleachtais, agus ina ndéantar moltaí a chuirfear i bhfeidhm i ndearadh agus i bhforbairt 
idirghabhálacha oiliúna nua. Déantar meastóireachtaí i gcomhréir le modheolaíocht 
chomhsheasmhach agus láidir a chuirtear i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí oiliúna uile EUAA, 
lena chinntiú go bhfuil na torthaí oibiachtúil. 

Cuirtear san áireamh sna meastóireachtaí sonraí ar tháscairí amhail clárú, rátaí críochnaithe 
agus aistarraingthe, gráid agus próifílí foghlaimeoirí, chomh maith le haiseolas ó fhoghlaimeoirí 
agus oiliúnóirí ar ghnéithe éagsúla den oiliúint amhail ábhar na modúl, ualach oibre, acmhainní 
foghlama, an straitéis foghlama, an straitéis measúnaithe, chomh maith leis an tacaíocht atá ar 
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fáil d’fhoghlaimeoirí agus d’oiliúnóirí. Déantar aon saincheisteanna a ardaítear i gcomhthéacs 
na ngearán oiliúna a mheas freisin sna meastóireachtaí. Tugtar deiseanna cuí d’fhoghlaimeoirí, 
d’oiliúnóirí, do chomhlachtaí comhairleacha agus do pháirtithe leasmhara eile cur le 
meastóireachtaí. 

Cuireann torthaí na meastóireachtaí le hathbhreithniú agus nuashonrú tréimhsiúil ar mhodúil 
agus ar chláir, go háirithe mar chuid de shaolré mhodúil nó chláir. Ós rud é go bhfuil torthaí 
foghlama na modúl bunaithe ar na caighdeáin oideachais a shainaithnítear san ESQF, déantar 
athbhreithniú ar na caighdeáin gach cúig bliana freisin chun a chinntiú go bhfuil oiliúint uile 
EUAA oiriúnach don fheidhm. 
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13. Dearbhú Cáilíochta Seachtrach 
Timthriallach 

Tá EUAA tiomanta do phróisis agus nósanna imeachta láidre a chur i bhfeidhm lena chinntiú 
go gcomhlíontar caighdeáin dearbhaithe cáilíochta ina ghníomhaíochtaí oiliúna uile. Mar sin 
féin, aithníonn sé gur gá fiú córais láidre inmheánacha rialaithe cáilíochta a bheith faoi réir 
dearbhú cáilíochta timthriallach seachtrach chun a chinntiú go bhfanann siad éifeachtach agus 
oiriúnach don fheidhm le himeacht ama. 

Tá an Ghníomhaireacht tiomanta mar sin do dhearbhú cáilíochta seachtrach a dhéanamh ar a 
Creat um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna, a chlúdaíonn a struchtúir, próisis, doiciméadú agus 
gnéithe eile de réir mar is cuí. Is é an comhlacht roghnaithe a dhéanfaidh an cleachtadh 
dearbhaithe cáilíochta seachtrach i gcomhréir le forálacha an chonartha phoiblí is infheidhme. 
Cuirfidh bainistíocht an TPDC aon mholadh a dhéantar san áireamh agus d’fhéadfadh go 
ndéanfaí leasuithe ar an doiciméad seo nó ar aon phróiseas a chuirfear i bhfeidhm ar a bhonn 
mar thoradh air. 
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Cinneadh Uimh. 059/2022 ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

 
ar an gCreat um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna 

 
AN STIÚRTHÓIR FEIDHMIÚCHÁIN 
 
AG FÉACHAINT do Rialachán (AE) 2021/2303 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 
2021 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann1 ( ‘Rialachán EUAA’ anseo feasta), 
agus go háirithe Airteagal 8 de,  
 
 
DE BHRÍ: 
 

1) Gur ghlac an Bord Bainistíochta Cinneadh Uimh. 102 an 7 Márta 2022 maidir le Straitéis Oiliúna 
agus Foghlama EUAA (‘an Straitéis’ anseo feasta) lena leagtar síos na prionsabail ghinearálta 
agus an treoshuíomh straitéiseach do ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta i réimse na 
hoiliúna. 
 

1) Tugtar breac-chuntas sa Straitéis ar an mbealach ina ndéanfar an ceanglas atá leagtha síos in 
Airteagal 8(4) de Rialachán EUAA, a shonraíonn go mbeidh an oiliúint a chuirfidh an 
Ghníomhaireacht ar fáil d’ardchaighdeán, a chur i bhfeidhm i ngach céim den timthriall oiliúna. 

 
2) Chuir Cinneadh an Bhoird Bainistíochta réamhluaite de chúram ar Stiúrthóir Feidhmiúcháin na 

Gníomhaireachta an Straitéis a chur i bhfeidhm, agus go háirithe glacadh leis an gCreat um 
Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna ina bhforáiltear do na beartais agus na nósanna imeachta 
mionsonraithe atá riachtanach chun an Straitéis a chur i bhfeidhm. 

 
3) I gcomhréir le Cinneadh an Bhoird Bainistíochta réamhluaite, ba cheart go ndéanfaí foráil sa 

Chreat um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna chun oiliúint na Gníomhaireachta a ailíniú leis an 
gCreat Eorpach um Cháilíochtaí2 agus go gcinnteofaí go gcomhlíonfar na Caighdeáin agus na 
Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta sa Réimse Ardoideachais Eorpach3, 

 
 
TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS: 
 

Airteagal 1 
Creat Dearbhaithe Cáilíochta Oiliúna 

 

 
(1)  Rialachán (AE) 2021/2303 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2021 maidir le 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 439/2010, 
(IO L 468, 30.12.2021, lch. 1). 

(2)  Moladh ón bParlaimint Eorpach agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 ar bhunú an Chreata Eorpaigh um 
Cháilíochtaí d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO C 111, 6.5.2008, lch. 1). 

(3)  Caighdeáin agus Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta i Limistéar Eorpach an Ardoideachais (ESG) (2015). An 
Bhruiséil, An Bheilg (nasc gréasáin: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf ). 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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Glactar leis seo an Creat um Dhearbhú Cáilíochta Oiliúna, mar atá i gceangal leis an gCinneadh seo. 
 

 
Airteagal 2 

Cur chun feidhme 
 
1. Féadfar ciorcláin riaracháin nó gníomhartha eile is gá chun an Creat um Dhearbhú Cáilíochta 

Oiliúna a chur chun feidhme a fhorbairt mar dhoiciméid a bhaineann leis an gCinneadh seo. 
 
2. Cuirtear de chúram leis seo ar Cheann an Ionaid Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla atá freagrach as 

gníomhaíochtaí oiliúna agus foghlama scaipeadh inmheánach agus formheas na ndoiciméad 
gaolmhar dá dtagraítear i mír 1 a bhainistiú. 

 
 

Airteagal 3 
Teacht i bhfeidhm 

 
Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a shínithe. 
 
 
Arna dhéanamh ag Cuan Valletta, ar an 1 Aibreán 2022 
 
 
Síniú ar comhad 
 
 
Nina Gregori 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
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