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LÉirmhÍniú Ar An GCrEAToiBrE EorpACh CÁiLÍoChTAÍ Um 
FhoGhLAim Ar FEADh An TsAoiL  

príomhcheisteanna agus freagraí1 
Scríobhadh an nóta seo i gcomhair na ndéantóirí beartas 
agus na saineolaithe siúd a bhfuil baint acu leis an 
gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí a chur i ngníomh. Is é 
an nóta seo an chéad doiciméad i sraith de dhoiciméid 
thagartha a bhaineann leis an gCreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí a thacóidh le forfheidhmiú an Chreatoibre 
Eorpaigh Cáilíochtaí. 

An Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí
Sheol an Coimisiún Eorpach an togra ar an gCreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí i Meán Fómhair na bliana 2006. 
Tugtar breac-chuntas sa mholadh seo ar chreatoibre 
uilechuimsitheach atá le bunú san Eoraip chun comparáid 
a dhéanamh idir cháilíochtaí agus idir leibhéil cháilíochtaí 
chun soghluaisteacht idir cheantair gheografacha agus 
margaí saothair agus an fhoghlaim ar feadh an tsaoil 
a chur chun cinn. Tá an creatoibre bunaithe ar ocht 
leibhéal cháilíochta a ndéantar cur síos orthu trí bhíthin 
torthaí foghlama (eolas, scileanna agus inniúlacht). 
Tugtar cuireadh do thíortha leibhéal a gcáilíochtaí 
náisiúnta a cheangal leis an tagairt neodrach a bhunaigh 
an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí. Tosóidh próiseas 
feidhmithe sa bhliain 2008 nuair a ghlacfaidh Parlaimint 
na hEorpa agus An Chomhairle Eorpach (Nollaig 2007) leis 
an gcreatoibre. Iarrfar ar na tíortha siúd a chinnfidh an 
Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí (is próiseas deonach é)  
a ghlacadh sin a dhéanamh in dhá chéim. Is cóir go 
mbeadh an chéad chéim – leibhéal na gcáilíochtaí 
náisiúnta a cheangal leis an gCreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí - críochnaithe roimh an mbliain 2010. Is cóir 
go mbeadh an dara céim – tagairt a dhéanamh don 
Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí i ngach teastas nua – 
críochnaithe roimh an bhliain 2012. 

1 Ba iad Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer agus Sonja Lengauer as 
Leabharlann Taighde 3s, sa Vín agus Jens Bjornavold, Cedefop a scríobh an nóta.

 D’oibrigh Michael Graham, Georg Hanf agus Mike Coles ar an téacs agus chuir siad 
tráchtaireachtaí leis. 

An Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí – léargas nua, 
cur chuige nua
Is ionann an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí agus cur 
chuige nua maidir le comhoibriú idir bhallstáit Eorpacha  
i réimse na gcáilíochtaí. Ní dhearnadh aon iarracht roimhe 
seo sraith de leibhéil thagartha/tuairisceoirí a bheadh 
bunaithe ar thorthaí foghlama agus lena mbainfeadh 
gach cineál cáilíochtaí agus an raon iomlán de leibhéil 
cháilíochtaí a thabhairt isteach. Ní mór dá bhrí sin go 
mbeadh tuiscint shoiléir ag gach duine atá bainteach leis 
ar na nithe seo a leanas chun go gcuirfí an Creatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí i bhfeidhm go rathúil:

•	 Na	cuspóirí	agus	na	príomhfheidhmeanna	atá	
beartaithe don chreatoibre; 

•	 na	prionsabail	agus	an	loighic	a	cuireadh	i	bhfeidhm	
agus an creatoibre á shonrú (an chaoi ar cuireadh na 
tuairisceoirí le chéile, an chiall a bheadh leo);

•	 na	ceanglais	a	bhaineann	le	cur	i	ngníomh	 
(ó thaobh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara, 
trédhearcacht, dearbhú cáilíochta agus athbhreithniú 
piaraí de). 

Díríonn an nóta seo – trí 12 ceist choitianta a fhreagairt – 
ar mhíniú a thabhairt ar bhunphrionsabail agus ar loighic 
an Chreatoibre Eorpaigh Cáilíochtaí. Dírítear sa nóta ar 
na déantóirí beartas agus ar na saineolaithe siúd a bhfuil 
baint acu leis an gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí (agus 
creataí oibre agus réitigh chomhfhreagracha) a chur i 
ngníomh go náisiúnta, sna hearnálacha agus sna réigiúin. 

Áirítear agus mínítear na ceisteanna seo a leanas – ní gá 
iad a léamh in ord:

1. Cén fáth a dtugtar ‘Meitichreatoibre’ ar an gCreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí?

2. Céard iad na prionsabail atá taobh thiar de na 
tuairisceoirí atá sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
agus céard atá chomh suntasach faoin bhfoclaíocht atá 
iontu?

3. Céard is brí leo seo - ‘Eolas, Scileanna agus Inniúlacht’ 
– agus cén fáth a n-úsáidimid na téarmaí seo? 
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4. Cén fáth nach bhfuil níos mó gnéithe i gceist leo faoi 
mar atá i gcreataí oibre eile? 

5. Nach í an inniúlacht an coincheap is mó san fhoghlaim 
uile a dhéantar? Nach creatoibre inniúlachtaí atá sa 
Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí? 

6. An féidir cáilíocht a cheangal le leibhéil éagsúla? 
7. An bhfuil aon cholún amháin i dtábla na dtuairisceoirí 

níos tábhachtaí ná ceann eile?
8. An gá go dtuigfí gur sraith rungaí é an Creatoibre 

Eorpach Cáilíochtaí? An gá tabhairt faoi na leibhéil go 
léir chun cáilíocht ar leibhéal ar leith a bhaint amach? 

9. An féidir na tuairisceoirí don Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí a úsáid do na Creataí oibre Náisiúnta 
Cáilíochtaí chomh maith?

10. Cén fáth nach bhfuil príomhinniúlachtaí áirithe, mar 
shampla ‘ag foghlaim conas foghlaim a dhéanamh’, 
mar chuid den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí? 

11. An féidir an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí a úsáid 
chun cláir oideachais agus gairmeacha a rangú? 

12. Cén bhaint atá ag an gCreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí leis an gcreatoibre sa Limistéar Eorpach 
Ardoideachais?

 

1. Cén fáth a dtugtar ‘meitichreatoibre’ ar an 
gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí? 

Ceapadh an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí le go 
mbeadh sé mar thagairt ag córais éagsúla cháilíochtaí 
agus ag creataí oibre san Eoraip. Cuirtear éagsúlacht 
na gcóras náisiúnta san áireamh ann agus cuidíonn 
sé le tíortha comhfhreagracht na gcáilíochtaí a mheas 
agus comparáid a dhéanamh eatarthu. Dá bhrí sin is 
creatoibre i gcomhair creataí oibre agus/nó córas é an 
Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí agus mar sin is féidir an 
sainmhíniú ‘Meitichreatoibre’ a thabhairt air. (Is ionann 
creatoibre cáilíochtaí agus cuid de chóras cáilíochtaí ina 
gcuirtear síos go soiléir ar leibhéil na gcáilíochtaí de réir 
céimiúlacht aonair.) 

Beidh na córais cháilíochtaí agus na leibhéil nó/agus na 
creataí oibre náisiúnta cáilíochtaí agus earnálacha  
a bheidh i gceist leo ábalta, tríd an meitichreatoibre seo, 
ceangal a bheith acu lena chéile. Tá sé beartaithe nuair 
a bheidh an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí á fheidhmiú 
go mbeidh cáilíochtaí náisiúnta (i dtéarmaí dioplómaí, 
teastas nó gradam) gach tíre ag teacht leis na hocht 

leibhéal atá sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí agus go 
ndéanfar é sin trí chreataí oibre náisiúnta cáilíochtaí nó 
trí na leibhéil atá sna córais náisiúnta cháilíochtaí. Is é 
sin le rá go dtiocfaidh leibhéil na gcreataí oibre náisiúnta 
cáilíochtaí nó codanna de na córais cháilíochtaí a bheidh 
sa chéad chéim leis na leibhéil atá sa Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí. Is cóir, ar deireadh thiar, go mbeadh cothrom 
na gcáilíochtaí go léir a bhronnfaí san Eoraip ar fáil, mar 
thagairt, sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. 

Sampla de cháilíocht náisiúnta ar leith is ea ‘ard-
dioplóma don chócaire taosráin’ sa Ghearmáin nó 
‘baccalauréat technologique’ sa Fhrainc.  
 
Sampla de leibhéal de Chreatoibre Náisiúnta Cáilíochtaí 
is ea ‘National Clusters at Access Level 2’ sa Chreatoibre 
Albanach um Chreidmheas agus Cáilíochtaí nó ‘An 
Teastas Sóisearach - Leibhéal a trí’ in Éirinn.  
 
Is samplaí iad na cáilíochtaí a bhronnann 
‘Meánscoileanna, Scoileanna Teicniúla agus 
Gairmscoileanna’ san Ostair nó na cáilíochtaí a 
bhronnann Coláistí (Főiskola) mar chuid den chóras 
ardoideachais san Ungáir, de chuid de Chóras Náisiúnta 
Cáilíochtaí.  
 
Samplaí de chreataí oibre idirnáisiúnta eile a d’fhéadfaí 
a úsáid mar chreataí oibre idirnáisiúnta sna hearnálacha 
is ea ‘An Creatoibre Eorpach um ríomh-inniúlacht’ nó 
Gairmcháilíochtaí na Cairibe.

2. Céard iad na prionsabail atá taobh thiar 
de na tuairisceoirí sa Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí agus céard atá chomh suntasach 
faoin bhfoclaíocht atá iontu?

Scríobhadh na tuairisceoirí go gclúdóidís an raon iomlán 
de thorthaí foghlama, is cuma cén comhthéacs foghlama 
nó institiúide a bheadh i gceist, sé sin ó oideachas 
bunúsach, go dtí an scoil agus go dtí leibhéil d’oibrithe 
neamhoilte suas go leibhéil dochtúireachta nó leibhéil 
shinsearacha ghairmiúla. Clúdaítear cúinsí oibre agus 
staidéir araon iontu; clúdaítear cúinsí acadúla chomh 
maith le cúinsí gairme iontu agus freisin bunoideachas 
agus oideachas leanúnach nó oiliúint, .i. gach saghas 
foghlaim fhoirmiúil, foghlaim ó thaithí agus foghlaim 
neamhfhoirmiúil.
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Ina theannta sin léirítear an speisialtóireacht agus 
na teoiricí ginearálta araon sna tuairisceoirí. Ní gá go 
dtabharfadh sé sin le tuiscint dá sroichfí ardleibhéal 
go mbeadh na scileanna riachtanacha agus an t-eolas 
riachtanach níos speisialaithe, cé go bhféadfadh an cás 
a bheith amhlaidh ó thaobh go leor cúrsaí acadúla agus 
taighde de. D’fhéadfadh sé, i gcás cineálacha áirithe 
staidéir nó oibre, gur scileanna nó eolas níos ginearálta a 
bheadh faighte trí bheith ag bogadh ó leibhéal níos ísle go 
leibhéal níos airde. 

Scríobhadh na tuairisceoirí chun dóthain d’idirdhealú a 
dhéanamh idir thuairisceoirí an leibhéil faoi nó an leibhéil 
os a chionn agus léiríonn siad an dul chun cinn ar leith a 
rinneadh i gcodanna den leibhéal atá athraithe ón leibhéal 
roimhe seo (.i. castacht an eolais, féach ar cheist a hocht 
freisin). Cuireann gach leibhéal leis na leibhéil a chuaigh 
roimhe agus cuimsítear na leibhéil sin ann. Seachnaítear 
athrá chun an tábla agus an téacs a choinneáil chomh 
soiléir is is féidir é agus bíonn na tuairisceoirí ó na leibhéil 
roimhe sin, faoi seach, i gceist agus san áireamh leis. 

Úsáideadh príomhfhocail chun leanúnachas agus 
scoiteacht a léiriú ag an am céanna (mar shampla ‘eolas 
fíorasach agus teoiriciúil’ i gcodarsnacht le ‘heolas 
bunúsach’ a úsáidtear i leibhéil níos ísle nó ‘eolas 
speisialaithe’ i leibhéil níos airde; nó ‘maoirseacht’ 
ar ghníomhaíochtaí oibre/staidéir daoine eile mar a 
úsáidtear ag leibhéal a ceathair agus a cúig, ach nach 
bhfuil ábhartha ag na leibhéil fúthu sin). Is féidir an chiall 
táscairí leibhéal tairsí a bhaint as na príomhfhocail seo 
chomh maith. Ní mór, mar sin, ‘an t-ábhar a léamh síos 
agus a léamh trasna’ má bhíonn leibhéal níos ísle agus 
níos airde i gceist (féach ar cheist a seacht freisin), chun 
brí iomlán a bhaint as aon leibhéal ar leith. 

Áiríodh iad seo a leanas ar chritéir eile chun tuairisceoirí 
a cheapadh: gan ach ráitis dhearfacha amháin a úsáid; 
béarlagair a sheachaint; ráitis chinnte fhíorasacha a 
úsáid (mar shampla téarmaí ar nós ‘cuí’ a sheachaint) 
agus ag an am céanna a bheith chomh simplí agus chomh 
cineálach is is féidir é. Tá na tuairisceoirí sa tábla reatha 
den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí sách cineálach d’aon 
turas, mar shampla tá siad sách cineálach i gcomparáid le 
leaganacha a bhí ann roimhe seo (féach ar cheist a haon 
agus a naoi freisin). Roghnaíodh teidil na gcolún d’aon 

turas chun téarmaí simplí agus sothuigthe a úsáid seachas 
téarmaí teicniúla níos cruinne a bheadh in úsáid ag grúpa 
beag de shaineolaithe (féach ar cheist a trí freisin).

3. Céard is brí leo seo -‘Eolas, scileanna agus 
inniúlacht’ – agus cén fáth a n-úsáidimid na 
téarmaí seo? 

Is iomaí féidearthacht éagsúil ann chun eagar a chur 
ar thorthaí phróiseas na foghlama agus iad a leagan 
amach. Aontaíodh, tar éis na gcainteanna a tharla 
idir shaineolaithe teicniúla as na tíortha go léir a 
bhí rannpháirteach i bhforbairt an Chreata Eorpaigh 
Cáilíochtaí, ar an idirdhealú idir eolas, scileanna agus 
inniúlacht a úsáid mar bhonn don chreat, mar gurb é sin 
an modh is coitianta a úsáidtear chun torthaí foghlama a 
rangú. 

Ba léir gurbh idirdhealuithe eile a bhí an-chosúil lena 
chéile i dtorthaí foghlama, agus a raibh ceangail eatarthu, 
a bhí mar bhunús ag an gcatagóiriú seo. Déantar 
idirdhealú i gcoitinne sa Fhrainc idir savoir, savoir-faire 
agus savoir-être; déantar idirdhealú i gcoitinne idir 
Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Personalkompetenz 
agus Sozialkompetenz sna tíortha ina labhraítear an 
Ghearmáinis; agus déantar catagóiriú traidisiúnta 
idir ‘cognitive competence’ (inniúlacht chognaíoch), 
‘functional competence’ (inniúlacht fheidhmiúil) agus 
‘social competence’ (inniúlacht shóisialta) sna tíortha ina 
labhraítear an Béarla. 

D’fhéadfaí a rá nach bhfuil san idirdhealú a dhéanann 
an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí idir eolas, scileanna 
agus inniúlacht ach comhaontú praiticiúil maidir leis na 
cineálacha cur chuige éagsúla forleathana agus níl sé de 
dhualgas ar thíortha an céanna a dhéanamh. B’fhéidir go 
dteastódh cineálacha cur chuige difriúla ó chreataí oibre 
nó ó chórais náisiúnta nó earnálacha mar go bhféadfadh 
go mbeadh traidisiúin agus riachtanais faoi leith le cur 
san áireamh (féach ceisteanna a ceathair agus a naoi 
freisin). 

Cuidíonn an t-idirdhealú a dhéantar ar Eolas, Scileanna 
agus Inniúlacht le torthaí foghlama a bheith soiléir ó 
thaobh ceapadh tuairisceoirí de agus chun go mbeadh sé 
níos éasca leibhéil na gcáilíochtaí a rangú. Mar sin féin ní 
cóir na trí chatagóir (Eolas, Scileanna, Inniúlacht) a léamh 
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astu féin agus is cóir an bhrí iomlán a bhaint astu go léir 
le chéile. Mar sin ní mór gach a bhaineann le leibhéal 
amháin a ‘léamh trasna’ chun ciall a bhaint as an leibhéal 
sin (féach ar cheist a sé freisin). D’fhéadfadh cosúlachtaí 
a bheith idir na catagóirí (mar shampla bíonn scileanna 
áirithe sa cholún ‘inniúlacht’; bíonn cineálacha áirithe 
eolais sa cholún ‘scileanna’ freisin) ach sin mar a bhíonn.

4. Baineann creataí oibre cáilíochtaí eile 
úsáid as níos mó catagóirí nó catagóirí nó 
gnéithe eile seachas eolas, scileanna agus 
inniúlacht. An féidir comparáid ar bith a 
dhéanamh idir chreataí oibre cáilíochtaí a 
mbaineann gnéithe eile leo? 

Is féidir tuairisceoirí a chur in oiriúint dá n-aidhmeanna 
agus dá gcuspóirí faoi seach (mar shampla riachtanais 
atá sainiúil do thír ar leith nó atá sainiúil d’earnáil ar 
leith) i gcreataí oibre cáilíochtaí, creataí oibre náisiúnta, 
réigiúnacha nó creataí oibre earnálacha. Is é sin an fáth 
nach bhfuil aon bhealach coitianta ná aon bhealach ar 
leith ann chun tuairisceoirí a úsáid; d’fhéadfadh bealaí 
difriúla a bheith ann. 

Déantar idirdhealú idir ‘Eolas agus Tuiscint’, ‘Cleachtas: 
Eolas Feidhmeach agus Tuiscint’, ‘Scileanna Cognaíocha 
Cineálacha’, ‘Cumarsáid, Scileanna Theicneolaíocht na 
Faisnéise agus na Cumarsáide agus Uimhearthacht) 
agus ‘Féinriar, Cuntasacht agus Oibriú i gcomhar le 
Daoine Eile’. Úsáidtear na catagóirí seo a leanas in 
Éirinn: ‘Fairsinge an Eolais’, ‘An Cineál Eolais, Raon 
Inniúlachta agus Scileanna’, ‘Roghnaíocht Inniúlachta 
agus Scileanna’, ‘Comhthéacs na hInniúlachta’, ‘Ról 
na hInniúlachta’, ‘An Inniúlacht chun Foghlaim conas 
Foghlaim a dhéanamh’, and ‘Léargas (Inniúlacht)’.

Ceapadh an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí ionas 
nach mbeadh ann ach a laghad idirdhealuithe is ab 
fhéidir é agus na hidirdhealuithe is simplí (féach ar 
ceist a trí freisin). Tuigtear go ndírítear sa Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí ar na gnéithe is ríthábhachtaí 
agus is substaintiúla. Tá sé níos éasca brí a bhaint 
as tuairisceoirí an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí toisc 
go bhfuil siad ginearálta agus de bharr go bhfuil 
tuairisceoirí atá an-chosúil leo, i gcreataí oibre 
cáilíochtaí atá ann cheana, tugtha san áireamh iontu 
agus de bharr go bhfuiltear ábalta na tuairisceoirí a chur 

i gcomparáid lena chéile agus iad a roinnt/a cheangal 
lena chéile. 

5. Deirtear gur creatoibre inniúlachta agus nach 
creatoibre cáilíochta ba cheart a bheith sa 
Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. moladh fiú 
amháin gur leor an téarma ‘inniúlachtaí’ mar 
bhrat-théarma don tábla. An bhfuil sé seo 
ceart agus céard is brí leis? 

Is (meiti-)chreatoibre cáilíochtaí agus ní creatoibre 
inniúlachtaí é an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí mar go 
bhfuiltear ábalta na leibhéil agus na córais cháilíochtaí  
a rangú. Ní bheartaítear é a úsáid chun inniúlachtaí aonair 
a rangú. Creatoibre atá dírithe ar thorthaí foghlama 
is ea é agus tugtar cur síos sna tuairisceoirí atá ann 
ar chineálacha uile torthaí foghlama. Eascraíonn an 
mhíthuiscint atá ann gur creatoibre inniúlachtaí atá sa 
Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí as an tuiscint go gcuirtear 
torthaí foghlama i bhfoirm ráitis faoin méid is féidir leis 
na foghlaimeoirí a dhéanamh agus mar sin go dtreoraíonn 
an ráiteas sin an ‘treoshuíomh inniúlachta’ go pointe. Ní 
creatoibre inniúlachtaí ach oiread é an Creatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí mar go bhféadfadh, mar shampla, gur eolas 
gan inniúlachtaí ná scileanna comhfhreagracha ar bith a 
bheith leo, a bheadh i dtorthaí foghlama chomh maith. 

Fágann sin go mbíonn eolas níos cuimsithí i dtorthaí 
foghlama ná mar a bhíonn sna hinniúlachtaí agus nach  
 a mhalairt atá amhlaidh. Dá bhrí sin ní leor inniúlachtaí 
mar bhrat-théarma don tábla. I ndáiríre is cóir ‘creatoibre 
cáilíochtaí bunaithe ar thorthaí foghlama’ a thabhairt ar 
an gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. 

6. is cosúil go n-oireann cuid de chóras 
náisiúnta cáilíochtaí go breá do leibhéal 
áirithe i gceann amháin de na trí cholún, 
ach dar le gné eile is fearr a d’oirfeadh sé 
do leibhéal eile. An bhféadfaí grúpa amháin 
agus an grúpa céanna cáilíochtaí a cheangal 
le leibhéil dhifriúla? 

Ní fhéadfaí mar ní córas é an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
chun cáilíochtaí a rangú de réir gnéithe difriúla. I bhfocail 
eile, ní cóir tábla an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí a léamh 
ina gcolúin astu féin. Chun leibhéal amháin a léamh ní mór 
an líne iomlán (na trí cholún) a léamh an bealach ar fad 
trasna agus chomh maith leis seo glactar na torthaí do na 
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leibhéil thíos fúthu san áireamh i ngach tuairiscín leibhéil. 
Mar sin ní mór leibhéal áirithe a léamh i gcomhthéacs na 
leibhéal a chuaigh roimhe chun an leibhéal sin a thuiscint 
go hiomlán (féach ar cheist a dó agus a trí freisin).
Ó tharla go bhfuil córais cháilíochtaí na hEorpa chomh 
leathan is atá agus go bhfuil na cáilíochtaí chomh 
héagsúil is minic a oirfidh páirteanna (grúpa cáilíochtaí) 
de chórais náisiúnta cháilíochtaí do leibhéal áirithe  
i gcolún amháin agus go n-oirfidh siad do leibhéal eile  
i gcolún eile ag an am céanna. D’fhéadfadh go mbeadh  
na cáilíochtaí a bheadh ann an-difriúil óna chéile ag brath 
ar chastacht an eolais nó ar an raon scileanna a bheadh 
riachtanach, ach d’fhéadfadh go mbeadh siad chomh 
deacair céanna le baint amach. 

D’fhéadfadh, mar shampla, go mbeadh eolas níos 
teoiriciúla agus níos fíorasaí ag teastáil san ‘Le 
baccalauréat général’ sa Fhrainc nó s an ‘General 
Certificate of Secondary Education’ (GCSE) i Sasana, sa 
Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann ach nach 
mbeadh an oiread scileanna praiticiúla ag teastáil; 
ach ar an lámh eile d’fhéadfadh go mbeadh níos mó 
scileanna praiticiúla agus níos lú den eolas teoiriciúil ag 
teastáil i réimse áirithe den scrúdú printíseachta deiridh 
sa Ghearmáin nó san Ostair. 

Is cóir gur chuidiú iad tuairisceoirí an Chreata Eorpaigh 
Cáilíochtaí a bheith i bhfoirm tábla le trí cholún le 
tuiscint a fháil ar an gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
agus ar an gcaoi ina leagtar amach na cáilíochtaí. I gcás 
go dtiocfadh aon mhínithe atá le baint as na torthaí sa 
tábla salach ar a chéile, is cóir ina dhiaidh sin nach ar 
na colúin a leagfaí an bhéim. Dá bhrí sin ciallaíonn sé 
seo nach bhfuil le déanamh ach an líne iomlán a léamh 
(eolas, scileanna agus inniúlacht) agus breithiúnas 
a thabhairt – tríd is tríd – cibé acu de na leibhéil a 
n-oireann an grúpa cáilíochtaí dóibh. Cuideoidh an 
léamh seo ar na tuairisceoirí chun a fháil amach cad air 
a bhfuil an cháilíocht atá i gceist dírithe agus féadfar 
dá bhrí sin a shocrú cá mbeidh an cháilíocht le láithriú 
sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. Léiríonn sé seo de 
bharr a bhfuil de cháilíochtaí éagsúla ann go náisiúnta 
agus sna hearnálacha nach n-oirfidh cáilíochtaí i gcónaí 
go huile ná go hiomlán do na leibhéil sa Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí – ní mór an prionsabal “cé acu is 
fearr a oireann” a chur i bhfeidhm sa chás sin. 

7. An bhfuil aon cholún amháin i dtábla na 
dtuairisceoirí níos tábhachtaí ná ceann eile?

Beidh éagsúlacht shuntasach sna cáilíochtaí atá ann mar 
gheall ar an gcaoi ina bhfuil siad dírithe ar eolas, scileanna 
agus inniúlacht. Mar shampla d’fhéadfadh cáilíochtaí 
acadúla a bheith dírithe níos mó ar an eolas agus 
d’fhéadfadh gairmcháilíochtaí áirithe a bheith dírithe níos 
mó ar scileanna nó ar inniúlacht. Is cóir go gcuideodh na trí 
ghné a tugadh isteach faoin gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
chun na difríochtaí seo a aithint nuair a bheidh cáilíochtaí á 
leagan amach. Níl sé beartaithe ag an gCreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí cáilíocht de chineál ar bith a chur chun cinn ná 
idirdhealú a dhéanamh idir cháilíochtaí ar bhealach ar bith. 
Is pointe tagartha neodrach a bheidh ann do gach cineál 
cáilíochtaí. Cuspóir tábhachtach atá mar bhonn agus mar 
thaca ag an gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí is ea paireacht 
ghradaim a chur chun cinn idir an t-oideachas acadúil, 
gairmoideachas nó an t-ardoideachas chomh maith lena cur 
chun cinn idir an bunoideachas agus an breisoideachas. 
Chuige sin is ionann luach do na gnéithe go léir atá  
sa tábla. 

D’fhéadfadh go n-oirfeadh cáilíocht go huile do leibhéal 
áirithe i gceann amháin de na colúin, ach d’fhéadfadh nuair 
a d’fheicfí í i dtús báire gurbh fhearr a d’oirfeadh sí, de 
réir na dtuairisceoirí i gcolún eile, do leibhéal eile (féach ar 
cheist a trí freisin). D’fhéadfaí an cheist a chur, dá bhrí sin – 
nó díreach mar go dtagann an colún ‘eolas’ roimh an gcolún 
‘scileanna’ – an mó de thábhacht atá le colún amháin 
seachas na cinn eile. Ní amhlaidh atá. Tá an tábhacht 
chéanna leis na gnéithe go léir agus níl tábhacht ar leith ar 
bith le hord na gcolún (féach ar cheist a sé freisin). 

8. An gá go dtuigfí gur sraith rungaí é an 
Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí? An gá na 
céimeanna uile a ghlacadh chun cáilíocht ar 
leibhéal ar leith a bhaint amach? más gá,  
cén fáth gurb é an t-ochtú runga an chéim 
dheireanach ós rud é gur creatoibre um 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil é an Creatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí? An féidir le duine 
cáilíochtaí a bhaint amach ar leibhéil dhif-
riúla nó an é an ceann is airde an t-aon 
cheann a chuirfear san áireamh? 

Is sraith rungaí é an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí sa 
mhéid is go n-éiríonn an fhoghlaim a dhéantar ó leibhéal 
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a haon go leibhéal a hocht níos casta agus go dtugann 
sí níos mó de dhúshlán don fhoghlaimeoir nó don oibrí. 
Baineann an chastacht ó leibhéal a haon go dtí leibhéal  
a hocht le gnéithe difriúla cosúil leo seo a leanas:

•	 castacht	agus	doimhne	an	eolais	agus	na	tuisceana;		
•	 an	méid	tacaíochta	nó	treorach	atá	riachtanach;	
•	 an	méid	lánpháirtíochta,	neamhspleáchais	agus	

cruthaitheachta atá riachtanach;  
•	 raon	agus	castacht	an	chur	i	bhfeidhm/an	chleachtais;		
•	 an	méid	trédhearcachta	agus	dinimicí	i	gcásanna.

Is cinnte nach liosta cuimsitheach é an liosta seo mar gur 
iomaí gné ábhartha a bhaineann leis an bhfoghlaim, cinn 
nach bhfuil ar eolas againn b’fhéidir. Is cóir nach gcuirfí 
in iúl leis ach amháin an bhrí atá le ‘héilimh níos mó agus 
níos minice ar fhoghlaimeoirí/ar oibrithe.’ 

I gcás go gcuirfí an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí  
i gcomparáid le sraith ocht runga ní ionann sin is a rá 
gur gá idirdhealú a dhéanamh idir an líon céanna de 
leibhéil sa chomhthéacs, sna réimsí, sna hearnálacha nó 
sna fearainn náisiúnta. D’fhéadfadh níos mó nó níos lú 
leibhéal a bheith san áireamh i gcórais nó i gcreataí oibre 
náisiúnta cáilíochtaí. B’fhéidir nach mbeadh cáilíocht ar 
bith ann ar leibhéal níos airde i roinnt réimsí, earnálacha 
nó fearann. B’fhéidir, i roinnt eile cásanna, nach mbeadh 
cáilíochtaí ar bith ann ag na leibhéil níos ísle nó b’fhéidir 
go mbeadh cáilíochtaí níos airde ná leibhéal a hocht 
ann. Ní dhéanann an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí aon 
idirdhealú sa bhreis idir cháilíochtaí ar leibhéal a hocht 
agus níos airde. 

Mar shampla, is beag an baol go mbeadh cáilíochtaí  
i réimse na cógaslainne ag an leibhéal is ísle nó ní 
dócha go mbeadh cáilíochtaí ag na leibhéil níos airde 
i réimse na bainistí agus an ghlantacháin (cé go 
bhféadfadh eisceachtaí a bheith ann).  
 
Rangófar PhD in go leor tíortha ag leibhéal  
a chomhfhreagraíonn do leibhéal a hocht sa Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí agus d’fhéadfadh, i roinnt tíortha, 
a thuilleadh cáilíochtaí foirmiúla iardhochtúireachta 
a bheith i gceist le gairm ollscoile, cosúil leis an 
‘habilitation’ atá sna tíortha ina labhraítear an 
Ghearmáinis. Tá sampla eile le fáil i réimse na 

cuntasaíochta - is gá in go leor tíortha cúig go deich 
mbliana taithí a bheith ag duine agus scrúduithe breise 
a shuí, sa bhreis ar an gcéim ollscoile sula n-eiseofar 
teastais mar chuntasóir poiblí ar dhuine). 

Ní ann don Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí chun 
doiciméadú díreach a dhéanamh ar phróisis aonair na 
foghlama ach is ann dó – i dtús báire – mar áis oiriúnaithe 
idir chomhthéacsanna éagsúla náisiúnta agus – san 
fhadtéarma – mar uirlis thagartha do na cáilíochtaí go léir 
arna n-eisiúint san Eoraip. Ní chiallaíonn sé má léirítear 
leibhéil an Chreatoibre Eorpaigh Cáilíochtaí, áfach, gur gá 
cáilíochtaí a bhaint amach sa seicheamh céanna is  
a rangaítear leibhéil an Chreatoibre Eorpaigh Cáilíochtaí:

Mar shampla: Baineann teastas printíseachta le leibhéal 
a trí mar shampla. Is mian le céimí printíseachta, 
tar éis roinnt blianta taithí oibre agus a thuilleadh 
oiliúna a bheith curtha air/uirthi sa chuideachta, cur 
lena fhoghlaim/lena foghlaim trí fhreastal ar ollscoil 
(mar shampla leibhéal a cúig). Glactar, sna rialacháin 
náisiúnta ar leith seo, leis na scileanna agus na 
hinniúlachtaí seo a fhoghlaimítear go neamhfhoirmiúil 
mar cháilíocht iontrála san ardoideachas in áit na 
cáilíochta foirmiúla a bhainfí amach ag leibhéal  
a ceathair. Bronntar cáilíocht a rangaítear ag leibhéal  
a cúig ar an duine sin tar éis dó/di an clár ardoideachais 
a chur dó/di go rathúil. Dá bhrí sin, bronnadh cáilíocht 
fhoirmiúil ag leibhéal a trí agus ceann eile ag leibhéal 
a cúig ar an duine sin ach níor bronnadh cáilíocht 
fhoirmiúil air/uirthi ag leibhéal a ceathair. Tá an 
chosúlacht air nár bhac an duine seo le leibhéal a 
ceathair. Ach i ndáiríre bhí an t-eolas, na scileanna agus 
an inniúlacht atá riachtanach do leibhéal a ceathair ag an 
duine seo ag tús an chláir staidéir de bharr gur ceanglas 
iontrála é cé nár bronnadh cáilíocht fhoirmiúil ar bith.

Bogfaidh foghlaimeoirí ó leibhéal níos ísle go dtí leibhéal 
níos airde ar feadh a saoil ach is féidir chomh maith 
dhá cháilíocht dhifriúla a bhaint amach ag an leibhéal 
céanna nó bogadh ó cháilíocht níos airde go cáilíocht 
níos ísle i gcás go dtabharfaí faoi fhoghlaim nua agus go 
bhfoghlaimeofaí scileanna nua.

Tóg mar shampla duine ag a bhfuil dochtúireacht in 
innealtóireacht a chinneann staidéar a dhéanamh ar 
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réimse nua cosúil le eacnamaíocht a d’fhéadfadh  
a bheith ar leibhéal níos ísle.  
Is iomaí ní, cosúil le galair, suim a léiriú i nithe nua 
agus caitheamh aimsire nó dífhostaíocht a spreagfadh 
duine, ar feadh a saoil, chun cáilíochtaí nua a fháil 
ag leibhéil níos ísle seachas an cháilíocht a bheadh 
faighte aige/aici roimhe sin. Tóg mar shampla 
duine ag a bhfuil cáilíocht agus atá fostaithe mar 
speisialtóir i dTeicneolaíocht na Faisnéise ar mhaith 
leis/léi cáilíochtaí áirithe a bhaint amach i dtionscal 
na fóillíochta (mar shampla treoraí turais, teagascóir 
sciála). D’fhéadfadh go mbainfeadh an dara cáilíocht le 
leibhéal níos ísle ná an bhuncháilíocht a fuarthas.

9. An féidir na tuairisceoirí don Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí a úsáid do na Creataí 
oibre náisiúnta Cáilíochtaí chomh maith? 

Bíonn cuspóirí na gcreataí oibre cáilíochtaí éagsúil óna 
chéile ag brath ar a gcomhthéacs (cibé acu an ndéanfaí 
iad a chur i gcomparáid lena chéile go hidirnáisiúnta, 
go náisiúnta, go réigiúnach nó go hearnálach); dá bhrí 
sin beidh dearadh sonrach na gcreataí oibre éagsúil óna 
chéile chomh maith. Ceapadh an Creatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí mar mheitichreatoibre (féach ar cheist 1) agus 
dá bhrí sin úsáidtear níos mó tuairisceoirí cineálacha ná 
mar a úsáidtear i bhformhór na gcreataí oibre náisiúnta, 
réigiúnacha nó earnálacha. 

Ní thagann tuairisceoirí an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí in 
ionad tuairisceoirí creataí oibre cáilíochtaí eile. Is léir, áfach, 
go bhféadfaí ceangal éigin a dhéanamh idir eagar agus 
líon leibhéal na dtuairisceoirí eile siúd agus an Creatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí. Ciallaíonn sin nár chóir tuairisceoirí an 
Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí a úsáid mar threoirphlean chun 
creataí oibre eile a fhorbairt gan na riachtanais faoi seach  
a thabhairt san áireamh agus a mheas go críochnúil. Is féidir, 
áfach, tuairisceoirí an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí a úsáid 
mar phointe tosaigh don phróiseas seo agus is féidir iad  
a athrú, cur leo agus araile más cuí sin.

Tá sampla den chomhfhogasú leis an gCreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí le fáil sna Creataí oibre Náisiúnta 
Cáilíochtaí atá ag teacht chun cinn i Málta agus sa 
Liotuáin. Tá ocht leibhéal i gcreataí oibre na dtíortha sin. 
Tá eagar atá cosúil le heagar an Chreatoibre Eorpaigh 
Cáilíochtaí fiú amháin ar an gCreatoibre Náisiúnta 

Cáilíochtaí atá ag teacht chun cinn i Málta de bharr go 
ndéantar tagairt d’eolas, scileanna agus inniúlacht. 

10. Cén fáth nach ndéantar tagairt d’inniúlachtaí 
áirithe cosúil le príomhinniúlachtaí nó 
meiti-inniúlachtaí (mar shampla a bheith 
ar an eolas faoi fhorbairt inbhuanaithe, ag 
foghlaim conas foghlaim a dhéanamh nó 
inniúlachtaí eiticiúla) sa Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí? 

Níl ráitis ar bith le fáil sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
faoi ábhar sonrach torthaí foghlama. D’fhéadfadh na 
hinniúlachtaí a mheasann tír nó sochaí san am i láthair 
nó sa todhchaí gur príomhinniúlachtaí iad (mar shampla 
inniúlacht i dteangacha iasachta, inniúlacht chumarsáide, 
inniúlacht fiontraíochta, inniúlacht chultúrtha)  
a bheith éagsúil ó thír go tír nó ó shochaí go sochaí 
agus freisin athraíonn na hinniúlachtaí seo le himeacht 
aimsire. Ní dhéanann an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
tagairt do phríomhinniúlachtaí sonracha ar bith ach 
d’fhéadfadh go luafaí na cineálacha éagsúla go léir de 
phríomhinniúlachtaí ag leibhéil dhifriúla. Níor áiríodh 
roinnt inniúlachtaí eile a bheadh níos ginearálta cosúil 
le ‘foghlaim conas foghlaim a dhéanamh’ nó ‘inniúlacht 
eiticiúil’ go soiléir sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. 
Níor áiríodh na gnéithe sin, dá dtagraítear go minic mar 
mheiti-inniúlachtaí, de bharr nár chóir go mbreathnófaí 
orthu mar ghnéithe atá neamhspleách ar eolas, scileanna 
agus inniúlacht. Dá bhrí sin, níor cuireadh san áireamh 
mar ghné bhreise iad ach is cóir breathnú orthu mar chuid 
lárnach den eolas, scileanna agus inniúlacht. Tá feidhm 
thábhachtach, mar shampla, ag ‘foghlaim conas foghlaim 
a dhéanamh’ chun eolas teoiriciúil agus fíorasach a fháil; 
tá inniúlacht eiticiúil tábhachtach chun féinriar agus 
cuntasacht a fhorbairt.

11. An féidir an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí a 
úsáid chun cláir oideachais agus gairmeacha 
a rangú? 

Níor ceapadh an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí chun 
cláir oideachais ná gairmeacha a rangú ach díríonn an 
creatoibre ar chórais agus ar chreataí oibre cáilíochtaí. 
Ní thugann leibhéil an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí 
léargas ar rannpháirtíocht i gcláir oideachais ar leith ar 
bith ná ar inniúlachtaí a theastódh i gcomhair tascanna 
nó gairmeacha ar leith. Baineann cáilíochtaí ar ndóigh 
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le hoideachas agus le hoiliúint agus leis an saol gairme 
agus is gnéithe an-tábhachtacha iad sin sa Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí. Rangú is ea an ISCED (An Rangú 
Caighdeánach Idirnáisiúnta san Oideachas) agus an 
ISCO (An Rangú Caighdeánach Idirnáisiúnta i leith 
Gairmeacha) a ceapadh go sonrach chun oideachas agus 
gairmeacha a rangú. Níl  céimiúlacht chláir oideachais 
(mar shampla is dócha go dtiocfadh leibhéal níos airde 
sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí le leibhéal níos airde 
ar na leibhéil ISCED) agus céimiúlacht ghairmeacha (mar 
shampla is dócha go dtiocfadh cáilíocht ar leibhéal níos 
ísle sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí le gníomhaíocht 
ghairmeacha a bheadh ar leibhéal níos ísle i leibhéil 
scileanna an ISCO) ach páirt-intuigthe ón gCreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí. Díríonn an Creatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí, áfach, ar thorthaí foghlama i bhfoirm eolais, 
scileanna agus inniúlachta de; breathnaítear orthu seo 
mar nithe atá neamhspleách ar chláir oideachais nó ar 
chomhthéacsanna gairmeacha.

Is ionstraim nua dá bhrí sin atá sa Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí ina bhféadfaí tacsanomaíochtaí oideachais 
agus gairmeacha a cheangal lena chéile agus trína 
bhféadfaí comhcheangal a dhéanamh leis an ISCED agus 
leis an ISCO chomh maith. 

12. Cén bhaint atá ag an gCreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí leis an gcreatoibre le haghaidh an 
Limistéar Eorpach Ardoideachais?

Tosaíodh ar chreataí oibre cáilíochtaí a fhorbairt san 
Eoraip le creatoibre cáilíochtaí d’aon earnáil amháin 
oideachais: tá An Creatoibre um Cháilíochtaí sa 
Limistéar Eorpach Ardoideachais bunaithe ón mbliain 
1999 (Dearbhú Bologna; glacadh le tuairisceoirí Bhaile 
Átha Cliath sa bhliain 2005); agus níor tosaíodh ar an 
gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí go dtí an bhliain 2005. 
Is léir go bhfuil nithe cosúla agus réimsí a thrasnaíonn 
a chéile sa dá chreat: is meitichreataí oibre an dá 
cheann, áirítear scóip leathan foghlama iontu agus 
ceapadh iad chun trédhearcacht idir cháilíochtaí san 
Eoraip a fheabhsú. Tá baint ag an dá cheann le dearbhú 
cáilíochta agus bíonn an coincheap ‘cé acu is fearr a 
oireann’ in úsáid iontu chun leibhéil a fháil amach. 
Is léir go bhfuil i gceist ag an dá chreatoibre tacú le 
foghlaim ar feadh an tsaoil agus le soghluaisteacht idir 
mhargaí saothair. 

In ainneoin go bhfuil na cosúlachtaí soiléire seo idir an 
dá chreatoibre tá siad éagsúil óna chéile ó thaobh a 
n-aidhmeanna agus ó thaobh na dtuairisceoirí a úsáidtear 
iontu. Tá sé beartaithe ag an gCreatoibre um Cháilíochtaí 
sa Limistéar Eorpach Ardoideachais córais a chomhoiriúnú 
ach tá sé beartaithe ag an gCreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
córais a cheangal lena chéile. Ceann de chuspóirí lárnacha 
phróiseas Bologna is ea na córais ardoideachais Eorpacha 
a chomhoiriúnú trí struchtúir de chéimeanna coitianta a 
thabhairt isteach (córas céime ina mbeadh trí thimthriall). 
Ar an lámh eile, ní ionstraim chun córais cháilíochtaí 
ná codanna de chórais cháilíochtaí a chomhoiriúnú é 
an Creatoibre Eorpach Cáilíochtaí. Tá sé beartaithe ag 
an gcreatoibre seo a bheith mar áis oiriúnaithe chun go 
mbeadh an ceangal idir cháilíochtaí agus chórais dhifriúla 
níos soiléire. 

Deimhníonn doiciméad an Chreatoibre Eorpaigh Cáilíochtaí 
comhoiriúnacht leis an gCreatoibre um Cháilíochtaí sa 
Limistéar Eorpach Ardoideachais ar mhaithe leis an dá 
mheitichreatoibre seo a cheangal le chéile. Is í an chúis is 
mó atá leis na leibhéil níos airde den Chreatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí a chur in oiriúint go díreach do thuairisceoirí 
an Chreatoibre um Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach 
Ardoideachais go seachnófaí dhá chreatoibre aonair  
a fhorbairt. Dá bhrí sin comhfhreagraíonn torthaí foghlama 
as leibhéil áirithe den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí do 
thuairisceoirí timthriallacha an Chreatoibre um Cháilíochtaí 
sa Limistéar Eorpach Ardoideachais. Is léir go bhfuil 
crostagairt ag leibhéal a cúig go hocht. Tuigtear dá bhrí sin 
go gcomhoireann tuairisceoirí timthriallacha faoi seach an 
Chreata um Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach Ardoideachais 
– a d’fhorbair an Comhthionscnamh Cáilíochta mar chuid 
de phróiseas Bologna – do thuairisceoirí leibhéal a cúig go 
hocht den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. Cé go n-úsáidtear 
tuairisceoirí éagsúla tá dearcadh comónta sa dá chreatoibre 
ar na gnéithe a bhaineann le dul chun cinn maidir le heolas, 
scileanna (a chur i bhfeidhm) agus iompar gairmiúil. 

Ó tharla gur creatoibre uilechuimsitheach é an Creatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí agus ó tharla go dteastaíonn ón 
gcreatoibre cineálacha éagsúla den fhoghlaim a thabhairt 
san áireamh (ní foghlaim i gcúrsaí ardoideachais amháin 
ach cáilíochtaí a bheadh níos dírithe ar ghairmeacha 
chomh maith), tá na tuairisceoirí níos leithne agus níos 
cineálaí agus ní mór dóibh a bheith níos uileghabhálaí 
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ná tuairisceoirí Bhaile Átha Cliath atá i bhfeidhm chun 
sainmhíniú a thabhairt ar na leibhéil don Chreatoibre 
um Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach Ardoideachais. Is 
féidir, dá bhrí sin, breathnú ar na leibhéil mar leibhéil 
chomhionanna cé nach bhfuil tuairisceoirí na leibhéal 
mar a chéile. Is féidir, dá bhrí sin, le leibhéil a cúig go 
hocht den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí a bheith 
comhoiriúnach ní amháin le céimeanna cáilíochtaí a 
fhaightear ar an mbealach foirmiúil trí staidéar  
a dhéanamh in institiúid ardoideachais ach is féidir 
leo a bheith comhoiriúnach chomh maith leis na 
gairmcháilíochtaí a bhronntar trí fhoghlaim fhoirmiúil, 
foghlaim ó thaithí nó foghlaim neamhfhoirmiúil. 

Breathnaítear ar thorthaí foghlama sa Chreatoibre 
um Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach Ardoideachais 
mar thuairiscí ar a mbeifí ag súil a bheadh ar eolas 
ag foghlaimeoir, a thuigfeadh sé/sí agus a dhéanfadh 
sé/ sí ag deireadh an timthrialla faoi seach. Tagraíonn 
tuairisceoirí Bhaile Átha Cliath do na cúig ghné seo  
a leanas: ‘eolas agus tuiscint’, ‘eolas agus tuiscint a chur 
i bhfeidhm’, ‘breithiúnas a thabhairt’, ‘cumarsáid’ agus 
‘scileanna foghlama’. Cé go gclúdaíonn gnéithe an eolais 
agus na scileanna sa Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí 
na chéad trí ghné, ní thagraíonn an Creatoibre Eorpach 
Cáilíochtaí go díreach do phríomhinniúlachtaí cosúil le 
cumarsáid, nó meiti-inniúlachtaí cosúil le foghlaim conas 
foghlaim a dhéanamh. Áirítear iad seo go páirteach mar 
inniúlachtaí atá ina gcuid de gach aon cheann de na 
colúin, ach is féidir glacadh leis gur sa cholún inniúlachta 
a bheidís den chuid is mó (féach ar cheist a deich freisin).

Cé go bhfuil na tuairisceoirí a shainmhíníonn na leibhéil 
atá i dtuairisceoirí an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí agus 
i dtuairisceoirí Bhaile Átha Cliath éagsúil óna chéile tá 
tuairisceoirí leibhéal an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí 
lánpháirtithe go hiomlán i dtuairisceoirí Bologna agus  
dá bhrí sin tá siad comhoiriúnach leo sin. 

Áirítear, ‘specialised problem-solving skills required 
in research and/or innovation in order to develop new 
knowledge and procedures and to integrate knowledge 
from different fields’ (scileanna speisialaithe ag réiteach 
fadhbanna a theastaíonn i dtaighde agus/nó i nuáil chun 
eolas nua a fháil agus nósanna imeachta a fhorbairt 
agus chun eolas as réimsí éagsúla a lánpháirtiú) mar 

shampla i dtorthaí foghlama atá ábhartha do leibhéal a 
seacht den Chreatoibre Eorpach Cáilíochtaí. 
 
Tagraíonn an dara timthriall den Chreatoibre um 
Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach Ardoideachais, dá 
réir sin, do ‘originality in developing and/or applying 
ideas, often within a research context’ (do bhunúsacht ó 
thaobh smaointe a fhorbairt agus/nó a chur i bhfeidhm, 
i gcomhthéacs taighde den chuid is mó).  Nó, áirítear 
‘demonstrate substantial authority, innovation, 
autonomy, scholarly and professional integrity and 
sustained commitment to the development of new ideas 
or processes at the forefront of work or study contexts 
including research’ (údarás, nuáil, féinriar, ionracas 
léannta agus gairmiúil substaintiúil agus tiomantas 
inbhuanaithe a thaispeáint maidir le smaointe nó 
próisis nua a bheadh chun tosaigh i gcomhthéacs oibre 
nó staidéir de, lena n-áirítear taighde, a fhorbairt)  
i dtorthaí foghlama de leibhéal a hocht den Chreatoibre 
Eorpach Cáilíochtaí agus tagraíonn an tríú timthriall 
den Chreatoibre um Cháilíochtaí sa Limistéar Eorpach 
Ardoideachais do ‘contribution through original 
research that extends the frontier of knowledge by 
developing a substantial body of work, some of which 
merits national or international refereed publication’ 
(cion oibre trí thaighde bunaidh a dhéanamh  
a chuirfidh leis an eolas trí shaothar substaintiúil oibre 
a dhéanamh agus a mbeifí i dteideal cuid de a fhoilsiú i 
bhfoilseachán measúnaithe náisiúnta nó idirnáisiúnta) 
agus tagraítear ann chomh maith do bheith ábalta ‘of 
critical analysis, evaluation and synthesis of new and 
complex ideas’ (anailís, measúnú agus sintéis chriticiúil 
a dhéanamh ar smaointe nua casta). 
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