
An Próiseas Ionduchtaithe 

Iarratas 
Ní mór d'Iarrthóirí foirm iarratais leictreonach a líonadh isteach tríd an láithreán gréasáin seo.  

Fógraítear dátaí maidir le Comórtais Earcaíochta ar ardáin éagsúla agus ar an láithreán gréasáin seo 

agus is ar na dátaí sin amháin atá glacadh le hiarratais.  Is tríd an ríomhphost a dhéantar an 

comhfhreagras go léir le hiarratasóirí i rith an chomórtais. 

Ní féidir le hiarratasóir cur isteach ar mheasúnacht i líon is mó ná aon (1) ionad amháin de chuid an 

Airm in Óglaigh na hÉireann, i.e. Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann, Céad Bhriogáid, nó Dara 

Briogáid. Déanfar ionad measúnachta faoi leith a roghnú don iarratasóir a chuireann isteach ar líon is 

mó ná aon (1) ionad amháin de chuid an Airm. Déanfar na hiarratais eile ón iarratasóir sin a dhiúltú.  

Ba chóir go dtuigfeadh iarratasóirÁ gur féidir iarratasóir maidir le hÓglaigh na hÉireann a chur i bpost 

in ionad ar bith ar fud an Stáit. 

Is féidir le hiarratasóir ar an Arm cur isteach freisin ar an tSeirbhís Chabhlaigh. 

Tástáil Aclaíochta 
Tabharfar cuireadh do Gach iarrthóir atá rathúil ag an gcéim Tástála Síciméadrach  freastal ar an 

lárionad Tástála Aclaíochta, áit a n-éileofar orthu tástáil aclaíochta ionduchtaithe Óglaigh na 

hÉireann a chomhlánú. Is é seo pas nó tástáil teipe. Ní foláir mór d'iarrthóirí don Arm agus don 

tSeirbhís Chabhlaigh ach triail amháin a dhéanamh. 

Tástáil Shíciméadrach 
Iarrtar ar gach iarratasóir a chomhlíonann na critéir íosta incháilitheachta chun Tástáil Síciméadrach 

ar líne a ghlacadh. Beidh mionsonraí iomlána de na tástálacha a sheoladh ar ríomhphost chuig gach 

iarratasóir rathúil tar éis an chéim tástála aclaíochta iomlán. 

Agallamh 
Tabharfar cuireadh d’iarrthóirí a n-éiríonn leo sa Lárionad Measúnaithe Aclaíochta freastal ar 

Agallamh a reáchtáladh an lá céanna leis an Tástáil Aclaíochta. Beidh an t-agallamh bunaithe ar 

inniúlacht agus déanfar measúnú ar IarrthóirÁ faoi na hinniúlachtaí seo a leanas:- 

 An cumas oibriú faoi bhrú 

 Obair Fhoirne 

 Inspreagadh 

 Treoshuíomh Gairme 

Dearbhú Liachta & Slándála  
Iarrtar ar iarrthóirí a rathúil ag an Tástáil Aclaíochta agus ag an Agallamhfreastal ar scrúdú liachta 

iomlán ansin. I gcomhar leis sin ar fad déanfaidh an Garda Síochána seiceáil slándála ar na hiarrthóirí 

ar fad. Lena mbreithniú don ionduchtú ní mór go n-éireodh leis na hiarrthóirí sa scrúdú liachta agus 

sa tseiceáil slándála araon. Ní mór d'iarrthóirí dhá réiteoir a sholáthar freisin mar chuid den 

phróiseas trialach slándála. 

Áit sa Bhuíon Earcach 

Déanfar áit sa Bhuíon Earcach do d'iarrthóiri atá rathúil ag na céimeanna thuasluaite. 

  



Traenáil 

Traenáil Earcach (Seacht Seachtaine Déag) 
Tá an Siollabas Traenála d’Earcaigh deartha le Saighdiúir Coisithe Dhá Réalta atá aclaí go fisiciúil, a 

bhfuil smacht aige/uirthi air/uirthi féin agus atá spreagtha, le scileanna míleata bunúsacha a chur ar 

fáil.  Is ionann traenáil earcach agus traenáil mhíleata bhunúsach. Maireann an traenáil seacht 

seachtaine déag. Leantar suas é sin le traenáil 3 Réalta agus le cúrsaí Sain-Traenála don Saighdiúir 

Traenáilte nios déanaí. 

Céim 1: Ionduchtú (Dhá Sheachtain) 

Á•ireoidh an tréimhse sin pacáiste treoshuímh, traenáil eachtraíochta agus teagasc/eolais 

inspreagtha Óglaigh na hÉireann a thabhairt don earcach. Féachtar sa tréimhse Ionduchtaithe le cur 

chuige dearfach a chur i láthair agus cuirtear chun cinn Óglaigh na hÉireann mar eagraÁocht atá 

forásach agus a fhéachann chun cinn. Á•ireofar sa tréimhse sin freisin, riarachán 

pearsanra/lóistíochta, roinnt gnéithe oideachais agus traenála sláinte agus sábháilteachta, próiseáil 

iontógála liachta agus cur i láthair ar thraenáil corpoideachais. Á•ireofar san fhormáid traenála 

taispeántais phraiticiúla agus léachta araon. 

Céim 2: Tréimhse Traenála Tosaigh (6 Seachtaine) 

Díreoidh an teagasc ar Dhruil Choise/Airm, Aimsitheoireacht Raidhfil (lena n-áirítear na Tástáil 

Bhliantúil Armán Pearsanta) & Inneallghunna (lena n-áirítear na Tástáil Bhliantúil Armán Pearsanta), 

agus Aclaíocht Fhisiciúil. 

Céim 3 — Tréimhse Traenála Oirbheartaíocht (6 Seachtaine) 

Is ar thraenáil oirbheartaíochta a bhíonn an bhéim is mó maidir leis an teagasc le linn na céime seo 

go dtí go ndéantar freachnamh cúig (5) lá i rith seachtain 14.  Dírítear sa traenáil ar eolas 

cuimsitheach a thabhairt don earcach ar oirbheartaíocht ar leibhéal na Rannóige. 

Céim 4 - Tréimhse Traenála Deiridh (3 Seachtaine) 

Beidh an bhéim le linn na céime seo a bheith ar an ceadú críochnaitheach an earcú agus ullmhóidí 

don pharáid a rith amach. 

Sannadh chuig Aonad 

Faigheann earcaigh a measfar a gclár traenála a bheith comhlánaithe go rathúil acu Sannadh chuig 

Aonad le linn na seachtaine deiridh de chúrsa na nEarcach. 


