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Réamhrá 

Fáilte chuig ár gCatalóg Oiliúna! 

Ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA), tacaímid le Ballstáit trí chúnamh 
dlíthiúil, teicniúil, comhairleach agus oibríochtúil a sholáthar lena áirithiú go bhfaighidh aon duine a 
dhéanann iarratas ar chosaint idirnáisiúnta cóir chomhionann ar fud an Aontais Eorpaigh. 
Soláthraítear an cúnamh ina lán formáidí agus tá Curaclam Tearmainn na hEorpa ar cheann de na 
príomhuirlisí atá ar fáil. 
 
Tá an curaclam gairmoiliúna seo ceaptha go sonrach d’oifigigh thearmainn, ghlactha agus d’oifigigh 
eile atá ag obair i mBallstáit agus i dtíortha comhlachaithe ina bhfuil na socruithe ábhartha i 
bhfeidhm. Faoi chuimsiú straitéise um chomhar seachtrach, tá Curaclam Tearmainn na hEorpa ar 
cheann de na huirlisí forbartha acmhainní a thacaíonn le riaracháin náisiúnta tearmainn agus 
ghlactha tíortha nach bhfuil san Aontas. Is é is aidhm leis cuidiú le foghlaimeoirí comhthuiscint a fháil 
ar chaighdeáin AE agus idirnáisiúnta sa réimse trí na scileanna is gá a thabhairt dóibh chun nósanna 
imeachta tapa agus cothroma a áirithiú. 
 
Le modúil oiliúna an churaclaim cuirtear bonn eolais freisin faoi oiliúint a sholáthraítear i 
gcomhthéacs oibríochtúil a ullmhaíonn riaracháin náisiúnta lena n-oibleagáidí faoin gComhchóras 
Eorpach Tearmainn a chur chun feidhme nó chun brú díréireach ó shreafaí imirce a bhainistiú go 
héifeachtach. Trí ghairmoiliúint choiteann a sholáthar, déanann an EUAA a dhícheall comhréireacht 
níos fearr a thabhairt do chleachtais náisiúnta tearmainn agus ghlactha. 
 
Sa chatalóg oiliúna seo, gheobhaidh tú achoimre chuimsitheach ar na modúil oiliúna ar fad agus na 
teangacha ina bhfuil siad ar fáil. Cuimsítear inti freisin faisnéis riachtanach ar gach modúl, amhail na 
spriocfhoghlaimeoirí, fad, torthaí foghlama, forléargas agus aidhm. 
 
Tá measúnuithe deonacha á dtabhairt isteach ag EUAA mar 
chéad chéim le go mbeidh siad ábalta cáilíochtaí sonracha a 
sholáthar do chleachtóirí atá ag obair i réimse an tearmainn agus 
an ghlactha. Nuair a éiríonn leis an bhfoghlaimeoir sna 
measúnuithe, léirítear gur bhain sé nó sí na torthaí foghlama a bhí 
beartaithe amach agus tugtar muinín dá fhostóir nó dá fostóir go 
bhfuil an t-eolas agus na scileanna ag a n-oifigigh a ullmhóidh iad 
leis an gComhchóras Eorpach Tearmainn a chur chun feidhme 
sna Ballstáit. Gheobhaidh tú eolas faoin straitéis mheasúnaithe ar 
leathanaigh na modúl oiliúna a bhfuil measúnuithe ar fáil dóibh 
cheana féin. 
 
Guím gach rath oraibh i bhur staidéar! 
Rachelle Cortis 
Ceann Lárionad Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla EUAA (a.i.) 
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Réamheolas faoi Churaclam Tearmainn na 
hEorpa 

Tá réimse cuimsitheach modúl i gCuraclam Tearmainn na hEorpa ina gclúdaítear réimse 
iomlán na cosanta idirnáisiúnta. Cuimsítear sa tionscadal: 

• croí-mhodúil ina gclúdaítear an t-eolas bunriachtanach a theastaíonn ó oifigigh 
thearmainn; 

• réimse modúl d'oifigigh fáiltithe; 

• bunmhodúil agus réamh-mhodúil a dhírítear ar dhaoine a thosaíonn ag obair i réimse 
na cosanta idirnáisiúnta nó ar dhaoine ó earnálacha eile a dhéileálann le cúrsaí 
tearmainn ar bhonn rialta, amhail oifigigh chlárúcháin; 

• ardmhodúil agus sainmhodúil lena gcuirtear ar chumas oifigeach a bhfuil taithí acu 
scileanna a chomhdhlúthú nó speisialtóireacht a dhéanamh i réimse áirithe inniúlachta 
amhail leochaileacht; 

• cúrsaí d’oiliúnóirí – bainimid úsáid as modheolaíocht um oiliúint don oiliúnóir chun tacú 
le forbairt scileanna, eolais, agus inniúlachtaí oiliúnóirí a chuireann oiliúint ar 
phearsanra ansin i riaracháin náisiúnta, rud a chruthaíonn éifeacht iolraitheora. 

 

Forbraíodh na modúil faoi chuimsiú ionstraim dlí an Chomhchórais Eorpaigh Tearmainn (CET) 
– an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe (an Coinbhinsiún maidir le Dídeanaithe) 1951 – 
agus a Phrótacail agus dlí idirnáisiúnta agus Eorpach ábhartha eile. Ionchorpraíonn 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) saineolas óna Lárionad Eolais 
Tearmainn agus ón Lárionad Tacaíochta Oibríochtúla, agus oibríonn sí i ndlúthchomhar le 
saineolaithe ó na Ballstáit agus le saineolaithe seachtracha a bhfuil eolas agus taithí fhairsing 
acu ar na topaicí sonracha. Déanann Grúpa Tagartha EUAA athbhreithniú ar na modúil oiliúna, 
ar a bhfuil saineolaithe ón gComhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus um Dheoraithe, Oifig 
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe agus an Coimisiún Eorpach ar 
a chomhaltaí. 

Is é sprioc an EUAA foghlaimeoirí agus a lucht riaracháin a chur i gcroílár gach a ndéanann sé 
ar bhonn daingean. Cinntíonn sé go bhfuil an oiliúint a sholáthraíonn sé barántúil agus go 
gcomhfhreagraíonn sí d’fhíorthascanna laethúla na spriocfhoghlaimeoirí trí úsáid a bhaint as 
creat inniúlachta tearmainn agus glactha, ar a dtugtar an Creat Eorpach um Cháilíochtaí 
Earnála (ESQF) d’oifigigh tearmainn agus ghlactha. Sainmhínítear i maitrís na gcaighdeán 
oideachais an t-eolas ba cheart a bheith ar eolas ag oifigigh thearmainn agus ghlactha nó cad 
ba cheart dóibh bheith ábalta a dhéanamh ag deireadh seichimh oiliúna chun cáilíocht a bhaint 
amach. Déantar na torthaí foghlama sin a ailíniú leis na tascanna a shainaithnítear sna 
caighdeáin ghairme chomhfhreagracha. Baintear úsáid as an maitrís chéanna chun an leibhéal 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
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foghlama a shainiú mar a ailínítear é le leibhéil an Chreata Eorpaigh um cháilíochtaí (EQF)1. 
Cinntítear leis an gcur chuige sin atá bunaithe ar thorthaí foghlama go ndírítear i ngach modúl 
oiliúna ar an eolas, na scileanna, agus/nó ar an bhfreagracht agus an neamhspleáchas a 
theastaíonn chun go bhféadfaidh oifigigh na mBallstát a 2ndualgais a chomhlíonadh go 
héifeachtúil agus go héifeachtach. 

Soláthraítear modúil oiliúna trí mheáin éagsúla. Soláthraítear an chuid is mó díobh trí 
mhodheolaíocht foghlama cumaisc,(seisiúin aghaidh ar aghaidh arna n-éascú ag oiliúnóir, in 
éineacht le foghlaim ar líne agus foghlaim neamhspleách). Níl ann cuid acu ach comhpháirt ar 
líne, rud a éascaíonn foghlaim féinluais, agus soláthraítear cuid acu trí sheimineáir ghréasáin. 

Sonraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán EUAA go gcaithfidh an ghníomhaireacht a chinntiú go 
bhfuil an oiliúint a chuireann sí ar fáil ar ardchaighdeán. I bhfocail eile, sainaithnítear in oiliúint 
EUAA príomhphrionsabail agus dea-chleachtais chun cóineasú níos mó modhanna riaracháin, 
cinntí agus cleachtais dlí a chinntiú. Dá bhrí sin geallann EUAA go gcloífidh sé go hiomlán leis 
na caighdeáin is airde cáilíochta, éifeachtúlachta agus trédhearcachta mar a léirítear ina 
Straitéis Oiliúna agus Foghlama, a chuirtear chun feidhme trína chreat dearbhaithe cáilíochta 
um oiliúint. Leis an gcreat sin déantar gníomhaíochtaí oiliúna EUAA a ailíniú le caighdeáin 
agus treoirlínte Eorpacha um dhearbhú cáilíochta i réimse an oideachais agus na gairmoiliúna. 
Oibríonn an ghníomhaireacht go dlúth leis na Ballstáit lena chinntiú go gcoimeádtar na 
caighdeáin sin aon uair a sholáthraítear oiliúint. 

Forbraítear modúil oiliúna i mBéarla, agus is féidir iad a aistriú go teangacha eile. 

 

1Féach an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) (Europass) chun tuilleadh faisnéise a fháil. B’fhéidir go mbeadh sé 
úsáideach freisin a fheiceáil conas a ailíníonn do chreat cáilíochtaí náisiúnta leis an EQF anseo. 

2 Úsáidtear feidhmeannaigh agus oifigigh ar bhonn in-idirmhalartaithe san fhoilseachán seo. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Conas aistriúchán le haghaidh modúl oiliúna 
de Churaclam Tearmainn na hEorpa a 
iarraidh 

Dhá uair sa bhliain, eisíonn an Lárionad Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla glao oscailte chuig 
Ballstáit ar mian leo go ndéanfadh EUAA aistriú modúl oiliúna ina dteanga féin a mhaoiniú. 

Déanann coiste inmheánach meastóireacht ar iarratais ar aistriúchán agus rangaítear iad de 
réir critéir éagsúla amhail an leagan den mhodúl arna iarraidh, an líon rannpháirtithe in 
aghaidh an mhodúil ó thaobh mhéid údarás tearmainn an Bhallstáit de, sonraí stairiúla maidir 
le cur chun feidhme agus úsáid Churaclam Tearmainn na hEorpa, agus an buiséad. Nuair a 
aistrítear modúl oiliúna, aistrítear na comhpháirteanna uile agus cuirtear fotheidil le físeáin nó 
beochaintí (más ann dóibh). 

Glacann sé idir 6 agus 8 mí comhpháirteanna uile modúil oiliúna a aistriú, ag brath ar fhad an 
mhodúil oiliúna, ar ar aistríodh leaganacha roimhe seo, ar an ualach oibre, ar an am den 
bhliain agus ar acmhainní eile. Tar éis é a aistriú, tógann sé idir ocht seachtaine agus deich 
seachtaine eile chun an modúl a chur ar fáil ar líne. Déileáiltear le hiarratais phráinneacha de 
réir an cháis. 
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An bhfuilim cáilithe le clárú le haghaidh 
modúil oiliúna Churaclam Tearmainn na 
hEorpa? 

Más oifigeach tearmainn nó glactha thú atá ag obair d’údarás náisiúnta, ba cheart duit 
teagmháil a dhéanamh le do phointe teagmhála náisiúnta oiliúna. Tabharfaidh siad eolas duit 
faoi oiliúint atá le teacht arna eagrú ag an EUAA agus go náisiúnta. Mura oifigeach tearmainn 
nó glactha thú atá ag obair d’údarás náisiúnta, d’fhéadfá a bheith cáilithe fós le clárú le 
haghaidh oiliúna má tá na cúraimí a dhéanann tú clúdaithe faoi na caighdeáin ghairme. 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat cuairt a thabhairt ar leathanach lamairne chóras 
bainistíochta Foghlama EUAA, ar ár suíomh gréasáin, ar na Rialacha maidir le rannpháirtíocht 
in Oiliúint EUAA nó scríobh chugainn ag training@euaa.europa.eu. 

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil faoin uair a bheidh oiliúint arna heagrú ag an EUAA 
sceidealaithe, féach ar na pleananna oiliúna. Chun pleananna náisiúnta oiliúna a fháil, déan 
teagmháil le do Phointe Teagmhála Náisiúnta um Oiliúint. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Bunmhodúil 
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Réamheolas maidir le cumarsáid le haghaidh 
cleachtóirí tearmainn agus glactha 

Is é is aidhm leis an modúl seo na scileanna boga 
riachtanacha chun cumarsáid éifeachtach 
idirphearsanta a chinntiú a sholáthar do chleachtóirí 
tearmainn agus glactha. 

Cuimsítear sa mhodúl seo croíphrionsabail na teoirice 
cumarsáide agus teicnící ceistithe i gcomhthéacsanna 
tearmainn idirchultúrtha. Déileáiltear ann freisin le 
prionsabail na cumarsáide idirphearsanta, tionchar na 
cumarsáide neamhbhriathartha agus na cineálacha 
ceisteanna is éifeachtaí chun faisnéis a fháil. Déantar 
cur síos sa mhodúl ar conas is féidir le héagsúlacht 
chultúrtha dul i bhfeidhm ar an bpróiseas cumarsáide 
agus tugtar isteach leis teicnící lena laghdaítear riosca 
na míchumarsáide i dtimpeallacht ilchultúrtha. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Teicnící cumarsáide éifeachtacha a shainaithint 
chun faisnéis a sholáthar agus a fháil i 
gcomhthéacsanna tearmainn 

2. Na hidirghabhálacha cumarsáide is ábhartha do 
chomhthéacsanna tearmainn a shainaithint chun 
an mhíchumarsáid a eascraíonn as difríochtaí 
idirchultúrtha a íoslaghdú 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 
Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar mheasúnú 
amháin ag deireadh an mhodúil. Is ceisteanna 
ilroghnacha iad na ceisteanna, cuid acu bunaithe ar 
chásanna, agus déantar measúnú leo ar ghnéithe an 
dá thoradh foghlama. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cleachtóirí tearmainn & 
glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
4.5 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 3 
uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 1 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla, Portaingéilis, 
Máltais, Gréigis agus 
Spáinnis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas iontrála, 
aon cháilíocht ag 
Leibhéal 4 EQF nó a 
choibhéis 
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Reamheolas ar chaighdeáin eiticiúla agus ghairmiúla 

Is é is aidhm leis an modúl seo cuidiú le hoifigigh 
thearmainn agus ghlactha iniúchadh a dhéanamh ar 
phrionsabail na rúndachta agus na cuntasachta, mar 
aon le hiompraíocht chun seirbhís ghairmiúil agus 
mheasúil a chinntiú san ionad oibre. 

Dírítear sa mhodúl seo ar bhunphrionsabail na 
gcaighdeán gairmiúil, na gcód eiticiúil agus na 
luachanna eiticiúla i gcomhthéacs an tearmainn agus 
an ghlactha. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Caighdeáin eiticiúla agus gairmiúla a shainaithint, 
lena n-áirítear rúndacht, i gcomhthéacsanna 
tearmainn agus glactha 

2. Gnéithe den éagsúlacht chultúrtha agus den 
íogaireacht i gcomhthéacsanna gairmiúla a 
bhaineann le tearmann a shainaithint 

3. Sáruithe ar chóid eiticiúla agus ar luachanna a 
bhaineann le tearmann agus na hiarmhairtí a 
d’fhéadfadh a bheith acu a shainaithint 

4. Iompraíochtaí a shainaithint a chuireann seirbhís 
ghairmiúil mheasúil chun cinn i gcomhthéacsanna 
ilchultúrtha tearmainn agus glactha 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar chás-staidéir 
ón réimse tearmainn agus glactha a chuireann dúshláin 
eiticiúla nó ghairmiúla os comhair an ionaid oibre. Is 
ceisteanna ilroghnacha agus ceisteanna bunaithe ar 
chásanna iad na ceisteanna, agus déantar measúnú 
leo ar ghnéithe na dtorthaí foghlama go léir. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn & 
ghlactha 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
5 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 1 
uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 1 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla, Portaingéilis, 
Gréigis, Slóvaicis, 
Máltais agus Spáinnis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas iontrála, 
aon cháilíocht ag 
Leibhéal 4 EQF nó a 
choibhéis 
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Réamheolas ar an gcreat dlíthiúil maidir le cearta 
bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta san Aontas 
Eorpach 

Is é is aidhm leis an modúl seo eolas bunúsach a 
sholáthar do chleachtóirí tearmainn agus glactha faoi na 
príomhfhorálacha dlí a bhaineann le cosaint 
idirnáisiúnta san Aontas Eorpach agus faoi na cearta 
bunúsacha is ábhartha i gcomhthéacs rochtana ar nós 
imeachta tearmainn, eadhon non-refoulement agus an 
ceart chun tearmainn. 

Dírítear sa mhodúl seo ar an dá phríomhcheart 
bhunúsacha atá ábhartha maidir le rochtain ar an nós 
imeachta tearmainn agus ar na cúig cholún den CEAS. 
Cuirtear i láthair ann freisin na príomh-shainmhínithe ar 
iarratasóirí agus ar thairbhithe na cosanta idirnáisiúnta 
agus ar phríomhchéimeanna an phróisis tearmainn. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Na príomhchearta bunúsacha a bhaineann le 
rochtain ar an nós imeachta tearmainn a 
shainaithint 

2. Príomhchuspóirí ionstraimí dlí an Chomhchórais 
Eorpaigh Tearmainn a shainaithint 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar mheasúnú 
amháin ag deireadh an mhodúil. Is ceisteanna 
ilroghnacha iad na ceisteanna, cuid acu bunaithe ar 
chásanna, agus déantar measúnú leo ar ghnéithe an dá 
thoradh foghlama. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cleachtóirí tearmainn 
& glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
8 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 1 
uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 2 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla, Portaingéilis, 
Gréigis, Máltais agus 
Spáinnis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 4 EQF nó a 
choibhéis 
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Réamheolas ar leochaileacht 

Is é is aidhm leis an modúl an t-eolas agus na 
scileanna riachtanacha a chur ar fáil do chleachtóirí 
tearmainn agus glactha chun iarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta a shainaithint go luath, ar iarratasóirí iad a 
d’fhéadfadh a bheith leochaileach agus a bhféadfadh 
riachtanais speisialta a bheith acu. 

Dírítear sa mhodúl seo ar choincheap na 
leochaileachta sa chomhthéacs tearmainn agus ar na 
príomhchatagóirí iarratasóirí leochaileacha 
ionchasacha maidir le cosaint idirnáisiúnta i gcomhréir 
le creat dlíthiúil AE. Pléitear ann freisin na táscairí is 
coitianta a bhaineann le riachtanais speisialta 
iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta, conas na 
riachtanais sin a shainaithint agus na hiarmhairtí a 
bheidh ann mura n-aithnítear iad. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. An chaoi a bhfuil feidhm ag coincheap na 
leochaileachta a shainaithint i gcomhthéacsanna 
tearmainn 

2. Na catagóirí agus na príomhtháscairí 
leochaileachta a shainaithint i gcomhthéacsanna 
tearmainn 

3. Daoine a bhféadfadh riachtanais speisialta a 
bheith acu i gcomhthéacsanna tearmainn a 
shainaithint 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar dhá 
mheasúnú. Tá an chéad mheasúnú bunaithe ar eolas 
agus tá sé comhdhéanta de cheisteanna ilroghnacha. 
Tá an dara measúnú bunaithe ar chásanna agus tá sé 
comhdhéanta de chás-staidéar ina gcaithfidh 
foghlaimeoirí na táscairí ábhartha a shainaithint ó liosta 
seiceála. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cleachtóirí tearmainn 
& glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
9 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 3 
uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 1 uair 
an chloig de mheasúnú 
suimitheach 

 

TEANGACHA 
Béarla, Spáinnis & 
Máltais 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Pas sa Réamheolas ar 
an gcreat dlíthiúil 
maidir le cearta 
bunúsacha agus 
cosaint idirnáisiúnta 
san AE NÓ taithí oibre 
6 mhí sa réimse 
tearmainn agus 
glactha AGUS, mar 
riachtanas iontrála, aon 
cháilíocht ar leibhéal 4 
EQF nó a choibhéis 
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Ateangaireacht i gcomhthéacs an tearmainn 

Is é is aidhm leis an modúl seo an t-eolas agus na 
scileanna riachtanacha a ghnóthú chun tascanna a 
dhéanamh ar bhealach gairmiúil, éifeachtach agus de 
réir caighdeáin idirnáisiúnta. 

Tugtar forléargas ginearálta sa mhodúl seo ar 
chomhthéacs an tearmainn ó thaobh ateangairí de 
agus ar na príomhtheicnící ateangaireachta a 
theastaíonn i bpróisis tearmainn. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Tuairisc a thabhairt ar an gcomhthéacs agus na 
nósanna imeachta ginearálta i réimse an tearmainn 
agus iad a mhíniú 

2. Míniú a thabhairt ar ról an ateangaire i dtéarmaí 
ginearálta agus sa nós imeachta tearmainn go 
háirithe 

3. Prionsabail na hateangaireachta agus na scileanna 
a theastaíonn chun ateangaireacht a dhéanamh a 
chur i bhfeidhm i dtéarmaí ginearálta agus i 
gcomhthéacs an tearmainn 

 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
Churaclam Tearmainn na hEorpa. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Ateangairí a oibríonn i 
gcomhthéacs an 
tearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne 

 

TEANGACHA 
Béarla, Fraincis, 
Cróitis, Ollainnis, 
Slóivéinis, Iodáilis, 
Rúisis & Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2018) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Réamheolas ar chosaint idirnáisiúnta 

Is é is aidhm leis an modúl seo tús eolais a thabhairt do 
chleachtóirí tearmainn agus glactha ar réimse na 
cosanta idirnáisiúnta. 

Soláthraítear sa mhodúl seo forléargas ginearálta ar 
chosaint idirnáisiúnta, ar na príomhionstraimí dlí a 
bhaineann le tearmann agus ar an 
bpríomhthéarmaíocht a úsáidtear sa réimse seo. 
Mínítear ann an ceart chun tearmainn, prionsabal an 
non-refoulement, coincheap na cosanta idirnáisiúnta 
agus na príomhchéimeanna den nós imeachta 
tearmainn. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Teacht a thuiscint ar an tábhacht a bhaineann leis 
an gceart chun tearmainn agus le prionsabal an 
non-refoulement 

2. Míniú a thabhairt ar choincheap na cosanta 
idirnáisiúnta a dhíorthaítear ó acquis AE 

3. Míniú a thabhairt ar na príomhchéimeanna den 
nós imeachta tearmainn agus ar ról an oifigigh 
tearmainn sa nós imeachta sin 

4. Buntuiscint a léiriú ar na critéir incháilitheachta 
agus ar an measúnú fianaise 

 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
Churaclam Tearmainn na hEorpa. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cleachtóirí tearmainn 
& glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
8 go 10 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
seisiún aghaidh ar 
aghaidh 1 lá 

 

TEANGACHA 
Béarla, Polainnis, 
Gréigis, Gearmáinis & 
Spáinnis 

 

LEAGAN 
Leagan 1.1 (2016) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Folláine ghairmiúil 

Is é is aidhm leis an modúl seo cuidiú le foghlaimeoirí 
na príomhghuaiseacha síceasóisialta a d’fhéadfadh a 
bheith i dtimpeallachtaí gairmiúla a shainaithint agus 
straitéisí chun folláine ghairmiúil a chosaint a 
shainaithint. 

Dírítear sa mhodúl seo ar bhunghnéithe na folláine 
gairmiúla, straitéisí féinchúraim agus cur chun feidhme 
beart chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní is 
coitianta maidir le folláine ghairmiúil i 
gcomhthéacsanna tearmainn agus glactha. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Na gnéithe bunúsacha den fholláine ghairmiúil a 
shainaithint, mar aon le tosca a bhféadfadh strus 
agus cloíteacht a bheith mar thoradh orthu 

2. Comharthaí easpa folláine a aithint agus tionchar 
na heaspa folláine a thuiscint i gcomhthéacsanna a 
bhaineann le tearmann 

3. Na príomhstraitéisí a shainaithint i dtaobh folláine 
ghairmiúil an duine féin a chosaint 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar dhá 
mheasúnú scríofa ar líne ag deireadh an mhodúil. Is 
ceisteanna neamhiata agus ceisteanna bunaithe ar 
chásanna iad na ceisteanna, agus déantar measúnú 
leo ar ghnéithe na dtorthaí foghlama go léir. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 
agus ghlactha 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
5 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 4 EQF nó a 
choibhéis 
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Ag obair le hateangaire 

Is é is aidhm leis an modúl seo an t-eolas agus na 
scileanna riachtanacha chun cumarsáid éifeachtach a 
dhéanamh trí ateangaire a sholáthar d’oifigigh 
tearmainn agus ghlactha. Tá sé mar aidhm leis freisin 
leideanna agus gníomhaíochtaí leantacha a thairiscint 
chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe féideartha 
iompair ag an ateangaire. 

Dírítear sa mhodúl seo ar na critéir maidir le 
hateangaire a roghnú, na scileanna a theastaíonn 
chun cumarsáid a dhéanamh trí ateangaire agus 
conas déileáil le cásanna dúshlánacha agus 
cumarsáid á déanamh trí ateangaire. Tugtar aghaidh 
ann freisin ar chód iompair an ateangaire agus tugtar 
leideanna maidir le conas dul i ngleic le sáruithe 
féideartha iompair ag an ateangaire. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Scileanna bunúsacha cumarsáide a chur i 
bhfeidhm chun cumarsáid éifeachtach trí 
ateangaire a bhaint amach sna comhthéacsanna 
tearmainn 

2. Bearta leantacha a d’fhéadfadh a bheith ann a 
shainaithint i gcásanna ina bhféadfadh sé go 
ndearna ateangaire sárú ar chód iompair 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar thasc 
amháin, ina bhfuil trí chás. Tá gach cás roinnte ina dhá 
chuid. Baineann an chéad chuid leis na scileanna a 
theastaíonn chun cumarsáid a dhéanamh trí 
ateangaire, agus dírítear sa dara cuid ar bhearta 
leantacha féideartha a bhaineann le sáruithe 
féideartha iompair ag an ateangaire. 

 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn & 
ghlactha a dhéanann 
cumarsáid trí 
ateangaire 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 5 

 

FAD 
4 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 4 
uair an chloig de 
sheimineár gréasáin, 1 
uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 1 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Pas sa Réamheolas 
maidir le cumarsáid le 
haghaidh cleachtóirí 
tearmainn agus 
glactha AGUS 
Réamheolas ar 
chaighdeáin eiticiúla 
agus ghairmiúla, NÓ 
taithí oibre 6 mhí ar 
chúrsaí tearmainn agus 
glactha. Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 4 EQF nó a 
choibhéis 
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Modh agallaimh maidir le tearmann 

Is é aidhm an mhodúil seo oifigigh thearmainn a 
ullmhú chun agallamh pearsanta tearmainn a 
dhéanamh ag baint úsáid as an modh agallaimh 
maidir le tearmann chun faisnéis leordhóthanach, 
ábhartha agus iontaofa a bhailiú chun iarratas a 
mheasúnú. 

Dírítear sa mhodúl seo ar an modh agallaimh maidir le 
tearmann – an prótacal agallaimh struchtúrtha a chuir 
EUAA chun cinn agus atá bunaithe ar thaighde a 
bhaineann le prótacail agallaimh struchtúrtha i réimsí 
eile, amhail an tsíceolaíocht, an dlí agus staidéir 
shóisialta. Sa mhodúl seo déantar na prótacail seo a 
oiriúnú do shaintréithe an agallaimh phearsanta agus 
an nós imeachta tearmainn. Dírítear ar na cúig chéim 
de Mhodh Agallaimh maidir le Tearmann EUAA 
(ullmhaigh; oscail; saor-insint; iniúch; agus dúnadh) 
agus conas na tosca síceolaíochta, cultúrtha agus 
timpeallachta a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an 
bpróiseas agallaimh a bhainistiú. Léirítear sa mhodúl 
na ceanglais atá leagtha amach sa Treoir maidir le 
Cáilitheacht agus dírítear ann ar chásanna nach 
mbraitheann ar chur i bhfeidhm casta scileanna 
agallaimh. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Anailís a dhéanamh ar thosca a d’fhéadfadh dul i 
bhfeidhm ar an agallamh pearsanta tearmainn 
agus straitéisí a shainaithint chun aghaidh a 
thabhairt orthu 

2. Anailís a dhéanamh ar chás tearmainn chun 
agallamh pearsanta tearmainn a phleanáil agus a 
ullmhú 

3. Teicnící agallaimh a chur i bhfeidhm agus a 
oiriúnú lena chinntiú go mbaileofar an fhaisnéis 
ábhartha ó iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta; 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne, aghaidh ar aghaidh agus 
foghlaim neamhspleách). Úsáideann an fhoghlaim ar 
líne gníomhaíochtaí foghlama lena ndéantar measúnú 
ar dhul chun cinn i dtreo na dtorthaí foghlama agus 
dírítear seisiúin aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta 
a dteastaíonn plé agus cleachtas fisiceach ina leith. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn  

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
20 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 2 lá 
de sheisiúin aghaidh ar 
aghaidh, 7 go 8 n-uair 
an chloig d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 3 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla agus 
Portaingéilis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2021) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Pas in Cuimsiú, Ag 
Obair le hAteangaire & 
Réamheolas ar 
leochaileacht, NÓ taithí 
oibre 9 mí mar 
chásoifigeach. Mar 
riachtanas iontrála, aon 
cháilíocht ag Leibhéal 5 
EQF nó a choibhéis 

 

 

 



GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH UM THEARMANN 

22 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar dhá 
mheasúnú ag deireadh an mhodúil. Tomhaistear sa 
chéad mheasúnú an réimse leathan eolais agus 
scileanna a theastaíonn chun agallamh a dhéanamh, 
lena n-áirítear na tosca síceolaíochta, cultúrtha agus 
timpeallachta a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar 
an agallamh pearsanta tearmainn. Sa dara measúnú 
leantar ionsamhlú ar chúig chéim an mhodha 
agallaimh tearmainn agus tá sé bunaithe ar chás-
staidéar lena chinntiú go bhfuil an measúnú 
ionadaíoch do thascanna na hoibre. 
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Measúnú fianaise 

Is é aidhm an mhodúil seo breac-chuntas a dhéanamh 
ar an eolas, na scileanna agus na saintréithe is gá 
chun modh struchtúrtha an EUAA um measúnú 
fianaise a chur i bhfeidhm agus iarratas ar chosaint 
idirnáisiúnta á mheasúnú ionas go laghdófar an riosca 
suibiachtúlachta i gcásanna aonair. 

Déantar iniúchadh sa mhodúl seo ar conas a shuitear 
na fíorais ábhartha atá i gceist le cás trí na píosaí 
fianaise atá ar fáil a bhailiú, a scrúdú agus a chur i 
gcomparáid lena chéile. Déantar achoimre ann ar na 
gnéithe teoiriciúla agus an reachtaíocht ábhartha ón 
taobh praiticiúil de agus cuireann sé i bhfeidhm an 
mhodheolaíocht measúnaithe fianaise a thógtar 
timpeall ar na trí chéim éagsúla maidir le bailiú 
faisnéise, measúnú creidiúnachta agus measúnú 
riosca. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Na fíricí ábhartha agus na píosaí fianaise laistigh 
d’éileamh ar thearmann a shainaithint i gcomhréir 
leis an modh struchtúrtha a ghlacann EUAA i leith 
measúnú fianaise 

2. An measúnú creidiúnachta a chur i bhfeidhm lena 
chinneadh cé acu ar cheart nó nár cheart glacadh 
le gach fíoras ábhartha in éileamh ar thearmann i 
gcomhréir leis an modh struchtúrtha a ghlacann 
EUAA i leith measúnú fianaise 

3. Measúnú riosca a dhéanamh i ndáil le héileamh ar 
thearmann i gcomhréir leis an modh struchtúrtha 
a ghlacann EUAA i leith measúnú fianaise 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne, aghaidh ar aghaidh agus 
foghlaim neamhspleách). Úsáideann an fhoghlaim ar 
líne gníomhaíochtaí foghlama lena ndéantar measúnú 
ar dhul chun cinn i dtreo na dtorthaí foghlama agus 
dírítear seisiúin aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta, 
lena soláthraítear forléargas cuimsitheach ar 
mhodheolaíocht an mheasúnaithe fianaise. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar mheasúnú 
amháin ag deireadh an mhodúil. Is éard atá ann cás 
cáis ina gcaithfidh an foghlaimeoir measúnú fianaise a 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
21 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 2 lá 
de sheisiúin aghaidh ar 
aghaidh, 10 n-uair an 
chloig d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 8 n-
uair an chloig de 
thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gearmáinis, 
Cróitis, Slóvaicis agus 
Portaingéilis 

 

LEAGAN 
Leagan 6 (2021) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Pas in Cuimsiú, & 
Réamheolas ar 
leochaileacht, NÓ taithí 
oibre 1 bhliain mar 
chásoifigeach. Mar 
riachtanas iontrála, aon 
cháilíocht ag Leibhéal 5 
EQF nó a choibhéis 
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dhéanamh ar éileamh ar chosaint idirnáisiúnta i 
gcomhréir le modh struchtúrtha EUAA i leith measúnú 
fianaise. 
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Cuimsiú 

Is é is aidhm leis an modúl seo an t-eolas agus na 
scileanna a sholáthar d’oifigigh tearmainn a 
theastaíonn chun na critéir um chosaint dídeanaithe 
agus choimhdeach a chur i bhfeidhm i gcásanna 
caighdeánacha lena dhearbhú an bhfuil cosaint 
idirnáisiúnta de dhíth ar iarratasóir. 

Dírítear sa mhodúl seo ar na hinniúlachtaí is gá chun 
cúraimí na n-oifigeach tearmainn a dhéanamh trí 
anailís a dhéanamh ar na riachtanais uile a bhaineann 
le stádas dídeanaí agus a gcur i bhfeidhm i gcomhréir 
leis an gCoinbhinsiún maidir le Dídeanaithe 1951 agus 
leis an Treoir maidir le Cáilitheacht, mar aon leis na 
riachtanais go léir a leagtar síos sa treoir maidir le 
cáilitheacht le haghaidh stádas cosanta coimhdí. 
Léirítear sa mhodúl cásdlí AE agus cásdlí idirnáisiúnta 
agus dírítear ann ar chásanna nach mbraitheann ar 
léirmhíniú casta ar ghnéithe an dá shainmhíniú. 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Anailís a dhéanamh ar gach riachtanas maidir le 
stádas dídeanaí i gcomhréir le Coinbhinsiún na 
nDídeanaithe agus leis an Treoir maidir le Cáiliú, 
i gcásanna caighdeánacha 

2. Anailís a dhéanamh ar gach riachtanas maidir le 
cosaint choimhdeach i gcomhréir leis an dlí 
idirnáisiúnta agus leis an treoir maidir le cáiliú, i 
gcásanna caighdeánacha 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne, aghaidh ar aghaidh agus 
foghlaim neamhspleách). Cuimsítear gníomhaíochtaí 
foghlama agus ábhar idirghníomhach san fhoghlaim ar 
líne, agus dírítear seisiúin aghaidh ar aghaidh ar chur i 
bhfeidhm an eolais agus na scileanna a fhaightear trí 
ghníomhaíochtaí foghlama agus cás-staidéir éagsúla. 

Tá an straitéis mheasúnaithe bunaithe ar mheasúnú 
amháin ag deireadh an mhodúil. Is ceisteanna 
bunaithe ar chásanna iad na ceisteanna agus déantar 
measúnú leo ar ghnéithe an dá thoradh foghlama. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
15 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 1.5 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh, 15 uair an 
chloig d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 2 uair 
an chloig de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla, Portaingéilis 
agus Slóivéinis 

 

LEAGAN 
Leagan 5 (2021) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Pas sa Réamheolas ar 
an gcreat dlíthiúil 
maidir le cearta 
bunúsacha agus 
cosaint idirnáisiúnta 
san AE NÓ taithí oibre 
3 mhí ar a laghad mar 
chásoifigeach. Mar 
riachtanas iontrála, aon 
cháilíocht ag Leibhéal 5 
EQF nó a choibhéis 
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Conair an oiliúnóra 
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Na croí-mhodúil um thearmann 

Tá sé mar aidhm leis an gcúrsa seo dea-chleachtais, 
teicnící breise agus straitéisí teagascacha a sholáthar 
d'oiliúnóirí chroí-mhodúil EUAA. 

Dírítear sa chúrsa seo ar na príomhdhúshláin leathana 
a bhíonn os comhair foghlaimeoirí sna croí-mhodúil 
Cuimsiú, an Modh Agallaimh maidir le Tearmainn agus 
Measúnú Fianaise. Léirítear sa chúrsa na prionsabail 
atá leagtha amach in acquis tearmainn AE agus 
soláthraítear samplaí praiticiúla agus straitéisí 
d'oiliúnóirí chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna casta. Is deis é an cúrsa seo freisin 
d’oiliúnóirí chroí-mhodúil EUAA dúshláin choiteanna a 
chleachtadh agus a phlé agus réitigh choiteanna a 
roinnt. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Straitéisí a shainaithint agus a chur i bhfeidhm 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin is 
coitianta a bhíonn rompu siúd a bhíonn ag 
gabháil do chroí-mhodúil EUAA agus teacht ar 
réiteach ar na dúshláin sin 

2. Modúl speisialtóireachta an oiliúnóra a chur i 
láthair mar chuid orgánach de phróiseas 
cinnteoireachta níos fairsinge 

3. Feidhmiú a dhéanamh ar na prionsabail is bonn 
le dualgais agus cúraimí oiliúnóra croí-mhodúil 
agus ar na scileanna is gá i leith na hoiliúna sin 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Ní dhearna an modúl seo a mheasúnú. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oiliúnóirí chroí-
mhodúil EUAA  

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
8 go 10 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
1.5 lá de sheisiúin 
aghaidh ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Bheith i d’oiliúnóir ar 
na croí-mhodúil NÓ 
pas a fháil i 
measúnuithe na gcroí-
mhodúl go léir 
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Bheith i do Mheasúnóir EUAA 

Is é is aidhm leis an modúl seo an t-eolas agus na 
scileanna is gá chun measúnuithe cothroma agus 
láidre a dhéanamh i gcomhthéacs oiliúint EUAA a 
sholáthar do mheasúnóirí amach anseo. 

Dírítear sa mhodúl seo ar na gnéithe éagsúla 
measúnaithe agus fíoraithe. Cuimsítear ann 
gníomhaíochtaí foghlama agus ionsamhlúcháin a 
léiríonn codanna de thascanna an mheasúnóra agus a 
comhlánaítear an turas foghlama leis. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Measúnuithe ar fhoghlaim a ghrádú agus a fhíorú 
in aghaidh na gcritéar marcála 

2. Údar a thabhairt leis an ngrád a bhronntar ar 
fhoghlaimeoirí, mar aon le haiseolas foirmitheach 

3. Ról an mheasúnóra a shainaithint maidir le 
cáilíocht na measúnuithe a chinntiú 

 

Soláthraítear an modúl seo ar líne agus is cuid 
éigeantach é den chlár chun bheith i d’oiliúnóir arna 
dheimhniú ag EUAA. Tá an modúl ar fáil freisin mar 
cheardlann aghaidh ar aghaidh de 1.5 lá lena n-áirítear 
measúnú suimitheach uair an chloig. 

Tá an straitéis mheasúnaithe roinnte ina dhá chuid. 
Scrúdú leabhair oscailte le ceisteanna ilroghnacha is 
ea an chéad chuid agus measúnú praiticiúil is ea an 
dara cuid. Déantar measúnú díreach sa dá chuid ar 
ghnéithe na dtrí thoradh foghlama. 

Soláthraítear an modúl seo, go ginearálta, in éineacht 
le BET faoin ainm: Bheith i d’Oiliúnóir agus i do 
Mheasúnóir EUAA (BETA) 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Daoine a bhfuil baint 
acu le modúil oiliúna 
arna ndeimhniú ag 
EUAA a mheasúnú 
agus le gráid a fhíorú 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
Don leagan ar líne: 7 n-
uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 30 
nóiméad d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) & 90 
nóiméad de thascanna 
measúnaithe 
Don leagan aghaidh ar 
aghaidh: 1.5 lá lena n-
áirítear 1 uair an chloig 
de thascanna 
measúnaithe 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Bheith i d’Oiliúnóir 
EUAA curtha i gcríoch. 
Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 5 EQF nó a 
choibhéis 
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Bheith i d’Oiliúnóir EUAA 

Is é is aidhm leis an modúl seo oiliúnóirí EUAA amach 
anseo a ullmhú chun cur chuige foghlaimeoirlárnach a 
chur i bhfeidhm, teicnící oiliúna a iniúchadh agus 
dúshláin choiteanna a tharlaíonn le linn oiliúna a 
bhainistiú. 

Dírítear sa mhodúl seo ar insint fheidhmeach 
scéalaíochta, ar fhíorchásanna brainseála agus ar 
ghnéithe cluichebhunaithe (i.e., scóráil pointí, 
suaitheantais foghlama) a fhaightear i roinnt modúl i 
gCuraclam Tearmainn na hEorpa. Ag baint úsáid as 
cás-staidéir agus samplaí praiticiúla de dhea-
chleachtais rathúla, tugtar aghaidh ann freisin ar 
chásanna réalaíocha a bhíonn roimh oiliúnóirí EUAA 
ina ról. 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Cur síos a dhéanamh ar an gcur chuige atá dírithe 
ar an bhfoghlaimeoir i gcomhthéacs oiliúint EUAA 

2. Ullmhú le haghaidh seisiún oiliúna a thabhairt i 
gcomhthéacs oiliúint EUAA agus i gcomhréir le cur 
chuige atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir 

3. Míniú a thabhairt ar theicnící chun an 
ghairmfhoghlaim a éascú agus a spreagadh, i 
réimse timpeallachtaí foghlama 

4. Dúshláin le linn an phróisis foghlama a bhainistiú 

5. Ról agus freagrachtaí an oiliúnóra a shainaithint 
maidir le cáilíocht na hoiliúna a chinntiú 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne, aghaidh ar aghaidh agus 
foghlaim neamhspleách). Úsáideann an fhoghlaim ar 
líne cur chuige foghlama cluichithe lena ndéantar 
measúnú ar dhul chun cinn i dtreo na dtorthaí 
foghlama, agus dírítear seisiúin aghaidh ar aghaidh ar 
ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Ní dhéantar measúnú ar an modúl seo agus, go 
ginearálta, soláthraítear é in éineacht leis an modúl 
Bheith i do mheasúnóir EUAA faoin ainm Bheith i 
d’Oiliúnóir agus i do Mheasúnóir EUAA (BETA). 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oiliúnóirí amach anseo 
an Churaclaim 
Eorpaigh Tearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
8 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne, 1.5 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh & 1 uair an 
chloig d’fhoghlaim 
neamhspleách (léamha 
riachtanacha) 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 5 EQF nó a 
choibhéis AGUS taithí 
ghairmiúil bliana i 
réimse an tearmainn 
agus/nó an ghlactha 
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Réamheolas ar chóitseáil 

Tá sé mar aidhm leis an gcúrsa seo trealamh bunúsach 
uirlisí a sholáthar d’oiliúnóirí agus do shaineolaithe 
sinsearacha chun eolas a chur orthu féin faoi 
thionscnaimh chóitseála i suíomh aonair agus i suíomh 
grúpa. 

Dírítear sa chúrsa seo ar chineál na cóitseála a 
thuiscint agus conas é a idirdhealú ó theicnící 
idirghabhála eile mar oiliúint nó mar mheantóireacht. 
Déantar iniúchadh sa chúrsa freisin ar chóitseáil mar 
chur chuige chun spriocanna a leagan síos agus a 
bhaint amach agus chun an t-eolas agus na scileanna 
atá riachtanach chun teicníochtaí agus uirlisí oiliúna 
bunúsacha roghnaithe a chur i bhfeidhm a leathnú. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Cur chuige agus teicnící cóitseála a phleanáil agus 
a chur chun feidhme chun teacht ar chonclúid 
fhiúntach, atá dírithe ar ghníomhaíocht 

2. Teicnící a chur i bhfeidhm go roghnach chun 
feabhas agus forbairt leanúnach a chinntiú mar 
chóitseálaí i bpróiseas fadtéarmach 

 

Soláthraítear an cúrsaí seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear gníomhaíochtaí foghlama agus ábhar 
idirghníomhach san fhoghlaim ar líne faoi chóitseáil, 
agus dírítear na seisiúin aghaidh ar aghaidh ar chur i 
bhfeidhm an eolais agus na scileanna a fhaightear trí 
ghníomhaíochtaí foghlama agus cás-staidéir éagsúla. 

Ní dhéantar an modúl seo a mheasúnú. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oiliúnóirí & 
saineolaithe 
sinsearacha Churaclam 
Tearmainn na hEorpa 

 

Leibhéal ESQF 
Leibhéal 6 

 

FAD 
10 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 3 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Mar riachtanas 
iontrála, aon cháilíocht 
ag Leibhéal 5 EQF nó a 
choibhéis 
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Ard-chroí-mhodúil 
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Cuimsiú – ardmhodúl 

Is é aidhm leis an modúl seo treoir struchtúrtha 
mhionsonraithe a sholáthar d’oifigigh thearmainn 
maidir le saincheisteanna casta léiritheacha a 
bhaineann le cáilitheacht do chosaint idirnáisiúnta. 

Dírítear sa mhodúl seo ar na gnéithe is casta de 
cháilitheacht do chosaint idirnáisiúnta, a mhéid a 
bhaineann le gníomhartha géarleanúna, leis na 
cúiseanna le géarleanúint, le dochar tromchúiseach 
(cosaint choimhdeach) agus le cosaint ar ghéarleanúint 
nó ar dhochar tromchúiseach. Déantar measúnú 
criticiúil ann ar an obair a dhéanann cásoifigigh 
thearmainn i gcomhthéacs an chleachtais agus na dlí-
eolaíochta náisiúnta a bhaineann leis an gComhchóras 
Eorpach Tearmainn, agus na tátail a baineadh as obair 
Chúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) agus na 
Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine á gcur i bhfeidhm. 
Déantar iniúchadh sa mhodúl seo freisin ar modh le 
haghaidh dhlí AE agus an dlí um chosaint idirnáisiúnta 
a léirmhíniú in éagmais treoir ón CBAE agus iad ag 
déileáil le saincheisteanna casta léiritheacha a 
bhaineann le cáilitheacht do chosaint idirnáisiúnta. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Measúnú criticiúil a dhéanamh ar obair i 
gcomhthéacs na gcleachtas agus na dlí-
eolaíochta a bhaineann leis an gComhchóras 
Eorpach Tearmainn sna Ballstáit dhifriúla 

2. Tátail a bhaintear as an dlí-eolaíocht Eorpach a 
chur i bhfeidhm, go háirithe iad sin a bhaintear as 
cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 
agus as cásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an 
Duine 

3. Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
léiritheacha a bhaineann le cáilitheacht do 
chosaint idirnáisiúnta i gcomhréir leis an modh a 
úsáideann an CBAE chun dlí AE a léiriú, in 
éagmais treoir dhíreach ó CBAE 

4. Treoir struchtúrtha mhionsonraithe a sholáthar 
maidir le saincheisteanna casta léiritheacha a 
bhaineann le cáilitheacht do chosaint idirnáisiúnta 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Rúisis agus 
Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2017) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, uasghrádófar an modúl seo mar chuid 
d’athstruchtúrú Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 
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Agallamh a chur ar leanaí 

Is é is aidhm leis an modúl seo an t-eolas, na scileanna 
agus na dearcthaí a theastaíonn ó chásoifigigh 
thearmainn a thabhairt dóibh chun gur féidir leo 
agallamh pearsanta atá gairmiúil agus éifeachtach a 
chur ar leanbh. 

Dírítear sa mhodúl seo ar chéimeanna forbartha na 
leanaí, ar na coimircí dlíthiúla agus nós imeachta atá i 
bhfeidhm do leanaí sa phróiseas cosanta idirnáisiúnta 
agus ar theicnící agallaimh atá sonrach don leanbh. 
Agus é dírithe ar leas an linbh, mínítear sa mhodúl seo 
conas aibíocht an linbh a mheasúnú roimh an agallamh 
agus lena linn chun an t-agallamh a oiriúnú d’aibíocht 
agus staid gach linbh. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Agallamh éifeachtach a chur ar leanbh i 
gcomhthéacs na cosanta idirnáisiúnta, agus leas 
an linbh á urramú ag an am céanna 

2. An t-agallamh a oiriúnú d’aibíocht agus cás an 
linbh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, cuirfear na modúil nua Leanaí sa phróiseas 
tearmainn agus Cásanna le leanaí a Bhainistiú in 
ionad an mhodúil seo. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh thearmainn 
a chuireann agallamh 
ar iarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 
ar leanaí iad 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
25 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Slóvaicis, 
Polainnis, Araibis, 
Tuircis, Slóivéinis, 
Rúisis & Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 4 (2018) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Agallamh a chur ar dhaoine leochaileacha 

Is é is aidhm leis an modúl seo cásoifigigh thearmainn 
a ullmhú chun an oiread faisnéise iontaofa agus is 
féidir a fháil le linn dóibh agallamh a chur ar dhaoine 
leochaileacha, chun gníomhaíocht leantach ghairmiúil 
a dhéanamh ar an agallamh, chun iarratasóir a bhfuil 
riachtanais speisialta aige/aici a chosaint agus chun an 
cás a ullmhú do na chéad chéimeanna eile den 
phróiseas. 

Dírítear sa mhodúl seo ar an gcreat dlíthiúil agus ar an 
sainmhíniú ar leochaileacht i gcomhthéacs an nós 
imeachta cosanta idirnáisiúnta. Tugtar aghaidh ann ar 
noirm an iarratasóra agus ar conas a d’fhéadfaí an 
creat normatach a úsáid chun sainaithint a dhéanamh 
ar na leochaileachtaí is coitianta agus ar na tosca a 
chuireann bac ar nochtadh le linn agallamh a chur ar 
iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta. Áirítear leis an 
modúl seo cás-staidéir ar staideanna deacra agallaimh 
a bhaineann le hiarratasóirí leochaileacha agus ar 
conas is féidir le duine aire a thabhairt dó/di féin tar éis 
agallamh den sórt sin. 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Agallamh a chur ar dhuine leochaileach, agus aird 
á tabhairt ar na comhthéacsanna dlíthiúla, nós 
imeachta agus sóisialta a dhéanann difear don 
iarratasóir 

2. Riachtanais speisialta nós imeachta agus an 
éifeacht a d’fhéadfadh a bheith acu ar an iarratas 
ar chosaint idirnáisiúnta a shainaithint 

3. Cur chuige iomchuí a ghlacadh i leith dáimh a 
chothú agus i leith nochtadh a éascú ó iarratasóir 
leochaileach 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, uasghrádófar an modúl seo mar chuid 
d’athstruchtúrú Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
25 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gearmáinis, 
Slóvaicis, Tuircis, 
Polainnis, Araibis, 
Spáinnis, Rómáinis, 
Rúisis, Macadóinis & 
Portaingéilis 

 

LEAGAN 
Leagan 4 (2018) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Modúil faoin tír thionscnaimh 
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Faisnéis faoin tír thionscnaimh 

Is é aidhm an mhodúil seo taighdeoirí ar fhaisnéis faoin 
tír thionscnaimh agus cásoifigigh thearmainn a 
chumhachtú caighdeáin cháilíochta a bhaint amach i 
réimse na faisnéise faoin tír thionscnaimh, rud atá 
ríthábhachtach maidir le faisnéis ardcháilíochta a 
áirithiú faoi thíortha tionscnaimh. 

Tugtar breac-chuntas sa mhodúl seo ar an ról atá ag 
faisnéis faoin tír thionscnaimh i nósanna imeachta 
cosanta idirnáisiúnta. Tugtar forléargas ann ar conas 
ceisteanna faoi fhaisnéis faoin tír thionscnaimh a 
fhorbairt ó chás ar leith agus ar conas foinsí agus 
faisnéis a roghnú, a mheasúnú agus a bhailíochtú, mar 
aon le forléargas ar scileanna praiticiúla taighde le 
haghaidh topaicí a bhaineann le faisnéis faoin tír 
thionscnaimh. Pléitear sa mhodúl freisin leis an dóigh 
is fearr chun taighde ar fhaisnéis faoin tír thionscnaimh 
a chur i láthair, chun ceisteanna faoi fhaisnéis faoin tír 
thionscnaimh a dhréachtú agus chun athbhreithniú 
piaraí a dhéanamh ar tháirgí i réimse na faisnéise faoin 
tír thionscnaimh. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Faisnéis atá ábhartha, cruinn agus cothromaithe a 
aimsiú faoi thíortha tionscnaimh, agus leas á bhaint 
as foinsí iontaofa 

2. An fhaisnéis a chur i láthair ar bhealach 
trédhearcach, inrianaithe 

3. Athbhreithniú piaraí a dhéanamh ar tháirge i 
réimse na faisnéise faoin tír thionscnaimh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Taighdeoirí faisnéise 
faoin tír thionscnaimh 
& cásoifigigh 
thearmainn 

 

LEIBHÉAL ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla agus 
Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 5 (2019) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Faisnéis leighis faoin tír thionscnaimh 

Is é aidhm an mhodúil seo cuidiú le húsáideoirí an 
bhunachair sonraí um fhaisnéis leighis faoin tír 
thionscnaimh tuiscint a fháil ar scóip an bhunachair 
sonraí agus ar an ról atá ag an bhfaisnéis sin i réimse 
na cosanta idirnáisiúnta. Ba cheart d’fhoghlaimeoirí 
Bunoiliúint i bhfaisnéis leighis faoin tír thionscnaimh a 
chur i gcrích sula dtabharfadh siad faoin Ardoiliúint i 
bhfaisnéis leighis faoin tír thionscnaimh. 

Dírítear sa mhodúl seo ar an mbunachar sonraí um 
fhaisnéis leighis faoin tír thionscnaimh. Tá dhá chonair 
foghlama éagsúla ann: bunmhodúl a dhírítear ar conas 
an bunachar sonraí um fhaisnéis leighis faoin tír 
thionscnaimh a chuardach agus faisnéis a fhaightear i 
bhfreagraí fiosrúcháin a léirmhíniú, agus ardmhodúl a 
dhírítear ar conas ceisteanna cás-sonracha a fhorbairt 
agus iarratas ar fhaisnéis leighis faoin tír thionscnaimh 
a sheoladh. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Tuairisc a thabhairt ar an scóip agus an ról atá ag 
faisnéis leighis faoin tír thionscnaimh i nósanna 
imeachta éagsúla 

2. Breac-chuntas a thabhairt ar na caighdeáin 
dhlíthiúla agus ar na cleachtais éagsúla atá i 
bhfeidhm i mBallstáit AE 

3. Míniú a thabhairt ar na difríochtaí idir faisnéis 
ghinearálta faoin tír thionscnaimh agus faisnéis 
leighis faoin tír thionscnaimh 

4. Ceisteanna iontaofa a cheapadh, faisnéis leighis 
faoin tír thionscnaimh a chuardach sa bhunachar 
sonraí um fhaisnéis leighis faoin tír thionscnaimh 
agus an fhaisnéis sin a léiriú 

5. Iarratas aonair a sheoladh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Taighdeoirí ar fhaisnéis 
faoin tír thionscnaimh 
agus oifigigh eile a 
oibríonn le faisnéis 
leighis faoin tír 
thionscnaimh 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
10 go 12 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne le 
haghaidh Bunoiliúint 
um fhaisnéis leighis 
faoin tír thionscnaimh, 
1.5 lá de sheisiúin 
aghaidh ar aghaidh & 
15 uair an chloig 
d’fhoghlaim 
neamhspleách 
d’Ardoiliúint um 
fhaisnéis leighis faoin 
tír thionscnaimh 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 2 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 
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Modúil Bhaile Átha Cliath 
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Rialachán Bhaile Átha Cliath III 

Is é is aidhm leis an modúl seo a chur ar chumas 
oifigeach a oibríonn in aonad Bhaile Átha Cliath na 
scileanna agus an t-eolas a ghnóthú a theastaíonn 
chun rialachán Bhaile Átha Cliath III a chur i bhfeidhm 
ar aon dul le acquis tearmainn AE agus i gcomhréir le 
hionstraimí dlí idirnáisiúnta maidir le cearta an duine. 

Dírítear sa mhodúl seo ar fheidhm bhunúsach agus 
raon feidhme chóras Bhaile Átha Cliath agus ar 
rialacha agus nósanna imeachta an chórais. Cuidíonn 
sé le foghlaimeoirí eolas a chur ar Eurodac (bunachar 
sonraí méarlorg AE i réimse an tearmainn) agus ar 
líonra leictreonach DubliNet. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. An Ballstát freagrach a chinneadh trí úsáid a bhaint 
as na critéir freagrachta agus na rialacha nós 
imeachta agus trí úsáid a bhaint as na huirlisí a 
leagtar amach i Rialachán Bhaile Átha Cliath agus 
ina rialachán cur chun feidhme. 

2. Cásanna a aithint nach mór maolú ar chur i 
bhfeidhm meicniúil Rialachán Bhaile Átha Cliath a 
bhreithniú iontu agus breac-chuntas a thabhairt ar 
réiteach réasúnaithe ar an gcás 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Tá an chéad uasghrádú eile beartaithe má ghlactar leis 
an rialachán maidir le bainistiú tearmainn agus imirce. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh a oibríonn in 
aonad Bhaile Átha 
Cliath 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 25 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Rómáinis, 
Gearmáinis, Seicis, 
Fraincis & Slóivéinis 

 

LEAGAN 
Leagan 2.1 (2016) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Cásanna féideartha Bhaile Átha Cliath a shainaithint 

Is é is aidhm leis an modúl seo eolas agus scileanna is 
gá a thabhairt do rannpháirtithe chun cuidiú leo 
iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta a d’fhéadfadh 
teacht faoi nós imeachta Bhaile Átha Cliath a 
shainaithint agus cásanna na ndaoine sin a tharchur 
Aonad Bhaile Átha Cliath. 

Dírítear sa mhodúl seo ar thuiscint a fháil ar Rialachán 
Bhaile Átha Cliath III agus ar na gníomhaithe a bhfuil 
baint acu leis an nós imeachta tearmainn go ginearálta, 
gan mionsonraí teicniúla chóras Bhaile Átha Cliath a 
iniúchadh. Dírítear ann ar na húdaráis náisiúnta a bhfuil 
baint acu le nósanna imeachta Bhaile Átha Cliath ó 
dhearcthaí cleachtóirí difriúla, amhail oifigigh 
chlárúcháin, cásoifigigh, oifigigh ghlactha agus oifigigh 
thearmainn a bhfuil baint acu le faisnéis a sholáthar 
(e.g. ag pointí díbhordála) agus ó thaobh na n-údarás 
áitiúil a dhéileálann le hiarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta de. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Breac-chuntas a thabhairt ar na critéir freagrachta 
agus na príomhchéimeanna de nós imeachta 
Bhaile Átha Cliath faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath 
III agus faoi na forálacha ábhartha de Rialachán 
Eurodac agus den rialachán maidir leis an gcóras 
faisnéise víosaí 

2. Táscairí a shainaithint ar bhonn na gcritéar 
freagrachta faoi rialachán Bhaile Átha Cliath III 

3. Teicnící cumarsáide a úsáid chun fianaise a bhailiú 
agus faisnéis a sholáthar faoi Rialachán Bhaile 
Átha Cliath III, ar aon dul le treoirlínte ó EUAA 

4. A chinneadh cé acu ar cheart nó nár cheart cás a 
tharchur chuig Aonad Bhaile Átha Cliath agus, dá 
mba cheart, a chinneadh cén fhaisnéis ba cheart a 
chur ar áireamh ann 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear na seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh chlárúcháin, 
cásoifigigh agus 
oifigigh ghlactha 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
10 go 15 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
seisiún aghaidh ar 
aghaidh 1 lá 

 

TEANGACHA 
Béarla, Iodáilis, 
Spáinnis agus 
Rómáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
Churaclam Tearmainn na hEorpa. 
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Modúil eisiaimh 
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Clásail eisiaimh a chur i bhfeidhm maidir le daoine nár 
cheart cosaint idirnáisiúnta a thabhairt dóibh 

Is é is aidhm leis an modúl seo cásoifigigh thearmainn 
a ullmhú leis an eolas agus na scileanna is gá chun 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm féideartha na 
gclásal eisiaimh sin laistigh de nósanna imeachta chun 
incháilitheacht do chosaint idirnáisiúnta a chinneadh. 

Dírítear sa mhodúl seo ar chur i bhfeidhm Airteagal 1F 
den Choinbhinsiún maidir le Dídeanaithe 1951 agus 
Airteagail 12(2) agus 17 den Treoir maidir le 
Cáilitheacht agus léirítear ann na forbairtí is déanaí sa 
réimse. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Na creataí dlíthiúla ábhartha is infheidhme maidir 
le heisiamh ó chosaint idirnáisiúnta a shainaithint 

2. A chinneadh cad iad na gnéithe arb ionann iad 
agus clásail eisiaimh i gcomhthéacs na cosanta 
do dhídeanaithe agus na cosanta coimhdí 

3. Na fíorais ábhartha agus an fhianaise ábhartha a 
shuí i gcomhthéacs na bhforálacha dlíthiúla is 
infheidhme maidir le cásanna féideartha eisiaimh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 25 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
1.5 lá de sheisiúin 
aghaidh ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Slóvaicis, 
Polainnis, Slóivéinis, 
Spáinnis & Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 5 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Deireadh le cosaint 

Is é is aidhm leis an modúl seo breac-chuntas a 
dhéanamh ar an eolas teoiriciúil agus praiticiúil a 
theastaíonn chun cinneadh a ullmhú agus a scríobh 
maidir le deireadh le cosaint. 

Dírítear sa mhodúl seo ar na forálacha dlíthiúla 
ábhartha agus ar na cosaintí nós imeachta a bhaineann 
le deireadh le cosaint. Pléitear ann freisin léirmhíniú na 
gcoinníollacha is cúis le deireadh le cosaint, mar a 
leagtar síos sa Treoir maidir le Cáilitheacht. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1.  Na forais le cosaint idirnáisiúnta a tharraingt siar 
a shainaithint trí mheasúnuithe aonair. 

2. Cur i bhfeidhm a dhéanamh ar na forálacha 
dlíthiúla ábhartha agus na nósanna imeachta 
dlíthiúla ábhartha a bhaineann le deireadh le 
cosaint 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
1.5 lá de sheisiúin 
aghaidh ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Fraincis, 
Polainnis, Gearmáinis, 
Rómáinis agus 
Spáinnis 

 

LEAGAN 
Leagan 5 (2018) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Cásanna féideartha eisiaimh a shainaithint 

Is é aidhm an mhodúil seo oifigigh a oibríonn ar 
nósanna imeachta tearmainn a chur ar an eolas faoi na 
cineálacha difriúla cásanna ó thíortha difriúla. 

Pléitear sa mhodúl seo le cásanna féideartha eisiaimh 
a shainaithint i gcomhthéacs Airteagal 1F den 
Choinbhinsiún maidir le Dídeanaithe 1951 agus i 
gcomhthéacs Airteagal 12(2) agus Airteagal 17 den 
Treoir maidir le Cáilitheacht. Dírítear go sonrach ann ar 
chásanna ina bhféadfaí a mheas nár cheart cosaint 
idirnáisiúnta a thabhairt do dhuine. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Míniú a thabhairt ar an ról a chomhlíonann 
sainaithint sa phróiseas eisiaimh, agus ar an 
réasúnaíocht agus na cuspóirí is bonn le heisiamh 
ó chosaint idirnáisiúnta 

2. Gníomhaíochtaí ineisiata agus gníomhaithe 
féideartha a shainaithint i gcomhthéacs na 
nósanna imeachta cosanta idirnáisiúnta 

3. An fhaisnéis ábhartha a shainaithint lena 
spreagtar tuilleadh scrúdaithe in aghaidh clásail 
eisiaimh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear na seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh 
thearmainn, oifigigh 
ghlactha & cásoifigigh 
Bhaile Átha Cliath 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
10 n-uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
seisiún aghaidh ar 
aghaidh 1 lá 

 

TEANGACHA 
Béarla, Polainnis, 
Gréigis & Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2021) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Modúil do bhainisteoirí 
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Bainistíocht i gcomhthéacs an tearmainn 

Is é is aidhm leis an modúl seo a chur ar chumas 
bainisteoirí sa chomhthéacs tearmainn inniúlachtaí a 
fhorbairt a chuideoidh leo a chinntiú go mbainfidh a 
ranna caighdeáin mhaithe cháilíochta agus leibhéil 
mhaithe éifeachtúlachta amach, i gcomhréir le 
ceanglais dhlíthiúla idirnáisiúnta agus AE. 

Cumhdaítear sa mhodúl seo gnéithe éagsúla teoiriciúla 
agus praitciúla na ngnáthdhualgas laethúil a bhíonn ar 
bhainisteoir a oibríonn i réimse na cosanta 
idirnáisiúnta. 

 

TORADH FOGHLAMA 

Teoiricí, scileanna agus uirlisí ceannaireachta 
agus bainistíochta a chur i bhfeidhm i 
gcomhthéacs na bainistíochta tearmainn 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Bainisteoirí, stiúrthóirí 
& ceannairí foirne sa 
chomhthéacs 
tearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 2 (2019) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Bainistíocht i gcomhthéacs an ghlactha 

Is é is aidhm leis an modúl seo a chur ar chumas 
bainisteoirí i réimse an ghlactha inniúlachtaí a fhorbairt 
a chuideoidh leo a chinntiú go mbainfidh a ranna 
caighdeáin mhaithe cháilíochta agus leibhéil mhaithe 
éifeachtúlachta amach, i gcomhréir le ceanglais 
dhlíthiúla idirnáisiúnta agus AE. 

Cumhdaítear sa mhodúl seo na gnéithe éagsúla 
teoiriciúla agus praiticiúla a bhaineann leis na 
gnáthdhualgais laethúla a bhíonn ar bhainisteoir a 
oibríonn i réimse an ghlactha. 

 

TORADH FOGHLAMA 

Teoiricí, scileanna agus uirlisí ceannaireachta 
agus bainistíochta a chur i bhfeidhm i 
gcomhthéacs an ghlactha 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Bainisteoirí, stiúrthóirí 
agus ceannairí foirne 
saoráidí nó 
gníomhaireachtaí 
glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Spáinnis & 
Gréigis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Modúil um ghlacadh 
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Glacadh 

Is é is aidhm leis an modúil seo na céimeanna den 
phróiseas glactha a leagan amach agus, ar an 
mbealach sin, oifigigh ghlactha a ullmhú chun 
riachtanais speisialta ghlactha a shainaithint, chun 
obair le grúpaí leochaileacha agus chun aghaidh a 
thabhairt ar an meabhairshláinte i gcomhthéacs an 
ghlactha. 

Cumhdaítear sa mhodúl seo an bhunoiliúint a 
theastaíonn ó oifigigh ghlactha de réir na Treorach 
maidir le Dálaí Glactha. Trí léargas a thabhairt ar 
fhorbairtí stairiúla idirnáisiúnta agus ar an gcomhthéacs 
dlíthiúil inar tháinig na dálaí glactha reatha chun cinn, 
dírítear sa mhodúl ar ról an oifigigh ghlactha agus ar an 
raon scileanna a theastaíonn uaidh/uaithi amhail 
teorainneacha gairmiúla a leagan síos, cumarsáid a 
dhéanamh i dtimpeallacht idirchultúrtha, déileáil le 
páirtithe leasmhara, agus coinbhleachtaí a bhainistiú. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Míniú a thabhairt ar an gcreat dlíthiúil agus 
eagraíochtúil le haghaidh glacadh iarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 

2. Tuairisc a thabhairt ar na gnéithe na gcéimeanna 
éagsúla sa phróiseas glactha 

3. Daoine aonair a bhfuil riachtanais ghlactha 
speisialta acu a shainaithint agus idirghabháil 
shaincheaptha a dhearadh 

4. An ról agus na scileanna gairmiúla atá ag oifigigh 
ghlactha a mhíniú 

5. Na réimsí comhair le páirtithe leasmhara éagsúla 
a mhíniú de réir a gcuid ról agus freagrachtaí 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh ghlactha a 
bhíonn i dteagmháil le 
hiarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
15 go 20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gearmáinis, 
Gréigis, Slóvaicis, 
Cróitis, Fraincis, 
Iodáilis, Ollainnis, 
Rúisis, Rómáinis, 
Spáinnis, Laitvis & 
Liotuáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1.1 (2015) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Glacadh daoine leochaileacha: leochaileacht a 
shainaithint agus tacaíocht tosaigh a sholáthar (Bloc A) 

Is é is aidhm leis an modúl seo a mhíniú conas 
tuarascálacha oibiachtúla a chur le chéile ina ndéantar 
cur síos ar bharúlacha maidir le leochaileacht, ar 
bhunphrionsabail an leithdháilte saoráide agus 
seomraí do dhaoine leochaileacha, agus ar sholáthar 
faisnéise do dhaoine leochaileacha. 

Díríonn an modúl seo ar choincheap na leochaileachta 
sa chomhthéacs glactha. Déantar iniúchadh ann ar 
chatagóirí éagsúla daoine leochaileacha, táscairí 
leochaileachta agus tosca cosanta. Déileáiltear sa 
mhodúl freisin le himpleachtaí na leochaileachta do 
riachtanais ghlactha, leis na céimeanna tosaigh chun 
tacú le hiarratasóirí a bhfuil riachtanais speisialta 
ghlactha acu, le garchabhair shíceolaíoch, agus le 
claonadh agus conas é a shárú. 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Breac-chuntas a thabhairt ar tháscairí 
leochaileachta, ar chatagóirí daoine leochaileacha 
agus ar na himpleachtaí atá ag leochaileachtaí i 
leith riachtanais speisialta ghlactha 

2. Teicnící agus nósanna imeachta a chur i bhfeidhm 
chun iarratasóirí ar thearmann a bhfuil riachtanais 
speisialta ghlactha acu a shainaithint agus a 
chinneadh conas déileáil leo 

3. Tús a chur le tacaíocht d’iarratasóirí a bhfuil 
riachtanais speisialta ghlactha acu 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear na seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, uasghrádófar an modúl seo mar chuid 
d’athstruchtúrú Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 
agus ghlactha a bhíonn 
i dteagmháil dhíreach 
le hiarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 
sa chóras glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
seisiún aghaidh ar 
aghaidh 1 lá 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gréigis, Seicis, 
Gearmáinis, Slóvaicis, 
Spáinnis, Liotuáinis & 
Laitvis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Glacadh daoine leochaileacha: measúnú ar riachtanais 
agus dearadh idirghabhálacha (Bloc B) 

Is é aidhm an mhodúil seo tuiscint a thabhairt d’oifigigh 
ghlactha ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag 
leochaileachtaí ar riachtanais ghlactha. 

Dírítear sa mhodúl seo ar a thábhachtaí atá sé na 
riachtanais a eascraíonn as leochaileacht iarratasóirí a 
ionchorprú i gcinntí agus i ngníomhaíochtaí glactha. 
Mínítear ann freisin conas measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais speisialta ghlactha le hiarratasóir ar 
chosaint idirnáisiúnta, agus conas pleananna glactha 
pearsanta a dhearadh agus a athbhreithniú i 
gcomhthéacs leochaileacht atá ann cheana agus 
leochailteacht atá ag teacht chun cinn. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Cur síos a dhéanamh ar an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith ag leochaileacht shonrach 
ar riachtanais ghlactha 

2. Measúnú a dhéanamh ar riachtanais speisialta 
ghlactha atá ag iarratasóirí trí na trí 
phríomhchéim den mheasúnú ar riachtanais a 
chur i bhfeidhm 

3. Pleananna glactha pearsanta na n-iarratasóirí 
tearmainn a dhearadh agus a athbhreithniú i 
gcomhthéacs leochaileacht atá ann cheana 
agus leochaileacht atá ag teacht chun cinn 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, uasghrádófar an modúl seo mar chuid 
d’athstruchtúrú Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 
agus ghlactha a bhíonn 
i dteagmháil dhíreach 
le hiarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 
sa chóras glactha 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
15 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
1.5 lá de sheisiún 
aghaidh ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Spáinnis, 
Seicis, Gearmáinis, 
Slóvaicis agus 
Liotuáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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An ateangaireacht i gcomhthéacs an ghlactha 

Is é is aidhm leis an modúl seo cuidiú le hateangairí atá 
ag obair i gcomhthéacs an ghlactha an t-eolas agus na 
scileanna a fháil chun a gcuid tascanna a dhéanamh ar 
bhealach gairmiúil, éifeachtach agus de réir caighdeáin 
idirnáisiúnta. 

Soláthraítear forléargas ginearálta sa mhodúl seo ar 
chomhthéacs an ghlactha le míniú ar na céimeanna 
éagsúla sa phróiseas glactha agus an príomh-
léirmhíniú a theastaíonn sa ghlacadh. Tugtar aghaidh 
ann ar an réimse leathan cásanna éagsúla ina 
gcaithfidh ateangairí san earnáil um ghlactha oibriú 
amhail ateangaireacht le linn an ghlactha shóisialta, 
ateangaireacht le linn coinne leighis, ateangaireacht le 
linn tacaíocht síceolaíochta, agus ateangaireacht le 
haghaidh seisiún faisnéise grúpa. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Cur síos a dhéanamh ar an gcomhthéacs agus 
ar na haidhmeanna a bhaineann le glacadh le 
hiarrthóirí tearmainn san Eoraip 

2. Míniú i dtéarmaí ginearálta a thabhairt ar ról an 
ateangaire agus, go háirithe, míniú a thabhairt 
ar ról an ateangaire i gcomhair iarrthóirí 
tearmainn le linn an phróisis glactha 

3. Prionsabail na hateangaireachta agus na 
scileanna a theastaíonn chun 
ateangaireacht a dhéanamh a chur i 
bhfeidhm i dtéarmaí ginearálta agus i 
gcomhthéacs an ghlactha 

 

Soláthraítear an modúl ar líne, rud a éascaíonn 
foghlaim féinluais. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Ateangairí a oibríonn i 
gcomhthéacs an 
tearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
15 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne  

 

TEANGACHA 
Béarla 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2022) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Modúl clárúcháin 
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Iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta a chlárú 

Is é aidhm an mhodúil seo an t-eolas agus na scileanna 
a theastaíonn a thabhairt do rannpháirtithe chun gur 
féidir leo clárú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a 
phróiseáil. 

Clúdaítear sa mhodúl seo an creat dlíthiúil maidir le 
cosaint idirnáisiúnta agus béim ar rochtain ar an nós 
imeachta tearmainn agus ar chéimeanna an phróisis 
clárúcháin. Dírítear ann freisin ar na cosaintí 
d’iarratasóirí a bhfuil clárúchán riachtanas speisialta ag 
baint leo agus ar theicnící cumarsáide chun clárúchán 
a chur i gcrích. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Tuairisc a thabhairt ar na príomhfhorálacha 
dlíthiúla AE maidir le cosaint idirnáisiúnta, go 
háirithe na cinn a bhaineann le clárú 

2. Na céimeanna difriúla den phróiseas clárúcháin a 
leanúint agus cosaintí nós imeachta a chur i 
bhfeidhm d’iarratasóirí a bhfuil riachtanais 
speisialta acu le linn an chlárúcháin 

3. Cur chuige iomchuí a ghlacadh i leith cumarsáide 
le linn an chlárúcháin 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear na seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 
agus ghlactha a bhíonn 
i dteagmháil le 
hiarratasóirí ar 
chosaint idirnáisiúnta 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
15 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 
seisiún aghaidh ar 
aghaidh 1 lá 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gréigis, 
Iodáilis, Gearmáinis, 
Albáinis agus Boisnis 

 

LEAGAN 
Leagan 1 (2020) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Modúl um athlonnú 
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Athlonnú 

Is é is aidhm leis an modúl seo cásoifigigh thearmainn, 
oifigigh athlonnaithe agus oifigigh eile a oibríonn i 
gcúrsaí athlonnaithe a chur ar an eolas faoi cad is 
athlonnú ann, conas is féidir é a eagrú agus conas na 
céimeanna éagsúla den phróiseas athlonnaithe a 
bhainistiú. 

Tugtar aghaidh sa mhodúl seo ar phríomhghnéithe an 
phróisis athlonnaithe, is é sin riachtanais athlonnaithe 
arna sainaithint ag Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún 
Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe agus an comhad 
athlonnaithe a chur faoi bhráid an Bhallstáit lena 
mbaineann. Déantar iniúchadh ann freisin ar ullmhú 
agus ar bhainistiú an mhisin roghnúcháin, roghnú na 
sainchomhad, an treoshuíomh réamhimeachta, aistriú 
agus soláthar na seirbhísí iartheachta ábhartha do 
dhídeanaithe athlonnaithe. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. A mhíniú conas próiseas rathúil athlonnaithe a 
chur chun feidhme 

2. Na dúshláin sa phróiseas athlonnaithe a 
shainaithint 

3. Gníomhaíochtaí athlonnaithe a fheidhmíonn i 
gceart a dhearadh 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Cásoifigigh 
thearmainn, oifigigh 
athlonnaithe & oifigigh 
eile a oibríonn i réimse 
an athlonnaithe 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 30 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Gearmáinis, 
Spáinnis agus 
Rómáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1.1 (2019) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Inscne, féiniúlacht inscne agus gnéaschlaonadh 

Is é is aidhm leis an modúl seo cur chuige praiticiúil a 
sholáthar ar an dóigh is fearr le hagallamh a sheoladh, 
ar cur chuige é a thacaíonn le saincheisteanna a 
bhaineann le féiniúlacht inscne agus le 
gnéaschlaonadh a nochtadh. 

Tugtar forléargas sa mhodúl seo ar na noirm a 
bhaineann le hinscne, le féiniúlacht inscne agus le 
gnéaschlaonadh, agus déantar iniúchadh ann ar 
conas a dhéanann na noirm sin difear do chásoifigigh 
agus d’iarratasóirí nuair a dhéantar measúnú ar 
chásanna le haghaidh cosaint idirnáisiúnta. Pléitear 
ann na sáruithe ar chearta an duine a bhaineann le 
hinscne, féiniúlacht inscne agus gnéaschlaonadh, 
agus an creat dlíthiúil lena chur ar chumas cleachtóirí 
measúnú fianaise a dhéanamh ina mbreithnítear go 
cuí na mionsonraí atá i gceist le héilimh lena 
mbaineann inscne, féiniúlacht inscne agus 
gnéaschlaonadh. 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

1. Tosca inscne, féiniúlachta inscne agus 
gnéaschlaonta a shainaithint nuair a phróiseáiltear 
éileamh ar chosaint idirnáisiúnta 

2. Míniú a thabhairt ar conas a imríonn eispéiris a 
bhaineann le hinscne, le féiniúlacht inscne agus le 
gnéaschlaonadh, agus dearcthaí ina leith, tionchar 
ar an dóigh a bpróiseáiltear éilimh ar chosaint 
idirnáisiúnta 

3. Cur chuige iomchuí a ghlacadh i leith inscne, 
féiniúlacht inscne agus gnéaschlaonta nuair a 
phróiseáiltear éileamh ar chosaint idirnáisiúnta 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

In 2023, uasghrádófar an modúl seo mar chuid 
d’athstruchtúrú Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh thearmainn 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
20 go 25 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne & 2 
lá de sheisiúin aghaidh 
ar aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Polainnis, 
Slóvaicis, Fionlainnis, 
Rúisis, Fraincis, 
Slóivéinis, Tuircis agus 
Gearmáinis 

 

LEAGAN 
Leagan 1.1 (2015) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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Gáinneáil ar dhaoine 

Is é is aidhm leis an modúl seo oifigigh a bhíonn i 
dteagmháil le híospartaigh nó le híospartaigh 
ionchasacha na gáinneála ar dhaoine a ullmhú leis an 
eolas agus na scileanna is gá chun comharthaí 
gáinneála ar dhaoine a bhrath agus a láimhseáil agus 
chun agallamh tearmainn a ullmhú agus a dhéanamh le 
híospartach nó le híospartach ionchasach na gáinneála 
ar dhaoine. 

Dhá leibhéal atá sa mhodúl seo. Ardaítear sa chéad 
leibhéal feasacht ar íospartaigh nó ar íospartaigh 
ionchasacha na gáinneála agus déantar iniúchadh ar 
an eolas agus na scileanna a theastaíonn chun 
íospartaigh ionchasacha na gáinneála a shainaithint, 
mar aon le conas teagmháil tosaigh a láimhseáil. Sa 
dara leibhéal, dírítear ar íospartaigh na gáinneála ar 
féidir go bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu. 
Mínítear ann conas agallamh tearmainn a ullmhú agus 
é a sheoladh le híospartach na gáinneála ar dhaoine 
nó le híospartach ionchasach na gáinneála ar dhaoine 
agus ar conas aghaidh a thabhairt ar chinnteoireacht 
maidir le héileamh ar chosaint lena mbaineann duine 
den sórt sin. 

 

TORTHAÍ FOGHLAMA 

Leibhéal 1: 

1. Na comharthaí a bhaineann le gáinneáil ar 
dhaoine a bhrath 

2. A mhíniú conas an teagmháil tosaigh le 
híospartach na gáinneála ar dhaoine nó le 
híospartach ionchasach na gáinneála ar 
dhaoine a láimhseáil 

 

Leibhéal 2: 

1. Bheith ar an eolas faoi conas agallamh 
tearmainn a ullmhú agus é a sheoladh le 
híospartach na gáinneála ar dhaoine nó le 
híospartach ionchasach na gáinneála ar 
dhaoine 

2. A thuiscint conas aghaidh a thabhairt ar an 
bpróiseas cinnteoireachta maidir le héileamh ar 
chosaint lena mbaineann íospartach na 

 

SPRIOCGHRÚPA 
Oifigigh a bhíonn i 
dteagmháil le 
híospartaigh nó le 
híospartaigh 
ionchasacha na 
gáinneála ar dhaoine 

 

Leibhéal ESQF 
Neamhbhainteach 

 

FAD 
18 go 20 uair an chloig 
d’fhoghlaim ar líne don 
dá leibhéal & 2 lá de 
sheisiúin aghaidh ar 
aghaidh 

 

TEANGACHA 
Béarla, Slóvaicis, 
Gearmáinis, Tuircis, 
Iodáilis, Araibis, 
Spáinnis & Liotuáinis 
(Leibhéal 1 amháin) 

 

LEAGAN 
Leagan 1.1 (2017) 

 

RIACHTANAIS AGUS 
RÉAMHRIACHTANAIS 
IONTRÁLA 
Neamhbhainteach 
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gáinneála ar dhaoine nó íospartach ionchasach 
na gáinneála ar dhaoine 

 

Soláthraítear an modúl seo trí mhodheolaíocht 
foghlama cumaisc (ar líne agus aghaidh ar aghaidh). 
Cuimsítear san fhoghlaim ar líne gníomhaíochtaí 
foghlama lena ndéantar measúnú ar dhul chun cinn i 
dtreo na dtorthaí foghlama, agus dírítear seisiúin 
aghaidh ar aghaidh ar ghnéithe casta ar gá iad a phlé. 

Uasghrádófar an modúl seo mar chuid d’athstruchtúrú 
an Churaclaim Eorpaigh Tearmainn. 
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