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AOICHAINTEOIR

A IARRAIDH
CHUN LABHAIRT
LE DO RANG
Tá sé ar cheann de na bealaí is fearr chun fáil amach conas atá sé staidéar a
dhéanamh thar lear agus cad iad na buntáistí a bhaineann leis an oideachas
idirnáisiúnta ná labhairt leis na daoine atá mórthimpeall ort!
Iarraidh ar aoichainteoir labhairt le do rang!
Mar shampla:
• Iar-dalta a ghlac páirt sa chlár Erasmus +
• Duine éigin ó chomhlacht sa cheantar áitiúil atá in ann labhairt faoi na buntáistí atá i
gceist leis an taithí idirnáisiúnta agus/nó teangacha ina bpost féin
(m.sh. cuideachtaí ardteicneolaíochta/duine éigin i dtionscal na n-óstán agus na
turasóireachta/na Gardaí fiú!)
• Ionadaí ó ollscoil nó PLC sa cheantar chun labhairt faoi na deiseanna a bhíonn ag a
gcuid mac léinn staidéar a dhéanamh thar lear

ROINNT SMAOINTE DE CHEISTEANNA A D’FHÉADFÁ A CHUR:
Mac léinn a rinne
socrúchán Erasmus
nuair a bhí siad san
ollscoil nó ar PLC:

–• Cad é a raibh tú ag staidéar sa choláiste?
–• Cén fáth ar roghnaigh tú Erasmus a dhéanamh?
–• Cad a bhí súil agat go bhfaighfeá ón eispéireas?
–• Conas a roghnaigh tú an tír agus an ollscoil a roghnaigh tú freastal ann?
–• Conas a bhí an próiseas iarratais?
–• Cad iad na tacaíochtaí a bhí le fáil sa choláiste nó san ollscoil? (tacaí
airgeadais /míchumais / treorach / eile)
–• Cad a cheap tú faoin tír nuair a chuaigh tú ann, ag tús báire?
–• Cad iad na rudaí is fearr faoin eispéireas a bhí agat?
–• Cad é an dúshlán is mó a raibh le tabhairt agat?
–• Cad iad na daoine a bhfuair tú tacaíocht uathu nuair a bhí tú ann?
–• Cad a d’fhoghlaim tú ón eispéireas? - scileanna / léargas nua ar chultúir
éagsúla agus cairde i dtíortha eachtracha?
–• An bhfuair tú aon léargas nó soiléireacht uaidh faoin tslí bheatha gur
mhian leat dul leis?
–• Ar tháinig feabhas ar do scileanna teanga?
–• Cén chomhairle a thabharfá do dhuine atá ag smaoineamh ar Erasmus a
dhéanamh nó ar an staidéar a dhéanamh thar lear?
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Duine éigin den lucht
gnó sa cheantar áitiúil

–• An bhfuil aon naisc ag do ghnólacht féin le tíortha Eorpacha eile / tíortha
aon áit ar domhan?
–• An bhfuil oifigí ag do ghnólacht atá lonnaithe i dtíortha Eorpacha eile / i
dtíortha eile aon áit ar domhan?
–• An bhfuil cliaint ag do ghnólacht atá lonnaithe i dtíortha Eorpacha eile / i
dtíortha eile aon áit ar domhan?
–• An mbíonn deiseanna taistil ann do dhaoine atá ag obair i d’eagraíocht?
–• Cé mhéad náisiún éagsúil a bhfuil oibrithe a dá gcuid atá ag obair i do
ghnólacht?
–• Cé mhéad teanga éagsúil a labhraíonn daoine san áit ina bhfuil tú ag
obair?
–• An buntáiste é na nithe seo a bheith agat
(i)

An Ghaeilge

(ii)

teanga Eorpach eile

(iii) taithí idirnáisiúnta ar a bheith ag obair i dtíortha eachtracha san ionad
oibre agatsa féin?
–• Conas a dhéantar cultúir éagsúla a cheiliúradh san ionad oibre?
mar shampla ceiliúradh a dhéanamh ar laethanta saoire náisiúnta /
bratacha le feiceáil srl.
–• An mbítear ag lorg daoine díreach ó thíortha eachtracha san ionad oibre
agatsa? Má tá, cén tslí a dhéantar é sin?
–• Cad iad na buntáistí a bhaineann le daoine a bheith ar an fhoireann ó raon
de thíortha éagsúla agus teangacha éagsúla acu?

Ionadaí ó ollscoil nó
PLC sa cheantar
–• Cad é an clár Erasmus?
–• Cad iad na cúrsaí ina choláiste ina bhfuil deiseanna Erasmus ar fáil?
–• Cé mhéad mac léinn a ghlacann páirt ann gach bliain?
–• Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil do mhic léinn (tacaíocht airgeadais /
treorach / míchumais / eile)
–• Cad ba cheart a bheith ag faire air ag an gcéim seo, nuair atáthar sa
mheánscoil. i.e. agus cúrsaí á roghnú agat, más mian leat leas a bhaint as
eispéireas Erasmus?
–• Conas is féidir níos mó a fháil amach faoi?
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