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ROINN AN TAISTEAR
A BHÍ ONN A GAT
Mar chuid de Sheachtain Feasachta Coláiste, tá súil againn na mic léinn a spreagadh chun
aird a dhíriú ar shaol an bhreisoideachais agus chun deiseanna an choláiste agus na hoiliúna in
Éirinn agus i dtíortha eachtracha a iniúchadha.
Níl bhíonn duine fásta ag gach uile mhac léinn a bhíonn os ár gcomhar ina shaol a raibh an
deis aige an breisoideachas / ardoideachas a fháil, ná taithí dul ar ‘Erasmus’ a bheith aige nó
tréimhse a chaitheamh ag staidéar thar lear.
Mar gheall air sin, táimid ag cur fáilte roimh gach uile dhuine de chuid phobal na scoile a dturas
gairme go dtí seo a roinnt leis na daltaí, i.e. do thaithí ar an fhoghlaim agus ar an obair tar éis
scoile (lena n-áirítear printíseachtaí, cúrsaí breisoideachais, an ollscoil, an obair, nó an oiliúint,
sa tír seo agus i dtíortha eachtracha araon).
Féach roinnt ceisteanna/nodanna ag seo thíos a d’fhéadfadh a bheith cuidiúil duit.
1. Cé tú féin agus cad a dhéanann tú / cad iad na
hábhair a mhúineann tú
2. Cad a rinne tú staidéar air, agus i cén áit
3. Conas ar tháinig tú chun an bealach sin a roghnú
4. Cad é an rud, nó cé hé an duine a spreag tú
chun é a roghnú
5. Conas a bhí an taithí a raibh agat san ollscoil,
leis an oiliúint, nó ar a bheith ag staidéar nó ag
obair thar lear
6. Cad iad na constaicí a bhí romhat le sárú ar an
mbealach sin ... na huaireanta nár éirigh leat,
scrúduithe a raibh ort iad a athdhéanamh, athrú
cúrsaí, gan a bheith cinnte de go raibh an rogha
ceart déanta agat? (más rud é go bhfuil tú sásta
an méid sin a roinnt)
7. Cad iad na dúshláin (más ann dóibh) a raibh agat
ar Erasmus / an staidéar nó an obair thar lear.
8. Conas ar éirigh leat na constaicí nó na
dúshláin sin a shárú
Ar chuidigh siad leat a bheith rathúil sa
deireadh thiar thall?
9. Cad iad buaicphointí an tsaoil sa choláiste /
san oiliúint / san obair (sa tír seo nó thar
lear), dar leat? ... cad iad na rudaí is mó a
thaitin leat?

10. Aon trácht spéisiúla faoi d’eispéiris.
Mar shampla, an tusa an chéad duine i do
theaghlach a chuaigh go dtí an coláiste? ar fhág
tú do bhaile chun staidéar nó obair a dhéanamh?
an ndearna tú ionadaíocht thar ceann do chuid
comhghleacaithe mac léinn sa choláiste, nóar
bhuail tú le grá do chroí ann? ar fhoghlaim tú
teanga nua agus / nó an bhfuair tú taithí ar
chultúr nua?
11. Cad é an tábhacht atá i gceist leis an tréimhse a
chaith tú sa choláiste nó ag foghlaim thar lear ar
do shaol? (post, cairde, caithimh aimsire)
12. An raibh aon duine ann a spreag tú chun dul
go dtí an coláiste nó ar spreag tú chun a bheith
cíocrach chun an rath a bhaint amach sa
bhealach a roghnaigh tú?
13. Dá mbeifeá in ann é a dhéanamh den athuair,
An roghnófá bealach éagsúil an uair seo? Más
rud é nár ____________ thú, cad a roghnófá mar
ghairm?
14. Cad é an chomhairle is fearr a fuair tú - nó
a d’fhéadfá a thabhairt - chun daoine óga a
spreagadh chun smaoineamh ar dhul leis an
mbreisoideachas, an ardoideachas nó an oiliúint,
sa tír seo nó i dtír eachtrach?

