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Taithí Oibre an Idirbhliain
A chara,
Go raibh maith agat as cuidiú lenár scéim taithí oibre do dhaltaí Idirbhliana.
Táimid buíoch i ndáiríre, don chabhair agus tacaíocht – murach sibh ní bheadh aon
chlár ann. Tá taithí oibre ina ghné lárnach den Idirbhliain mar cheadaíonn sé an dalta
fháil amach an réaltacht na háite oibre. Faigheann na daltaí na deiseanna chun
breathnú ar scileanna oibre i ngníomh, a bhaineann le maoirseoirí agus fostóirí agus
chun tabhairt faoi thascanna oibre ar leith.
Le blianta anuas ba mhór an tairbhe agus suim a bhí ann do na daltaí san taithí
oibre agus tá súil againn go gcuireann siad le do chuid oibre ar bhealach díograiseach
agus tuisceanach.
Tá an clár taithí oibre clúdaithe ag ár n-árachas scoile, cé is moite de roinnt
gníomhaíochtaí, atá liostaithe. Iniata tá cóip den pholasaí do do chuid faisnéise.
Freisin, ba mhaith linn chur i gcuimhne duit go bhfuil taithí oibre mar chuid den
oideachas iomláin an dalta, mar sin níor chóir iad a íoc. Nuair is féidir, táthar ag súil
go mbeadh fostóirí agus maoirseoirí tascanna a leithroinnt ar na mic léinn chun a
chinntiú go bhfaigheann siad a bhfuil blas réalaíoch oibre.
Iniata tá tuarascáil dul chun cinn, a iarraimid ort a chomhlánú agus a sheoladh
ar ais chuig an scoil ag deireadh an tsocrúcháin tríd an dalta, nó tríd an bpost más
fearr leat. Seol ar ais an fhoirm chomh luath agus is féidir mar tá sé an-tábhachtach
dár dtaifead mac léinn agus measúnú na hIdirbhliana.
Má tá aon deacracht agat le linn socrúcháin, ná bíodh aon leisce ort teagmháil
a dhéanamh liom ag Gaelcholáiste Reachrann.
Go raibh maith agat arís as uacht do chomhoibriú.
Is mise le meas,

_________________________
Ciarán Ó Caomhanaigh

