
A chathaorlaigh agus a bhaill den cho-choiste Oireachtais , 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as an seans seo a thabhairt dhom,teacht as bhur 

gcomhair inniu agus ple dhá dheanamh againn ar na deiseanna agus na dúshláin ata amach 

romhainn agus muid ag fágáil slán le hoideachas dara leibhéal i gceann bliain nó dhó. 

 

Is mise Caobhán ó Maoláin .Is as Inis Mór dhom agus tá mé ag freastal ar Choláiste Naoomh Éinne 

in Inis Mór. 

 

Tá mé sa chúigiú bliain faoi láthair agus beidh mé ag déanamh an Árdteistiméireacht i 2019. 

 

 

Is iontach an rud é go mbíonn fonn ar an gcuid is mó de dhaoine óga a thosaíonn oideachas dara 

leibhéal é a chríochnú agus Árdteistiéireacht maith a bhaint amach. 

Ins na blianta atá caite is iomáí duine óg cliste ,éirimiúil,  idir chailíní agus buachaillí a d’fhág an scoil 

go luath agus a chuaigh ar imirce nó a chuaigh ag iascaireacht mar nach bhfaca siad aon bhuntáiste 

leanacht ar aghaidh lena gcuid oideachais, agus nach raibh ar agcumas leanacht le saol an 

oideachais mar nach mbeadh na h-achmhainní ag a gcuid tuismitheoirí íoc air . 

 

Ní mar sin atá anois buíochas le Dia agus fórmhór na ndaoine óga ag freastal ar chúrsaí triú leibhéal 

nó ar chursaí oiliúna a thugann an-deiseanna dóibh agus an- seansanna slí mhaith mhaireachtála a 

bhaint amach ina dtír féin más mín leo fanacht. 

 

Ár ndóigh roimh a fhághann aon duine seans tosnú ar shaol neamhspleách an scoláire triú leibhéal, 

Tá dúshlán mór romhainn ,sé sin deanamh go maith i scrúdú na h-Árdteistiméireacht,agus creidim 

féin go gcuireann an scrúdú seo agus córas na bpointí mar atá an-strus ar dhaoine óga rud ,creidim 

a bhaineann as an taithneamh ata le baint as saol na scoile . Creidim freisin go gcuireann an córas 

mar atá bacanna ar fhéinfhorbairt an duine óg agus an méid ama a chaitear a foghlaim rudaí do 

ghlan mheabhair . 

Ceapaim gur cheart breathnú I gceart ar mhodhanna eile le meastóireacht a dhéanmah ar obair an 

scoláire . 

  

Tá neart roghanna ann anois don duine óg, agus cúrsaí ar fáil a fheileann gach duine ó thaobh a 

gcuid cumais agus freisin do na gnéithe a bhfuil suim acu ann . 

 

 

Bíonn muid ar fad ag súil le na seansanna a thugann coláiste triú leibhéal dúinn,Beih sens againn go 

leor cáirde nua a dheanmah a bhfuil suim acu ins na rudaí céanna linn féin agus b’fhéidir a gcuid 

súile muide a oscailt de ghnéithe ddon saol nár chleacht muid go dtí seo.Is difríocht mór é seo go 

mór mór  dh úinne atá ag teacht ó scoileanna beaga I mo scoil féin mar shampla nach raibh inti ach 

caoga sé scoláire. 

 

Beidh seans againn ár ndóigh freisin páirt a ghlacadh I gclubanna difriúla ,agus triall a bhaint as 

spóirteanna nach raibh teacht againn orthu ina scoileanna bheaga oileáin. 

 

Tá sheans cairde nua a deannamh atá na leasanna ceanna acu. Tá na céadta sochaí agus 

clubanna ann le haigh gach rud fresin! Tá tú in ann bualadh le daoine nua agus a bheith pairteach 



den pobail Ollscoile.Tá go leor spóirt difriúla ar fháil fresin agus tá deis agat ceann nua a tosnú nach 

bhfuil ar fáil sa bhaile.  

 

Tá tú in ann neart teanga nua a foghlaim sa gcoláiste agus tá cursaí ar fháil trí Gaeilge fresin. Tá 

deis taisteal a deannamh agus foghlaim faoi cultúir nua I cúpla cursa. 

 

 

Ach le gach rud maithe tá rudaí deacair ann fresin. Tá cúpla baic atá in ann stopadh muid. 

 

Tá go leor strioss bainteach leis an ArdTeist agus go háirithe níos gaire go dtí na scruduithe. Tá sé 

deacair an am a fháil le haghaidh stadair a dheannamh. 

 

 

Tá an scéim paointe ann crua ar daoine a chailleann amach ar an cursa le paointe nó dhó tár éis 

iarracht Mór a chuir isteach. 

 

Tá go leor éileamh ar lóistín agus tá sheans nach bhfuil lóistin ar fáil. 

 

Tá sé deacair ar scoiláirí atá I gconaí ar Oilean bfhilledh ar ais sa bhaile gach deireadh seachtaine. 

Go háirithe sa gheimhridh. 

 

Tá brú cuirtear orainn fresin mar gheall má phioctar cursa nach mhaith linn tá sé intuighte gur chaith 

tú fanacht leis an cursa ar feadh an trí nó cheithre bliana. Tá sé deacair an cúrsa ceart a phiocadh.  

 

 

Go raibh maith agaibh leis an deis a bheith in ann caint libh inniu faoi na deiseanna don lucht fágála 

scoile agus na dúshláin agus na baic a bheidh rompu i 2018 go dtí 2020. 


