
A Chathaoirligh agus a bhaill Comhchoiste, 

Is mise Cáit Ní Fhátharta. Is scoláire ardteiste mé i gColáiste Naomh Eoin, Inis Meáin ar 

Oileáin Árann. Táim an bhuíoch as an deis seo a bheith agam labhairt sa teach chlúiteach seo 

agus ar ndóigh mo chuid a dhéanamh ar son scoláirí na tíre.  

Tír í Éire a thugann deiseanna go minic don té atá faoi mhí-bhuntáiste, gníomh atá le moladh 

go mór. Tá clár DEIS i bhfeidhm a aithníonn scoileanna a thagann faoi mhí-bhuntáiste 

ecnamaíochta agus sóisialta, scéim a tháinig isteachi mí Bealtaine 2005 agus a leathnú amach 

i 2017. Tugann an scéim seo deiseanna iontach do ghasúir sna scoileanna DEIS bogadh chuig 

triú leibhéal agus faoin Scéim HEAR, bíonn siad in ann áiteanna a fháil ar chursaí ollscoile ar 

phointí níos ísle ná an gnáth scoláire. Tá deontas ann faoi scéim SUSI a íocann do tháillí 

Coláiste agus deontas cothbhála má thagann tú ó cheantar iargulta ag braith ar do chúlra 

ecnamaíochta. Seo deiseanna iontach ach tá siad ag braith ar chúlra ecnamaíochta do 

thuismitheoirí agus ní gá duit a bheith ag maireachtáil ó lámh go béal sa tír seo le fios a 

bheith agat nach mbíonn mórán le spáráil ag an té atá ag obair go minic agus nuair a thagann 

sé chuig dul chuig coláiste tá daoine atá i lár báire ag straicailt agus faoi bhrú. 

 

Nuair a fuair mé an teideal seo phlé mé féin agus mo chomhscoláirí na deiseanna agus na mór 

dheacrachtaí atá romhainn mar scoláirí agus níl dabht ar bith nach raibh airgead nó costas ar 

bharr a mbéil ag gach scoláire is cuma cén cúlra a bhí acu. Ní fadhb le duine é seo ach le 

chuile dhuine agus tá cáil na bpócaí folamh agus cloigean tinn ar scoláirí ar aon chaoi ach an 

bhfuil scoláirí an chéid seo níos boichte ná riamh. Phlé muid ceist an chostas Coláiste agus 

mheas muid go dtéann sé féin agus a bheith réitigh chun féinbhainistiú i lámha a chéile. 

Freastlaíonn mise ar scoil bheag le aon duine dhéag i mo rang. Tá beirt dearthair agam agus 

cónaím le mo thuismitheoirí. Ceapaim féin go bhfuil mé an-aibí agus tá ar go leor bealaí ach 

dáiríre is céim mhór  mhílteach a bheidh sa gcéad bhliain eile dom nuair a bheidh orm mo 

shaol féin a bhinistiú agus freagraíocht a ghlacadh ar bhainistiú airgid agus irl.  

I 1996 tháinig deireadh le táillí triú leibhéal trasna an bhord do chuile scoláire ba chuma do 

chúlra, céim mhílteach ach ceann nach raibh riamh cinnte faoina cinnúint agus mar thoradh ar 

an lagtrá ecnamaíochta diaidh ar ndiaidh d’éalaigh táillí ar ais faoi ainmneach cleite ar nós 

táillí clárúcháin. Níl instiúid sa tír nach mbaineann táille amach suas go dtí 3000 euro a 

íocann tú nuair a ghlacann tú do chúrsa. Má cháillíonn tú do dheontas SUSI faigheann tú an 

táille seo clúdaigh ón Stát, gníomh a thugann an-chúnamh don té a dteastaíonn sé uathu. 

Ní feidir trácht ar shaol an Choláiste gan tracht ar an costas mór lóistín agus cothbhála a 

bhaineann leis an tréimhse seo sa saoil.Tá tromlach na gcolaístí lonnaithe sna cathracha agus 

má chónaíonn tú i gceantar iargulta cosúil liomsa is cinnte go mbeidh ort do bhaile a fhágáil 

agus leis seo tagann costas mór mílteach. De réir suirbhé ar chostas dul chuig Coláiste in 

Éirinn a rinne an comhlacht Zurich dar leo go gcosnaíonn sé ar an meán 32,824 euro chun 

scoláire a thabhairt chuig ceime in Éirinn faoi láthair. Seo am an-chostasach do thuismitheoirí 

agus ar ndóigh go minic seans nach i dtaobh le scoláire amháin i gclann a bheidh ag Coláiste 

ag an am céanna. 

 



Le gairid rinne an HEA, Údaráis Ard Oideachais maoirsiú ar thaighde a léirigh go bhfuil 

deacrachtaí airgeadais ag aon tríú de scoláirí na tíre. Ghlac 10% de scoláirí triú leibhéal na 

tíre páirt sa staidéar seo. Sa staidéar céanna dúirt duine as gach triúr go raibh deacraíocht mór 

airgid acu. Dúirt leath acu go raibh siad ag obair i rith an téarma agus gan an obair seo nach 

mbeadh luach an choláiste acu. D’aithain an staidéar céanna go raibh tionchar diúltach ag an 

méid ama caite ag obair ar na gráid iomlán a bhain na scoláirí amach mar nach raibh ar a 

gcumas mórán ama a thabhairt dá gcuid staidéar. 

Tá costas do-chreidte ag baint le lóistín. Tá an costas lóistín is airde i mBleá Cliath agus is 

ansin atá an rogha is leithne cúrsaí. Beidh foscadh agus cothbháil riachtanach do chuile 

dhuine agus de ghnáth agus tú dírithe ar do chuid oibre is beag ama atá agat airgead a 

shaothrú chun tú féin a chothú. Is dóigh gur as sin a thagann mo dhara pointe san oráid seo 

mar go creidim go bhfuil an péire fite fuaite. Tá oideachas iomlánach an duine rí-

thábhachtach dhomsa agus cuirim béim ar folláine. In achar gearr téann duine ó a bheith ina 

bpáiste agus do dhinnéar réidh duit chuile oíche go dtí duine fásta a dhéanann cinneadh 

maidir le do shaol féin agus cornflakes mar dhinnéar agat. Am deacair a bhíonn anseo do 

dhaoine óga agus ní hé nach bhfuil na deiseanna ná seirbhísí ann go minic ach nach bhfuil a 

fhios ag daoine óga cén áit a bhfuil cabhair ar fáil agus nach leosan amháin a bhaineann an 

deacraíocht. Sin nach mór tuilleadh ama sna scoileanna a chaitheamh ar ullmhú do shaol na 

hoibre, tuiscint ar bhuiséadú agus ar lámhséail airgid. Seo ceann de na deacrachtaí is mó a 

bhíonn ag scoláirí  chomh maith le eolas faoi sheirbhísí éagsúla a thacaíonn ó thaobh sláinte 

coirp agus intinne an duine. 

Réiteach na faidhbe 

Mholfainn go mbeadh ciste triú leibhéal a bheadh in ann iasacht maoiniú a thabhairt do 

scoláirí ar ús an-íseal agus go mbeadh ar a gcumas é a íoc ar ais de réir a chéile nuair bheadh 

siad i bpost lán-aimseartha.  

Iarraim oraibh fáil réidh leis an costas clárú do gach daltaí is cuma cad é a gcúlra. Tá go leor 

airgid i gceist le 3000 euro agus is é seo bun agus barr leis an mbrú airgeadais atá ar go leor 

scoláirí. 

Iarraim freisin ar thuilleadh maoiniú chun seirbhísí tacaíochta ag triú leibhéal a bheith ar fáil 

chun scoláirí a theoiriú ar bhóthar a leasa. 

Mar chríoch 

A chathaoirligh agus a baill den comhchoiste. 

Is tír iontach í Éirinn ar go leor bealaí agus is iomaí deis atá amach romhamsa sna blianta 

2018,2019,2020,blianta a bhfuil mé ag tnúth go mór leo agus cinnte a mbeidh foghlaim ní 

amháin go hacadúil ach ó ollscoil an tsaoil mhór chomh maith. Níl mé ag iarraidh ná ag 

ceapadh gur chóir go mbeadh mo chuid oideachais go h-iomlán saor ach ba mhaith liom go 

mbeadh tacaíocht airgeadais ar fáil do chuile scoláire. Déanann sé ciall infheistíocht a 

dhéanamh ionainn anois chun an ráta críochniú coláiste a ardú agus a chinntiú gur ag tacú leis 

an stáit chiste a bheidh muid agus muid ag obair ina rogha gairm amach anseo. 

Go raibh mile maith agaibh as an deis iontach seo a bhronnadh orm. Tá mé fíor bhuíoch. Go 

raibh mile maith agaibh. 

 



 

 

 

 

 


