
 

 

Comhchiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge:  

 

Todhchaí na gColáistí Samhraidh 

14 Iúil 2021 

 

Ráiteas Tosaigh – Gael Linn  

 

Tá Gael Linn an-bhuíoch as an deis seo fianaise a thabhairt do Chomhchiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus 

Phobal Labhartha na Gaeilge. Tá mórán taithí ag Gael Linn ag eagrú Coláistí Samhraidh do dhéagóirí agus 

cúrsaí Gaeltachta do dhaoine fásta. Faoi láthair, eagraíonn Gael Linn cúrsa Gaeltachta i Machaire 

Rabhartaigh ó 1974 agus i mBun an Inbhir ó 2007, agus is ball de CONCOS sinn. Tá cúrsaí do dhaoine 

fásta a  n-eagrú ag Gael Linn i nGaoth Dobhair ó 1990.  

 

Creideann Gael Linn go bhfuil an-tábhacht go deo go mbeadh deiseanna úsáide Gaeilge ag daltaí taobh 

amuigh den seomra ranga agus tá réimse leathan scéimeanna ag Gael Linn le tacú le hobair na múinteoirí 

m.sh. an scéim Gaelbhratach, comórtais díospóireachta, caint phoiblí agus na comórtais tallainne Siansa, 

Scléip agus Coirm.  Níl amhras, áfach, ach go bhfuil tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht ar cheann de na 

deiseanna is fearr is féidir a thabhairt do dhalta.  

 

Is féidir a rá go bhfoghlaimíonn dalta Gaeilge ar scoil ach go dtiteann siad i ngrá leis an teanga sa 

Ghaeltacht. Is nós fad-bhunaithe é maidir le foghlaim teanga ar bith go gcaitheann an foghlaimeoir 

tréimhse i gceantar ina labhartar an sprioctheanga. In Éirinn, luaitear an Ghaeltacht agus tréimhsí foghlama 

sa Ghaeltacht go minic maidir le cur chun cinn na Gaeilge go náisiúnta. Aithnítear na coláistí samhraidh 

mar bhuntáiste don Ghaeltacht agus don teanga náisiúnta ar aon. Tá lucht athneartaithe teangacha eile ar 

fud an domhain in éad linn sa tír seo de thairbhe na scéime luachmhaire seo, Scéim na bhFoghlaimeoirí 

Gaeilge (sa Ghaeltacht). Téann líon mór daltaí iar-bhunscoile agus ábhair oidí chun na Gaeltachta gach 

samhradh agus creideann Gael Linn gur féidir níos nó daoine óga agus daoine fásta a mhealladh le freastal 

ar chúrsaí éagsúla Gaeltachta ó cheann ceann na bliana. 

 

 

 

 



 

 

Léiríonn taighde 1 ar thionchar na gcoláistí samhraidh na pointí a leanas ó thaobh na ndaltaí de: 

• gur léir go bhfuil dearcadh níos dearfaí i leith na gColáistí Gaeilge agus i leith na Gaeilge ag na 

daltaí a bhí ag freastal ar Choláiste Gaeilge 

• tar éis filleadh ó Choláiste Gaeilge, dúirt 76% go molfadh siad do dhaltaí eile freastal ar 

Choláiste Gaeilge  

• d’aontaigh 96% go gcuireann freastal ar Choláiste Gaeilge feabhas ar chaighdeán a gcuid 

Gaeilge.  

• d’aontaigh siad go láidir go raibh ról tábhachtach ag na  Coláistí  maidir  le  cur  chun  cinn  na 

Gaeilge  agus  caomhnú  na  Gaeilge  sa Ghaeltacht. 

 

Bíonn dearcadh dearfach i leith na gColáistí ag tuismitheoirí chomh maith. Sa taighde céanna, d’aontaigh 

tuismitheoirí go gcuireann freastal ar Choláiste Gaeilge feabhas ar chaighdeán Gaeilge a bpáistí (an chúis 

ba thábhachtaí dóibh agus Coláiste á roghnú) agus bhí siad sásta le caighdeán na maoirseachta a chuireann 

na Coláistí ar fáil.  

• d’aontaigh os cionn 90% de thuismitheoirí go dtabharfadh siad  cead  dá  bpáiste  freastal  ar  

Choláiste  Gaeilge  sa  todhchaí  agus  go molfadh siad do thuismitheoirí eile a bpáistí a 

sheoladh chuig Coláiste Gaeilge. 

• d ’aontaigh móramh go raibh tábhacht leis na  Coláistí  maidir  le  cur  chun  cinn  na  Gaeilge  

agus  maidir  le  caomhnú na Gaeilge mar theanga bheo sa Ghaeltacht.  

 

I bhfianaise na dtorthaí dearfacha sin, is cóir tacú le Coláistí Samhraidh mar go bhfuil siad freisin ag imirt  

dea-thionchar  ar aitheantas  don Ghaeilge agus ar ardú  stádais  a thabhairt don Ghaeilge sa Ghaeltacht, 

agus lasmuigh den Ghaeltacht.  Dearbhaíonn na Coláistí do phobail Ghaeltachta gur áis luachmhar atá sa 

teanga ar fiú í a neartú, ní hamháin ar chúiseanna mórtas cine ach ar chúiseanna eacnamaíochta chomh 

maith.  

 

Ní mór don Rialtas, mar sin, cinnte a dhéanamh de go bhfuil na gealltanais a tugadh sa Straitéis 20 Bliain 2 

á gcomhlíonadh maidir le coláistí samhraidh. Deir an Straitéis go leanfaidh Roinn na Gaeltachta, i gcomhar 

leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, ag cur le forbairt chóras na gcoláistí samhraidh Gaeilge sa 

Ghaeltacht. Deirtear ann freisin go leagfar béim faoi leith ar chúnamh a thabhairt do na coláistí agus do na 

teaghlaigh a chuireann cóiríocht ar fáil do na foghlaimeoirí teanga le cothabháil a dhéanamh ar éifeachtacht 

 
1 Tuairisc _ Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar phobal na Gaeltachta, Samhain 2013 - Ionad na 

dTeangacha, OÉ Má Nuad https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/89221/cc5d1caf-58e5-4630-b690-

ad8461b0a513.pdf#page=1 
2 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: https://udaras.ie/assets/uploads/2019/10/Straitéis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf 



 

 

agus ar chaighdeán na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus le cur leo. Déanann Gael Linn moltaí ar leith dár 

gcuid féin anseo thíos. 

 

Anuas ar na tacaíochtaí Stáit go dtí seo le haghaidh Coláistí Gaeilge, fáiltíonn Gael Linn roimh an chiste 

cúitimh a bunaíodh anuraidh chun fóirithint ar mhná tí agus ar lucht eagraithe na gColáistí a bhí ag fulaingt 

de dheasca na paindéime. Tá an soláthar don bhliain reatha fós faoi chaibidil idir na páirtithe. 

 

Ach, má tá muid le bheith níos dáiríre feasta mar náisúin faoi athneartú na Gaeilge agus na Gaeltachta tá 

gníomhartha suntasacha de dhíth. Ní leor a bhfuil ar siúl i láthair na huaire. Ní féidir linn leanúint ar 

aghaidh ag caint ar ghéarchéim sa Ghaeltacht agus gan tabhairt faoin ghéarchéim sin a chur ina cheart le 

cur chuige níos éifeachtaí. Tá muid, mar náisiún, i rása i gcoinne an chloig maidir leis an Ghaeltacht. Is 

fearr mar a tharlóidh an fhorbairt ar mhaith linn a fheiceáil sa Ghaeltacht agus sna Coláistí Samhraidh má 

bhíonn cur chuige struchtúrtha agus réamhphleanáilte i gcomhar leis na páirtithe cuí; Roinn na Gaeltachta, 

An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na Coláistí iad féin. 

 

MOLTAÍ Gael Linn 

Ról Lárnach na Gaeilge sa Chóras Oideachais 

Tá trí chuspóir a bhaineann leis an oideachas i Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006 3. Orthu sin tá an 

chuspóir  thíosluaite a bhfuil ról faoi léith ag coláistí samhraidh lena bhaint amach:  

 

Cuspóir 5: Déanfar an Ghaeilge a theagasc mar ábhar riachtanach ó leibhéal na bunscoile go 

leibhéal na hArdteistiméireachta. Cuirfidh an curaclam ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a labhairt 

agus a scríobh go cruinn, chomh maith le tuiscint a thabhairt dóibh ar fhiúntas na teanga dúinn mar 

phobal. Chun na críche seo, déanfar infheistíocht fheabhsaithe i bhforbairt phroifisiúnta agus i 

dtacaíocht leanúnach do mhúinteoirí, mar aon le i soláthar téacsleabhar agus acmhainní, agus i 

dtacaíocht do mhodhanna nuálacha teagaisc agus foghlama. 

 

Ní mór don earnáil oideachais oibriú i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí cuí, ar a n-áirítear na Coláistí 

Samhraidh, maidir le beocht a chur sa Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga i gcás na ndaoine óga atá á 

foghlaim sa chóras oideachais foirmiúil. Aithnítear an cur chuige seo ar fud na cruinne, áit ar bith a bhfuil 

ag éirí le polasaithe athneartaithe teanga; deiseanna úsáide taobh amuigh den seomra ranga.  

 

 

 

 
3 Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006 

https://www.coimisineir.ie/userfiles/files/Raitis_i_Leith_na_Gaeilge2006.pdf 



 

 

Deontas Caipitíochta  

Measann Gael Linn gur chóir na ciorruithe a chuir An Roinn Oideachais agus Scileanna i bhfeidhm ar na 

Coláistí Samhraidh i Mí Dheireadh Fómhair, 2008, a aisiompú agus an deontas caipitíochta c. €52 an dalta 

in aghaidh an chúrsa a thabhairt ar ais. Bhí drochthionchar ag an chinneadh seo ar an earnáil agus ar 

Choláistí níos lú ach go háirithe. I láthair na huaire, tugann An Roinn Oideachais agus Scileanna seirbhísí 

cigireachta agus faobhaithe do na Coláistí Samhraidh ach ba chóir don Roinn ról níos tacúla a bheith acu 

seachas ról cigireachta amháin. Tá tionchar ag An Roinn Oideachais agus Scileanna le feiceáil thar an 

tionscadal ach níl siad ag maoinú coláistí leis na freagrachtaí a chomhlíonadh, mar a dhéanaidís go dtí 

2008.  

 

Coiste Stiúrtha Náisiúnta a Bhunú  

Tagann Gael Linn leis an moladh go mbunófaí Coiste Stiúrtha Náisiúnta (tascfhórsa ag an tús) ar a mbeadh 

ionadaithe ó na Coláistí Gaeilge - Chomhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS), agus na 

Coláistí eile, an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), agus Gael 

Linn, a bhfuil an cúram sin orainn mar cheanneagraíocht, deiseanna úsáide Gaeilge a chruthú taobh amuigh 

den seomra ranga. Bheadh sé mar phríomhfheidhm ag an Choiste seo monatóireacht a dhéanamh ar 

chaighdeáin oideachasúla na gcúrsaí sna Coláistí Gaeilge. Dhéanfaí é seo trí lipéad feabhais a bhunú do 

gach cúrsa.  

 

Tábhacht Scrúduithe Cainte 

Faoi láthair, tá 40% de na marcanna a cheadófar ag leibhéal na hArdteiste ar fáil don mheasúnú cainte. Níor 

chóir aon laghdú teacht air seo agus aithnítear na Coláistí Samhraidh Gaeltachta ar cheann de na háiseanna 

is fearr dá bhfuil ann le marcanna níos airde a fháil sa scrúdú cainte. Ba chóir oiread daltaí is féidir a 

mhealladh le tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht agus iad a spreagadh leis na canúintí éagsúla a 

bhlaiseadh sna ceantair éagsúla Gaeltachta. 

 

Daltaí Faoi Mhíbhuntáiste 

Creideann Gael Linn gur chóir cur le líon na scoláireachtaí atá ar fáil chun an deis a chruthú do dhaltaí as 

cúlra faoi mhíbhuntáiste freastal ar na Coláistí Gaeilge mar a mhol an taighde réamhluaite ar thionchar na 

gcoláistí samhraidh.  

 

Is cóir freisin cur go mór le líon na scoláireachtaí atá ar fáil do dhaoine fásta le freastal ar chúrsa 

Gaeltachta. Níl ach fíor-bheagán tacaíochta ar fáil i láthair na huaire do dhaoine fásta le freastal ar chúrsa 

Gaeltachta. Tagann (de ghnáth) a lán fiosruithe isteach seachtain i ndiaidh seachtaine thuaidh agus theas 



 

 

chuig Gael Linn maidir le cuidiú le daoine fásta freastal ar chúrsa Gaeltachta. Baineann foghlaim na 

Gaeilge le hoideachas fadsaoil, le daoine fásta. Beidh ar níos mó daoine fásta a bheith níos rannpháirtí in 

athneartú na Gaeilge má tá muid ag dul a bheith níos dáiríre faoi na spriocanna atá aitheanta againn mar 

náisiún i leith na Gaeilge a bhaint amach.  

 

Sa bhliain 2019, bunaíodh scéim scoláireachtaí do scoileanna DEIS i leith 50 dalta iar-bhunsoile ar €850 an 

duine – ní leor 50 scoláire nuair a théann suas le 27k dalta chun na Gaeltachta. Creideann Gael Linn go 

mbeadh, ar a lghad, 500 scoláireacht mar seo ag teastail le freastal fiúntach a dhéanamh ar an éileamh. 

 

Daltaí ó Thuaisceart Éireann 

Is maith mar a mheascann daltaí ó Thuaisceart Éireann le daltaí ó Phoblacht na hÉireann ar na Coláistí 

Samhraidh i dTír Chonaill go háirithe. Buntáiste tánaisteach é seo anuas agus ar an snas a chuireann daltaí 

ó gach cearn den tír ar a gcuid Gaeilge. Is deasghnáth aistriú saoil do na deicheanna de mhílte gach bliain 

iad na Coláistí Samhraidh agus daltaí go leor acu sin ó Thuaisceart Éireann. Bíonn i bhfad níos mó ná 

foghlaim teanga i gceist. Cothaíonn na Coláistí Samhraidh spiorad na tíre thuaidh agus theas.  

 

Bhíodh scéim mhaith scoláireachtaí i bhfeidhm i gcomhar le feiseanna ó thuaidh le daltaí a mhealladh chun 

na Gaeltachta urraithe ag Roinn na Gaeltachta – ceathrú scoláireachtaí a bhíodh ar fáil, c. €160 d’oiread 

daltaí a bheadh ag iarraidh dul chun na Gaeltacht tríd gach feis a chuir isteach ar an scéim. Ba mhór cuidiú 

é mar scéim ach cuireadh deireadh leis thart ar 2009. Ba chóir do Rialtas na hÉireann tacú le déagóirí ó 

Thuaisceart Éireann a mhealladh chun na Gaeltachta arís. Mar a thuigeann muid go léir, tá cúinsí ar leith i 

bhfeidhm ó thuaidh i leith na Gaeilge. Níor tugadh míniú faoi cén fáth ar cuireadh deireadh leis an scéim 

seo. Gineann gach dalta a fhreastalaíonn ar na Coláistí Samhraidh c. €1,852 gach bliain de réir fhigiúirí 

Roinn na Gaeltachta féin.  

 

Gearrchúrsaí 

Cuireadh tús le Coláistí Samhraidh breis agus céad bliain ó shin agus tá fráma na gColáistí Samhraidh a 

bheag nó a mhór mar an gcéanna le leathchéad bliain. Léiríonn é seo go bhfuil an bhunsamhail go maith. 

Tá sochaí na tíre ag athrú go han-ghasta agus ní mór do pholasaithe an Stáit i leith na bhfoghlaimeoirí 

Gaeilge sna coláistí samhraidh a bheith níos solúbtha agus oscailte do chur chuige nua; mar shampla, 

gearrchúrsaí 5 lá le linn na scoil-bhliana agus é seo a dhéanamh níos fusa do lucht eagraithe cúrsaí le go 

mbeidh an tsamhail seo, cúrsaí níos giorra, aitheanta níos forleithne ag daltaí, múinteoirí agus ag lucht 

eagraithe cúrsaí. Is féidir le gearrchúrsa Gaeltachta blaiseadh a thabhairt do dhalta le cúrsa níos faide a 

dhéanamh. Má tá sé i gceist againn ár spriocanna náisiúnta a bhaint amach, beidh ar níos mó daltaí agus 

daoine fásta tréimhsí a chaitheamh ag freastal ar Choláistí Samhraidh do dhaoine óga nó do dhaoine fásta. 



 

 

Sprioc Forbartha don Earnáil 

Sa bhliain 2008, a bhí c. 28,000 ag tarraingt ar na cúrsaí Gaeltachta, an líon ab airde riamh. Ba chóir dúinn 

30,000 dalta a mhealladh chun na Gaeltachta agus bheadh an céatadán go fóill faoi 10% den phobal iar-

bhunscoileanna ar an oileán a d’fhéadfadh freastal ar Choláistí Samhraidh. 

 

 

De réir suirbhé Millward Brown sa bhliain 2016 4, chreid 62% (41% ó Thuaidh) go bhfuil níos mó 

deiseanna de dhíth ar dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh de gheataí na scoile agus ní raibh 

ach 10% a d’easaontaigh. Is féidir leis na coláistí samhraidh cuidiú go mór leis an riachtanais seo a 

chomhlíonadh. 

 

Sa chomhthéacs seo, ba chóir do Roinn na Gaeltachta athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim scoláireachtaí, 

faoi mar a mhol an Straitéis 20 Bliain: 

Déanfar athbhreithniú ar an scéim scoláireachtaí Gaeltachta a fheidhmíonn an Roinn Oideachais 

agus Scileanna le súil cur lena héifeachtacht mar mheicníocht tacaíochta don Ghaeilge (lch 17). 

 

Is fiú a mheabhrú go gcaitheann an Stát suas le €5m (€4.7 m 2020) ar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge 

agus meastar go ngineann na Coláistí Samhraidh €50m do gheilleagar na Gaeltachta – sin méadú faoi 

dheich. Gineann na Coláistí Samhraidh fostaíocht thábhachtach a mbíonn baint dhíreach aici leis na 

coláistí: mná agus fir tí, múinteoirí agus ceannairí, agus baint thánaisteach: siopaí, bialanna, comhlachtaí 

iompair srl. B’fhiú don Rialtas breis infheistithe a dhéanamh ar an earnáil thábhachtach seo le: 

Gearrchúrsaí oiliúna dírithe ar fhoirne na gColáistí Samhraidh a chur ar fáil go náisiúnta agus maoiniú a 

chur ar fáil do shiollabais a dhearadh do na cúrsaí sna Coláistí Gaeilge a thacóidh níos fearr le hobair na 

múinteoirí Gaeilge ar an oileán.  

 

Cúiteamh de Dhíth go Práinneach 

Sa ghearrthéarma, tá soiléiriú agus scéim cúitimh de dhíth láithreach ar lucht eagraithe Choláistí 

Samhraidh. Bíonn costais leanúnacha ar Choláistí maidir le teagmháil a choinneáil le custaiméirí, 

riarachán, árachas, pleanáil, cothú idirlín agus seirbhísí margaíochta. Glacann sé bliain iomlán Coláiste 

Samhraidh a sholáthar. Ní féidir na maidí a ligean le sruth agus caithfear céimeanna a ghlacadh anois le 

cinntiú go mbeidh ann dúinn an chéad bhliain eile.  

 

 
4 Céard é an scéal? https://peig.ie/images/Taighde/27DF2016_SCEAL.pdf 



 

 

Tá cúiteamh chomh maith ag teastail ó na hallaí pobail ina mbíonn na Coláistí Samhraidh á reáchtáil. 

Bíonn hallaí ag brath ar ioncam ó na Coláistí Samhraidh lena gcuid billí cothabhála, árachais srl a íoc. 

Gán na háiseanna riachtanacha seo, ní bheadh na Coláistí in ann feidhmiú ar chor ar bith. 

  

 

 

Focal Scoir 

Beidh todhchaí gheal roimh na Coláistí Samhraidh má dhéanann an Rialtas na roghanna cearta anois maidir 

leis an Ghaeilge agus maidir leis an Ghaeltacht. Ní féidir na moltaí thuasluaite a chur ar an mhéar fhada. 

Mar atá ráite, beidh tacaíocht ar leith de dhíth ar an earnáil i ndiaidh na paindéime.  

 

Tá orainn, mar náisiún, an cheist seo a fhreagairt: cé chomh dáiríre agus ba mhaith linn a bheith maidir le 

hathneartú na Gaeilge agus na Gaeltachta. Má tá muid ag dul a bheith níos dáiríre ná mar a bhí muid go dtí 

seo, tá orainn níos mó a dhéanamh le tacú le Coláistí Samhraidh do dhéagóirí agus le cúrsaí Gaeltachta do 

dhaoine fásta. Má thugann muid an tacaíocht atá tuillte don tionscadal seo, dar le Gael Linn, beidh muid ag 

tógáil ar cheann de na láidreachtaí is fearr in athneartú na Gaeilge, Na Coláistí Samhraidh.  

 

Tá orainn cinnte a dhéanamh nach dtiontaíonn an éiginnteacht atá ann i láthair na huaire ina héigeandáil. Is 

gá dúinn go léir gníomh suntasach a dhéanamh anois le tacú le hearnáil chultúrtha na gColáistí Samhraidh; 

earnáil a thacaigh le hathneartú na teanga agus na Gaeltachta le breis agus céad bliain ó cuireadh tús leo. Is 

cóir dóchas a thabhairt do na teaghlaigh Ghaeltachta, do na foghlaimeoirí go léir agus do lucht eagraithe 

cúrsaí faoi thodhchaí na gColáistí Samhraidh atá lárnach in athneartú na teanga agus na Gaeltachta. 

 

 

 

www.gael-linn.ie 

 

 

 

 

 

http://www.gael-linn.ie/

