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Cúlra 
Is mian le Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS) buíochas a 
ghlacadh le Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
as an gcuireadh a thug siad dúinn aighneacht a chur ina láthair maidir le ‘Todhchaí na 
gColáistí Samhraidh agus an tacaíocht atá á hiarraidh ina leith’. 
 
Is institiúid chultúrtha sheanbhunaithe ar leith iad na Coláistí Gaeilge i saol na 
hÉireann le fada an lá ó cuireadh tús i gcéaduair leo in aimsir Chonradh na Gaeilge i 
dtús an 20ú haois, agus ó ghlac an stát cúram maidir le riaradh agus maoiniú na 
gColáistí air féin sa mbliain 1937. Is iomaí duine de bhunaitheoirí an Stáit a d’fhreastail 
ar na Coláistí Gaeilge sna blianta luatha agus tháinig méadú leanúnach ar líon na 
scoláirí a rinne freastal orthu in imeacht na mblianta. Faoi dheireadh na 1950idí bhí 
c.5,000 scoláirí sa mbliain ag caitheamh seal sa nGaeltacht agus mhéadaigh sin go dtí 
c.13,000 faoi lár na 1960í. Lean an líon sin ag méadú ina dhiaidh sin agus sa mbliain 
2008 rinne 28,112 scoláirí cúrsa Gaeltachta, agus tá an líon sin réasúnta seasta ó shin, 
le 27,032 in 2019. Le dhá bhliain anuas, áfach, ach an oiread leis an tír ar fad, tá na 
Coláistí Gaeilge buailte go dona ag Paindéim Chóivid 19, agus ní raibh cúrsa 
Gaeltachta ar bith ann i 2020 ná i 2021. 
 
Feidhm na gColáistí Gaeilge inniu 
Sa saol atá anois ann, tugann na Coláistí Gaeilge daoine óga ó cheann ceann an 
oileáin seo go dtí an Ghaeltacht agus cuireann siad ar a súile dóibh go bhfuil an 
teanga beo i gcónaí, agus í á labhairt mar ghnáth-theanga chumarsáide i 
ngnáthshaol laethúil phobal na háite. Tugann na Coláistí Gaeilge deis insroichte ar 
leith do phobal uile na hÉireann, idir scoláirí, mhúinteoirí agus chuairteoirí, tuiscint 
agus grá a chothú d’oidhreacht shaibhir shainiúil na hÉireann idir theanga, cheol, 
litríocht, mhaireachtáil tuaithe, na healaíona agus pobal ag maireachtáil as lámha a 
chéile. Tá tionscal na gColáistí bunaithe ar phríomhacmhainn na Gaeltachta, an 
Ghaeilge féin, agus tá sé d’aidhm bhunúsach ag na Coláistí Gaeilge cuidiú le 
polasaithe pleanála, buanaithe agus sealbhaithe Gaeilge sa nGaeltacht agus le 
feidhmiú An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-20301 ar fud na tíre.  
 
Ról Roinn na Gaeltachta2 sna Coláistí Gaeilge 
Dar le ráiteas dar dáta 25/09/19 a foilsíodh ar shuíomh idirlín CHG.gov, dearbhaíonn 
an Roinn: ‘Ar mhaithe le deiseanna sealbhaithe agus saibhrithe teanga lasmuigh den 
chóras oideachais iarbhunscoile a chothú sa Ghaeltacht d’aos óg na tíre, cuireann an 
Roinn fóirdheontas ar fáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge atá iníoctha le 
teaghlaigh cháilithe Ghaeltachta a chuireann lóistín ar fáil dóibh siúd a dhéanann 
freastal ar chúrsa Gaeilge in aon cheann den 42 Coláiste Gaeilge atá ag feidhmiú i 55 
ionad ar leith atá aitheanta faoin gcóras.’ 
 
Is mar chuid den Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga a déantar an scéim a riar, ar leas 
an phróisis phleanála teanga agus chur i bhfeidhm foriomlán An Straitéis Fiche Bliain 
don Ghaeilge, 2010-2030. Tá feidhmiú Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge lárnach i gcur 

 
1 https://www.chg.gov.ie/ga/earnail-na-gcolaisti-gaeilge/ 
2 De bhrí gur athraigh teideal na Roinne seo go minic in imeacht na mblianta úsáidtear Roinn na Gaeltachta sa 

gcáipéis seo. 

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/the-gaeltacht/language-support-schemes-programmes/capital-programme/
https://www.chg.gov.ie/ga/earnail-na-gcolaisti-gaeilge/
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chuige na Roinne chun a chinntiú go bhfuil siad in ann na freagrachtaí atá leagtha 
amach dóibh mar chuid den Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga agus an Straitéise 
20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a chomhlíonadh. Is é príomhchuspóir Scéim na 
bhFoghlaimeoirí Gaeilge ‘cabhrú tuilleadh le muintir na Gaeltachta chun foghlaimeoirí 
Gaeilge a choimeád ar iostas ina dtithe cónaithe’.  
 
Tá na Coláistí Gaeilge, an Lucht Lóistín (“Na Mná Tí”) agus Lucht Stiúrtha na Hallaí 
Pobail agus na Hallaí eile a úsáideann na Coláistí fite fuaite ina chéile in aon aonad 
amháin. Ar scáth a chéile a mhaireann siad, agus níorbh ann do dhream acu gan an 
dream eile a bheith ina dteannta. Ar an ábhar sin, agus ainneoinn go gcuireann 
CONCOS fíorfháilte roimh an bhfógra ar an 8 Iúil faoi phacáiste cúitimh do na Mná Tí, 
cúis mhór díomá dúinn gan aon socrú a bheith déanta ag an am céanna do na Coláistí 
agus do na Hallaí, go mór mór agus an ciste cobhsaithe fógraithe ó Mhí Aibreáin. 
 
Ról lárnach ag Coláistí Gaeilge i gcomhar leis an Stát 
Tacaíonn na Coláistí Gaeilge leis an Stát a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh maidir 
leis an nGaeilge, leis an gcultúr agus le pobal na Gaeltachta sna bealaí seo a leanas:  

• Earcaíonn siad scoláirí ó cheann ceann na tíre 

• Eagraíonn siad na scoláirí 

• Earcaíonn agus eagraíonn siad foireann chun aire a thabhairt do na scoláirí 

• Earcaíonn agus eagraíonn siad na tithe lóistín 

• Soláthraíonn siad na foghlaimeoirí Gaeilge do na tithe cónaithe  

• Cinntíonn siad go gcomhlíonann muintir na dtithe lóistín agus an fhoireann 
freagrachtaí áirithe reachtúla maidir leis na scoláirí, m.sh. grinnfhiosrúchán 
gardaí, cumhdach leanaí srl.  

• Comhlíonann siad freagrachtaí chumhdach leanaí do na scoláirí 

• Cinntíonn siad go bhfuil an Ghaeilge agus an Ghaeltacht mar chuid lárnach de 
shaol clainne agus de shaol dhéagóirí na tíre.  

• Cabhraíonn siad le sóisialú dhéagóirí na tíre (c.27,000 sa bhliain) trí mheán na 
Gaeilge 

• Cabhraíonn siad le forbairt shóisialta agus le fás pearsanta dhéagóirí na tíre.  

• Cuireann siad le scileanna gairmiúla mhúinteoirí Gaeilge na tíre.  

• Tugann na Coláistí deis do mhúinteoirí faoi oiliúint cur lena gcuid scileanna. 

• Éascaíonn na Coláistí Gaeilge an próiseas ar an talamh maidir leis an Roinn a 
shásamh do chritéir Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge3 lena chinntiú: 

❖ go bhfuil ar a c(h)umas cóiríocht oiriúnach do chuairteoirí a chur ar fáil 
in aontíos léi/leis féin ar feadh trí mhí ar a laghad sa bhliain;  

❖ nach gcoimeádfaidh sí/sé níos mó cuairteoirí san aontráth ná mar a 
bheidh údaraithe ag an Roinn;  

❖ nach mbeidh aici/aige ach cuairteoirí le Gaeilge fad a bheith 
foghlaimeoirí ar iostas aici/aige agus gurb í an Ghaeilge a labhróidh 
sí/sé féin agus a líon tí leo; 

❖ go gcoimeádfaidh sí/sé leabhar cuairteoirí ina dtabharfar na sonraí cuí 
i leith gach cuairteora a bheidh aici/aige; agus 

 
3 Point 2 Bileog Eolais Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge 

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf
https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf
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❖ go bhfuil an líon tí oiriúnach chun foghlaimeoirí Gaeilge a choinneáil ar 
iostas go slán sábháilte agus nach bhfuil aon ionchúiseamh, gurbh eol 
dóibh, ag aon bhall den líon tí a chuirfidh isteach air seo. 

 
CONCOS : Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh 
Tá Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS) ina scátheagraíocht 
ionadaíoch do 42 Coláistí Gaeilge ar fud na gceantar Gaeltachta ar fad sa tír. Tá 
feidhmeannach lánaimseartha amháin fostaithe ag an eagraíocht. Toghann na 
ballcholáistí Coiste Riartha deonach ag an gCruinniú Cinn Bhliana chuile bhliain chun 
gníomhú agus oibriú ar son na mballcholáistí agus ar son na dteaghlach Gaeltachta a 
choinníonn scoláirí d’fhonn an earnáil seo a choinneáil beo bríomhar. 

Tá CONCOS tiomanta do chumarsáid réamhghníomhach agus thráthúil, agus 
do chomhoibriú agus do chomhroinnt eolais maidir le soláthar ár seirbhíse. Spreagann 
an Eagraíocht na Coláistí Gaeilge chun áiseanna den scoth a chur ar fáil do na cúrsaí 
Gaeltachta. Cuireann an Eagraíocht na ballcholáistí ar an eolas faoi dhea-riaradh Scéim 
na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, go háirithe nithe (treoirlínte agus araile) a bhaineann le 
sábháilteacht agus leas na bhfoghlaimeoirí ar na cúrsaí Gaeltachta. Déanann an 
Eagraíocht an obair riaracháin do na Coláistí Gaeilge ar fad ó thaobh an lucht lóistín 
agus fhoireann na gColáistí maidir le Grinnfhiosrúchán na nGardaí agus Cúrsaí Cosanta 
Leanaí chun forálacha Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge a chomhlíonadh. Déantar 
margaíocht agus fógraíocht freisin ar son na mballcholáistí, chomh maith le bheith ar 
fáil do thuismitheoirí a bhfuil ceisteanna nó fadhbanna acu. 

Déanann CONCOS ionadaíocht do na Coláistí Gaeilge agus oibríonn muid i 
ndlúthpháirtíocht le Roinn na Gaeltachta maidir le cur chun cinn chuile ghné d’obair 
na gColáistí Gaeilge agus chun réiteach a fháil ar aon chlamhsán a dhéantar maidir leis 
na cúrsaí sa Ghaeltacht.  

Bhí Comhaontú Sheachadadh Gníomhaíochta 3 bliana ann idir CONCOS agus 
Roinn na Gaeltachta a chuir maoiniú ar fáil a íocann formhór de thuarastal an 
Fheidhmeannaigh. Íoctar costais eile na heagraíochta ó tháillí ballraíochta na 
mballcholáistí.  

Tá muid ag iarraidh go n-aontófaí Comhaontú Sheachadadh Gníomhaíochta 
nua 3 bliana don eagraíocht ó 1 Eanáir 2022 agus go gcuirfí isteach san áireamh sa 
gcomhaontú nua seo an dúshlán mór atá roimh na Coláistí agus iad ag athoscailt sa 
saol iarphaindéime i 2022.  

Laghdaíodh maoiniú bliantúil CONCOS ó Roinn na Gaeltachta ó €65,000 go 
dtí íocaíocht €45,043 sa mbliain 2020. Tá CONCOS ag iarraidh ardú ar a laghad ó 
leibhéal 2021 ar an maoiniú seo, go háirithe i gcomhthéacs na hoibre atá amach 
romhainn agus muid ag pleanáil d’athoscailt na hearnála.  
 
Tionchar teanga na gColáistí Gaeilge 
Léiríonn an taighde go bhfuil tionchar an-dearfach teanga ag na Coláistí Gaeilge ar 
pháirtithe uilig na hearnála.  
 
1. Na Scoláirí 
Bíonn an chontúirt ann sa gcóras foirmeálta oideachais go mbreathnóidh na scoláirí ar 
an nGaeilge i gcomhthéacs an tseomra ranga amháin. Athraíonn cúrsa Gaeltachta an 
dearcadh sin, déanann sé sóisialú trí Ghaeilge ar na scoláirí, agus léiríonn sé dóibh gur 
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fiú agus gur féidir saol forásach bisiúil sofaisticiúil nua-aosach a chaitheamh agus an 
Ghaeilge a bheith mar urlabhra agat. Ar an ábhar sin, buanaíonn na Coláistí 
fealsúnacht bhunaitheoirí an Stáit agus comhlíonann siad ról lárnach i gcur chun cinn 
idé-eolaíocht oifigiúil an Stáit i dtaobh na Gaeilge mar a léirítear i mBunreacht na 
hÉireann í. 

Bíonn tionchar dearfach teanga ag na Coláistí Gaeilge ar na scoláirí a 
dhéanann freastal ar na cúrsaí. Cuireann siad eolas ar theanga agus ar chultúr beo na 
Gaeilge i spás struchtúrtha sábháilte do dhéagóirí. Le linn na gcúrsaí déanann siad 
forbairt phearsanta agus cuireann siad aithne ar a bhféiniúlacht féin agus ar chultúr 
beo na Gaeilge. Tá sé soiléir ón taighde (Ó Cinnéide agus Keane, 1988; Denvir, 1992; 
Mac Mathúna, 1997; Denvir, 2007; Ionad na dTeangacha OÉ Má Nuad, 2013) go 
sealbhaíonn scoláirí cuid mhaith den teanga le linn a gcúrsaí Gaeltachta, go 
bhforbraíonn siad scileanna maithe cumarsáide sa teanga, agus go gcothaíonn na 
cúrsaí dearcadh thar a bheith dearfach ina measc maidir leis an nGaeilge maille le 
tuiscint agus meas ar oidhreacht agus ar Chultúr na hÉireann. 
 
2. Foireann na gColáistí 
Maidir le múinteoirí agus cúntóirí (ardchinnirí) na gcúrsaí, tugann an tréimhse 
teagaisc agus oibre sa nGaeltacht deis dóibh cur lena gcuid scileanna teanga agus 
teagaisc i dtimpeallacht atá struchtúrtha ach san am céanna ina bhfuil béim ar 
shiamsaíocht agus ar rannpháirtíocht ghníomhach ó dhaltaí agus ó fhoireann araon. 
Ina theannta sin, coinníonn na cúrsaí na múinteoirí i dteagmháil leis an teanga bheo 
agus déanann siad athnuachan ar a dtiomantas dá ngairm. 

 
3. Tuismitheoirí na Scoláirí 
Léiríonn an taighde, maille le haiseolas leanúnach ó bhliain go chéile, leibhéal an-ard 
sástachta i measc tuismitheoirí na scoláirí, ach go háirithe leis an méid Gaeilge a 
shealbhaíonn na scoláirí, leis an aire a tugtar dóibh, agus leis an tsiamsaíocht a cuirtear 
ar fáil dóibh. Go deimhin, glactar leis an gcúrsa Gaeltachta mar chineál rite de passage 
de chuid an déagóra in Éirinn. Is léir ó thuairiscí ó na Coláistí ar fad go raibh na 
tuismitheoirí an-díomuach le cealú na gcúrsaí le dhá bhliain anuas agus is fada leo go 
mbeidh na Coláistí i mbun oibre arís. 

 
4. Pobal na Gaeltachta 

Maidir le pobal na Gaeltachta féin, ní hamháin go dtagann aidhmeanna agus 
modhanna oibre na gColáistí le polasaithe buanaithe agus sealbhaithe Gaeilge den 
chuid is mó, ach tá fianaise ann go mbíonn tionchar mór ag na Coláistí ar chaomhnú 
na Gaeilge mar theanga phobail agus teallaigh sna ceantair ina bhfeidhmíonn siad. 
Tuigeann muintir na Gaeltachta a choinníonn scoláirí Gaeilge an tábhacht atá lena n-
oidhreacht teanga agus cultúir féin, agus ina theannta sin is lú an fonn a bheadh orthu 
scarúint léi tuiscint a bheith acu ar bhuntáiste eacnamaíoch na hoidhreachta céanna. 
 
5. Óige na Gaeltachta 
Bíonn tionchar thar a bheith dearfach ag gníomhaíochtaí na gColáistí Gaeilge ar óige 
na Gaeltachta. Cuireann na scoláirí a thagann chuig an nGaeltacht ag foghlaim agus ag 
labhairt na Gaeilge le fonn ar a súile d’aos óg na Gaeltachta go bhfuil fiúntas ag roinnt 
lena n-oidhreacht teanga féin agus gur fiú agus gur féidir í a bheith mar urlabhra acu 
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féin ina ngnáthshaol i suíomh nua-aoiseach a linne féin. Tá an dearcadh seo thar a 
bheith suntasach sa líon mór d’óige na Gaeltachta a mbíonn postanna samhraidh acu 
mar mhúinteoirí, mar ardchinnirí agus mar threoraithe siamsaíochta sna Coláistí. 
  
Pleanáil Teanga agus na Coláistí Gaeilge 
Tá ról tábhachtach na gColáistí Gaeilge aitheanta sa gcóras pleanála teanga atá ar bun 
sa nGaeltacht faoi láthair agus i bpolasaí an Rialtais, Straitéis Fiche Bliain don 
Ghaeilge, 2010-2030. Mar a deir aidhmeanna Roinn na Gaeltachta: ‘Is ar mhaithe leis 
an gcéad ghlúin eile de chainteoirí Gaeilge a chumasú sa teanga agus blaiseadh a 
thabhairt dóibh de shaíocht chultúrtha na Gaeltachta a chuireann RCOG maoiniú 
áirithe ar fáil do na Coláistí Gaeilge seo mar chuid de Scéim na bhFoghlaimeoirí 
Gaeilge’.4  
 
Tionchar eacnamúil na gColáistí Gaeilge 
Tá tionchar láidir eacnamúil ag na Coláistí ar an nGaeltacht. Is fiú €50-60m sa mbliain 
tionscal na gColáistí Gaeilge do na ceantair éagsúla Ghaeltachta agus tá an t-ioncam 
seo ina chuid bhunúsach de gheilleagar na Gaeltachta tharla ganntan fostaíochta sa 
gceantar go ginearálta. Ina theannta sin, téann bunáite an ioncaim díreach chuig 
pobal labhartha na Gaeilge sa nGaeltacht, mar atá, an lucht lóistín a choinníonn 
scoláirí ina gcuid tithe féin. Cuireann an earnáil fostaíocht fhorleathan ar fáil sna 
ceantair ina bhfeidhmíonn siad, idir fhostaíocht dhíreach (múinteoirí, cúntóirí, 
ardchinnirí, muintir na dtithe lóistín, fostaithe riaracháin) agus fhostaíocht indíreach 
(tiománaithe busanna, glantóirí, bialanna, siopaí ceirde, tithe ósta, seirbhísí 
tacaíochta srl).Ní áibhéil ar bith a rá go bhfuil na Coláistí Gaeilge ar cheann de na 
tionscail is mó agus is tábhachtaí sa nGaeltacht ar fad ó thaobh na heacnamaíochta 
amháin, gan trácht ar na buntáistí breise eile a bhaineann leis an earnáil. Tá an 
tionchar eacnamaíoch seo dearbhaithe in imeacht na mblianta ag tograí éagsúla 
taighde. 
 
Bagairtí agus Dúshláin do na gColáistí Gaeilge 
Tá Bagairtí agus Dúshláin éagsúla ann do na Coláistí Gaeilge agus muid ag tabhairt 
aghaidhe ar an todhchaí, cuid acu ag éirí as Paindéim Cóivid-19, agus tuilleadh fós ag 
dul siar i bhfad roimh aimsir na paindéime. 
 
1. Deontas Caipitíochta 
Ceann de na mórfhadhbanna a ghoill ar na Coláistí le blianta anuas ná cinneadh an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar an 14 Deireadh Fómhair 2008 an deontas 
caipitíochta €52 in aghaidh an scoláire a bhaint de na Coláistí Gaeilge. Chuidíodh an 
deontas seo le gnéithe an teagaisc agus an oideachais d’obair na gColáistí agus 
thugadh sé ról lárnach don Roinn Oideachais agus Eolaíochta in imeachtaí na 
gColáistí, ról nach bhfuil ann i gceart níos mó nó atá an-doiléir faoi láthair. Rinneadh 
an beart seo ag tús an chúlú eacnamaíochta dheireanaigh gan réamhfhógra ná 
réamhphlé, d’ainneoin go raibh cruinniú idir oifigigh CONCOS agus oifigigh agus cigirí 
ón Roinn faoi ghnóthaí eile cúpla seachtain roimhe sin. Cailliúint ag an am de €1.25m 
san iomlán do na Coláistí fré chéile a bhí i gceist, figiúr ollmhór do na Coláistí, ach 

 
4 Rialacháin faoina dtugtar aiteachtais do Choláiste Gaeilge 2019 leagan 3  
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pinginí beaga i gcomhthéacs bhuiséad na Roinne, go mór mór i gcomhthéacs obair 
fhiúntach náisiúnta na gColáistí. Lean na Coláistí ar aghaidh lena gcuid oibre cé go 
raibh sé thar a bheith deacair agus d’éirigh leis an gcuid is mó acu teacht slán tríd an 
ngéarchéim.  

De bharr go mbíodh deontas caipitíochta á íoc ag an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, bhí ar Choláiste Gaeilge ar dtús cead na Roinne sin a fháil chun cúrsa a 
eagrú agus scoláirí a chur ar lóistín i dtithe a bhí ceadaithe agus faofa ag Roinn na 
Gaeltachta. Ghlac Roinn na Gaeltachta cúram iomlán na hearnála ó shin i leith, ach 
go gcuirtear cigirí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil chun cigireacht a 
dhéanamh ar na Coláistí. Creideann CONCOS go bhfuil saineolas oideachais agus 
chomh maith le saineolas teanga ag teastáil san earnáíl agus nach féidir é sin a 
fheidhmiú go sásúil sa mbealach a bhfuil cúrsaí ag feidhmiú ó 2009 i leith. Níor pléadh 
modh oibre na cigireachta ná na téarmaí tagartha a bhaineann léi riamh leis na 
Coláistí, agus dá réir sin ní raibh aon ionchur sa ngné bhunúsach seo dár gcuid oibre 
ag páirtí leasmhar sa gcóras sin, mar atá, na Coláistí, ag tráth ar bith. Dá dtabharfaí 
an deontas caipitíochta seo ar ais, bheadh deis ag cigireacht an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta ionchur níos éifeachtaí a bheith acu in obair na gColáistí agus bheadh 
dualgas dá réir ar chuile Choláiste na prótacail atá leagtha síos sna rialacháin a 
leanacht. Iarraimid mar sin go dtabharfaí ar ais láithreach é. 

Feictear dúinn gur mar stól trí-chosach ba chóir a bheith ag feidhmiú agus go 
mba cheart go mbeadh comhphlé go rialta idir Roinn na Gaeltachta, An Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta agus lucht stiúrtha na gColáistí Gaeilge maidir le riaradh 
agus forbairt na hearnála.  

 
2. Deontas na mBan Tí 
Ag tús an chúlú eacnamaíochta laghdaíodh deontas laethúil na dTeaghlach Gaeltachta 

ó €10.50 san oíche go dtí €9.50, agus ardaíodh go gairid ina dhiaidh sin é go dtí €10.00. 

Tá sé fanta ag €10.00 le 10 mbliana anuas, gan aon aird ar ardú ar chostaisí cóiríochta 

agus cothabhála an lucht lóistín. Tá CONCOS ag iarraidh ardú ar an deontas laethúil 

seo ar aon chéim ar a laghad le boilsciú agus le hardú praghasanna le 10 mbliana 

anuas. Tá deontas laethúil na gColáistí Cónaithe (nó na mBrúnna) laghdaithe sa 

tréimhse chéanna ó €10 go dtí €5 agus tá CONCOS ag iarraidh an deontas seo a 

thabhairt ar ais go dtí €10.  
 

3. Siollabas Gaeilge na hArdteiste 
Fáiltíonn CONCOS roimh an bplé atá ar bun faoi láthair idir an CNCM, an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta agus Pobal na Gaeilge maidir le Siollabas Gaeilge na 
hArdteiste. Creidimid go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh siollabas cuí 
ann do scoláirí na Gaeltachta agus do lucht an Ghaeloideachais. San am céanna, údar 
mór imní do phobal na gColáistí Gaeilge an meascán mearaí atá ann faoi láthair maidir 
leis an siollabas Gaeilge san Ardteist. Bheadh súil ag lucht stiúrtha na gColáistí Gaeilge 
go smaoineofaí ar na scoláirí sin ar fud na tíre nach mbíonn sna scoileanna Gaeltachta 
ná ag freastal ar Ghaelscoileanna. Tá formhór scoláirí na hÉireann fós ag freastal ar 
ghnáthscoileanna na tíre agus tá sé thar a bheith tábhachtach go dtógfadh an Roinn 
iadsan san áireamh agus iad ag déanamh cinntí faoi leibhéil dhifriúla i scrúdú na 
hArdteistiméarachta. Seo iad, den chuid is mó, pobal agus lucht freastail na gColáistí 
Gaeilge. Creidimid go bhfuil chuile scoláire sa tír i dteideal oiliúna agus oideachais den 
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chaighdeán is airde, agus i gcás na Gaeilge gur ceart bunúsach bunreachtúil é go 
mbeadh teacht ag chuile scoláire sa tír ar an nGaeilge ag an leibhéal is airde atá ar 
fáil. Ba cheart go mbeadh sé de dhualgas ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta a 
chinntiú go mbeidh an deis sin ar fáil i chuile scoil sa tír agus go mbeidh rang Gaeilge 
ag an leibhéal is airde ar fáil do scoláirí ar mian leo an cúrsa sin a leanacht.  

Ina theannta sin, creidimid gur cheart go mbeadh pointí bónais ar fáil do 
chúrsa T1 san Ardteist ar an gcúis an-simplí go n-éilíonn obair bhreise aitheantas 
breise dá réir. Ba mhaith linn a mheabhrú freisin sa gcomhthéacs seo gur scotháis 
oiliúna agus oideachais teanga atá sna Coláistí Gaeilge do scoláirí a bheadh ag 
tabhairt faoin nGaeilge ar leibhéal T1 agus go bhféadfadh an stát cuidiú ach go 
háirithe le scoláirí faoi mhíbhuntáiste sa réimse seo. (D’fhéadfaí é seo a dhéanamh, 
mar shampla, ar mhúnla na scéimeanna scoláireachtaí Gaeltachta do scoileanna DEIS 
agus na scéimeanna a reáchtálann Boird Oideachais agus Oiliúna éagsúla ar fud na 
tíre faoi láthair.) 

Creideann CONCOS freisin nár cheart go n-ísleofaí an marc don scrúdú 
labhartha Gaeilge san Ardteist, mar atá molta sa Dréachtshonraíocht Curaclaim. 
 
4. Dlithe Pleanála 
Tá fadhbanna eile sna ceantair Ghaeltachta nach mbaineann go díreach le 
gníomhaíochtaí na gColáistí Gaeilge ach a bhfuil impleachtaí agus bagairtí 
tromchúiseacha acu san am céanna do na Coláistí. 
  Ceann de na bagairtí is mó do na Coláistí faoi láthair ná na deacrachtaí le cead 
pleanála a fháil chun teach a thógáil sa nGaeltacht. Tá laghdú mór ag teacht ar líon 
na dtithe a bhíonn ar fáil do Choláistí de bharr an-chuid cóiríochta agus rialachais a 
bheith ag teastáil sna tithe agus a laghad tithe atá ag fáil cead pleanála sa nGaeltacht. 
Tá an cheist seo thar a bheith leochaileach i gcás phobal na Gaeltachta sna ceantair 
éagsúla. Gan lánúineacha óga ag socrú síos ina gceantar féin cheal díon os a gcionn, 
agus ag tógáil chlainne le Gaeilge, tiocfaidh deireadh ar fad leis an nGaeltacht mar 
phobal beo teanga. Má tharlaíonn sé seo tiocfaidh deireadh le tionscal na gColáistí 
Gaeilge mar nach mbeidh dóthain lóistín i dtithe ina bhfuil an Ghaeilge mar 
ghnáthurlabhra ar fáil do na Coláistí – buille marfach do ghéilleagar na Gaeltachta, 
agus d’Éirinn go deimhin. 

Mar sin, is den mhórthábhacht go mbeadh cead pleanála do thithe nua, nó le 
cur le seantithe, le fáil ag cainteoirí Gaeilge sa nGaeltacht. Tá an riachtanas tithíochta 
seo ina bhunchloch don phróiseas pleanála teanga atá ar bun faoi láthair sna pobail 
Ghaeltachta ar fad. Tagann an méid seo freisin le polasaí an Rialtais sa Straitéis Fiche 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030.  
 
5. Cúrsaí Ábhar Oidí 
Cuid bhunúsach fhorásach d’oiliúint bhunmúinteoirí na tíre an dá thréimhse foghlama 
coicíse a chaitheann mic léinn na gcoláistí oideachais sa nGaeltacht. Ní hamháin go 
gcuireann na cúrsaí seo go mór le líon na n-uaireanta teagmhála agus teagaisc sa 
nGaeilge a bhíonn ag na mic léinn seo, ach déantar sin i suíomh lántumtha sa teanga 
bheo. Cuireann sé seo ar chumas na mac léinn líofacht agus cruinneas a bhaint amach 
sa Ghaeilge, agus go háirithe sa teanga labhartha, rud a chabhraíonn go mór leo 
caighdeán ard a bhaint amach ina ngairm mar mhúinteoirí. Fáiltíonn CONCOS roimh 
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chinneadh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta táillí na mac léinn do na cúrsaí seo a 
íoc – socrú a bhí i bhfeidhm anuas trí na blianta go dtí le ríghairid. 
 Agus an Roinn ag íoc anois as na táillí, creideann CONCOS gur cheart scaipeadh 
cothrom a dhéanamh ar na mic léinn idir na Coláistí Gaeilge ar fad atá faofa tríd an 
gcóras E-Thairisceana a reáchtálann na hInstitiúidí Oideachais maidir leis an tseirbhís 
seo. Ní hamháin go gciallódh seo go mbeadh cothromaíocht ann idir na Coláistí Gaeilge 
ar fad, ach chomh maith leis sin, chuideodh sé le heispéireas tumtha teanga agus le 
torthaí foghlama oideachasúla níos fearr a bhaint amach, arae níl sé inmholta líon ró-
ard mac léinn a bheith in aon cheantar ar leith, rud a chuireann as don lántumadh 
teanga a theastaíonn ar chúrsaí Gaeltachta.  
 

6. Treoir COVID-19 do Choláistí Samhraidh Gaeilge, 2021 
D’eisigh Roinn na Gaeltachta dréacht-threoirlínte maidir le himpleachtaí COVID-19 do 
na Coláistí ar an 19 Aibreán 2021. Creideann CONCOS go mbeadh sé do-dhéanta ag 
aon Choláiste feidhmiú faoi threoirlínte den chineál atá luaite ag na comhairleoirí. Ní 
bheadh eispéireas an Choláiste Gaeilge le fáil ag aon duine de rannpháirtithe 
leasmhara na gColáistí (scoláirí, múinteoirí, lucht lóistín ná tuismitheoirí) dá n-eagrófaí 
cúrsaí faoi scáth na ndréacht-threoirlínte seo. Ar an ábhar sin, iarraimid go 
dtarraingeofaí siar an cháipéis sin láithreach agus muid ar fad ag tabhairt aghaidh ar 
athoscailt shábháilte na gColáistí Gaeilge in 2022. 
 

Timthriall Bliantúil Ghnó na gColáistí Gaeilge: 
Tosaíonn ullmhúchán do chúrsaí an tsamhraidh i Meitheamh na bliana roimh thús 
cúrsa (m.sh., sa ngnátham thosódh obair na bliana do 2022 i Meitheamh 2021 – 
bróisiúr a chló, suíomh idirlín a athchóiriú, próiseas iarratais a shonrú, obair riaracháin 
srl). Is idir Lúnasa agus Bealtaine is mó a chaitear airgead maidir le costais riaracháin, 
costais reatha agus costais ghnó na bliana. Ní caiteachas é seo is féidir a fháil ar ais má 
chuirtear cúrsaí ar ceal faoi mar a tharla i 2020 agus 2021. (Chuir an Rialtas na cúrsaí 
ar ceal 6 seachtainí – 2019 - agus 4 seachtainí – 2020 – roimh lá teachta na scoláirí.) 
Meabhraímid freisin gur i Mí Eanáir na bliana seo a sheol an Roinn litir chuig na Coláistí 
ag treorú dóibh gan glacadh le héarlaisí do 2021, tráth a raibh cuid mhaith cúrsaí ag 
Coláistí éagsúla lán cheana féin, agus áirithintí suntasacha ar chúrsaí eile. 
 
B’éigean do Choláistí bualadh faoin obair seo i lár 2019 agus arís i lár 2020 in ainneoin 
éiginnteacht na linne. Mura mbeadh tromlach na hoibre gnó déanta ag na Coláistí faoi 
Mhárta/Aibreán chuile bhliain ní bheadh scoláirí ar na leabhair chun leapacha a 
líonadh do mhuintir na dtithe lóistín agus faoi Scéim na bhfoghlaimeoirí Gaeilge agus 
chun tacú le géilleagar na Gaeltachta agus chun deis foghlama Gaeilge a thabhairt 
d’aos óg na hÉireann i suíomh nádúrtha teanga. Lean na Coláistí Gaeilge ag 
comhlíonadh a gcuid freagrachtaí scoláirí a earcú chun leapacha a líonadh agus 
réiteach do chúrsaí samhraidh 2021. Tá costas ag baint le haon ghnó atá ag trádáil 
agus ní eisceacht iad na Coláistí Gaeilge. Níl sé indéanta feidhmiú gnó a stopadh agus 
a bheith ag súil le tosú arís tar éis achar ama.  
 
I measc ghnáthchostais ghnó Choláistí Gaeilge in imeacht bhliain airgeadais tá 

• tuarastal 
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• pinsean 

• agallaimh agus cruinnithe réamhchúrsa do scoláirí agus tuismitheoirí ar fud na 
tíre 

• ÁSPC 

• árachas gnó  

• árachas dliteanais phoiblí 

• cáin 

• costais bhainc 

• táillí seirbhísí merchant ar iarratais scoláirí 

• bogearraí  

• ceadúnas & leathanbhanda ríomhaireachta 

• suíomh idirlín 

• aisíoc morgáistí/iasachtaí 

• táillí proifisiúnta 

• táillí ballraíochta CONCOS 

• costais phárolla 

• costais chuntasaíochta 

• iniúchóirí 

• teileafón 

• leictreachas 

• teas 

• cíos oifige agus postas 

• crua-earraí theicneolaíocht na faisnéise 

• ceadúnais cheoil 

• bogábhair 

• oiliúint foirne 

• forbairt churaclaim 

• comhairleoir sláinte agus sábháilteachta 

• cóiríocht dóiteáin 

• fógraíocht 

• costaisí dóiteáin 

• costaisí sláinte agus sábháilteachta 

• táillí séarachais 

• rátaí comhairle contae 

• rátaí uisce 

• poiblíocht nuálach 

• meáin shóisialta 

• bolscaireacht 

• deisiú agus cothú oifige 

• tá costais chothabhála foirgnimh agus áiseanna ag coláistí áirithe freisin. mar 
shampla: 

o péinteáil 
o soilse 
o teas 
o árachas 
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o leictreachas 
o deisiú ginearálta  
o páirceanna agus áit spraoi a choinneáil – féar a bhaint agus leasú agus 

cothú srl. 

 
Bearna Airgeadais Reatha na gColáistí 
Nuair a cuireadh cúrsaí 2020 ar ceal bhí gach scoláire i dteideal aisíoc iomlán ar a gcuid 
táillí (ag brath ar théarmaí agus coinníollacha na gColáistí aonaracha – ní raibh cúinsí 
paindéime curtha san áireamh ag aon Choláiste). De bharr an dualgais eisceachtúil 
aisíocaíochta seo in 2020 agus de bharr na ngnáthchostas gnó bliantúil a bhí caite ag 
na Coláistí faoin am ar cuireadh na cúrsaí ar ceal, bhí bearna airgeadais ag na Coláistí. 
Fuair na Coláistí cabhair chobhsaithe ón Roinn in 2020 faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí 
Gaeilge chun an bhearna chaiteachais seo a líonadh agus aisíoc iomlán a dhéanamh ar 
tháillí. Is cinnte gur thug an ciste cobhsaithe COVID-19 sin a bhunaigh Roinn na 
Gaeltachta, faoi stiúir an Aire Stáit ag an am, Seán Kyne, agus an Dr. Aodán Mac 
Cormaic, Príomh-Oifigeach na Roinne, cabhair do na Coláistí Gaeilge leanúint orthu ag 
trádáil do 2021.  

Tá an bhearna seo tar éis méadú i mbliana i bhfianaise dhá bhliain de 
ghnáthullmhúchán do chúrsaí le gnáthchaiteachais ghnó ar Aicme C gan aon deis 
ioncam a shaothrú ó ghníomhaíochtaí d’Aicme C.  

Ag cruinniú ar an 29 Aibreán 2021, shocraigh an Rialtas, mar atá leagtha amach 
sa doiciméad ó Roinn na Gaeltachta, Treoir maidir le srianta faoi Phlean COVID-19 an 
Rialtais maidir le Teacht Aniar agus Téarnamh, i measc beartas eile, ‘Pacáiste 
tacaíochta ar fiú breis is €4m é d'earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge’. Sa doiciméad 
seo tá soláthar déanta ag an Aire, a thuigeann na dúshláin a chruthaíonn na bearta 
sláinte poiblí do na hearnálacha atá faoi choimirce a Roinne, le haghaidh réimse 
tacaíochtaí agus beart ar fud a cuid earnálacha, na Coláistí Gaeilge ina measc.  

Dá bhrí sin, cuireann CONCOS fáilte roimh fhógra an Aire Stáit, Jack Chambers, 
go mbeidh pacáiste cobhsaithe ann do na Coláistí Gaeilge i 2021 chun a chinntiú go 
mbeidh siad in ann feidhmiú i 2022 agus dá réir sin chun gur féidir leis an Roinn Scéim 
na bhFoghlaimeoirí Gaeilge a fheidhmiú i 2022. Is é sin le rá Coláistí Gaeilge a aithint 
mar Iarratasóirí Incháilithe faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge fhad is atá cinneadh 
Roinn na Gaeltachta an earnáil a choinneáil dúnta i bhfeidhm. Seo bealach cuí chun 
‘cabhrú tuilleadh le muintir na Gaeltachta chun foghlaimeoirí Gaeilge a choimeád ar 
iostas ina dtithe cónaí’ do 2022 i bhfianaise an ‘ról lárnach agus tacúil ag an Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna 
araon chun tacú leis an earnáil trí chéile’.5 
 
Pleanáil don todhchaí agus don saol iarChóivid  
Tá liosta anseo thíos de na nithe a gcaithfear díriú orthu go práinneach agus muid ag 
pleanáil le filleadh ar na cúrsaí sa saol iarChóivid. Tá impleachtaí móra buiséid ag 
roinnt leis an bpleanáil seo, mar is léir. Beidh réamhullmhúchán le déanamh maidir le 
pleanáil, traenáil foirne, traenáil na mban tí chomh maith le leagan amach na gColáistí.  
 
Pleanáil láithreach do 2022 agus ina dhiaidh sin 

 
5 https://www.chg.gov.ie/ga/earnail-na-gcolaisti-gaeilge/ 

https://www.chg.gov.ie/ga/earnail-na-gcolaisti-gaeilge/
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• Plean oibre le dul ar ais i mbun oibre a chruthú a chuimseoidh imeachtaí uilig 
na gColáistí Gaeilge.  

• Beidh straitéis láidir mhargaíochta agus phoiblíochta mar dhlúthchuid den 
obair seo. 

• Córais a dhearadh maidir le gach réimse den chúrsa – ranganna, imeachtaí lae 
agus oíche, lóistín agus araile. 

• Tá earcú scoláirí do na cúrsaí samhraidh ar siúl cheana féin do chúrsaí 2022 
agus caithfear réiteach a dhéanamh freisin do chúrsaí na nÁbhar Oidí. 

 
Réiteach fisiciúil agus infrastruchtúrtha don saol iarChóivid  

• Tharla go bhfuil foirgnimh agus áiseanna istigh agus amuigh na gColáistí 
díomhaoin le dhá bhliain anuas, teastóidh cothabháil agus athchóiriú uathu 
roimh an athoscailt 

• Beidh cothabháil agus athchóiriú ag teastáil freisin don treallamh atá ag 
Coláistí (córas fuaime, córas fise, córas teicneolaíochta agus idirlín, treallamh 
spóirt srl) 

 
Oiliúint bhreise i ngeall ar bhriseadh leanúnachais 
Seo ceann de na príomhdhúshláin atá roimh na Coláistí agus iad ag dul ar ais i mbun 
cúrsaí. Caithfear rannpháirtithe éagsúla na gcúrsaí a oiliúint athuair tré chúrsaí 
inseirbhíse cuí a chur ar fáil tharla go mbeidh bearna trí bliana ann ó bhí cúrsaí ann 
cheana agus muid ag bualadh faoi chúrsaí in 2022. Caithfear an oiliúint seo a chur ar 
fáil do: 

• Lucht lóistín: cruinnithe éagsúla a chlúdóidh gnéithe mar shláinte agus 
sábháilteacht, measúnú agus bainistiú riosca, dualgaisí aire agus cúraim ag plé 
le daoine óga, cúrsaí bia agus cothaithe, an t-eispéireras teanga don scoláire 
(Riail na Gaeilge), córas sainiúil reatha na gColáistí ar leith (m.sh, cinnireacht) 

• Múinteoirí: cúrsaí inseirbhíse éagsúla a chlúdóidh gnéithe mar shláinte agus 
sábháilteacht, measúnú agus bainistiú riosca, dualgaisí aire agus cúraim ag plé 
le daoine óga, an t-eispéireras teanga don scoláire (Riail na Gaeilge), córas 
sainiúil reatha na gColáistí ar leith (m.sh, cinnireacht), ábhar agus modhanna 
teagaisc. 

• Príomhoidí agus Leas-Phríomhoidí: Braitheann chuile chúrsa Gaeltachta ar 
riaradh agus ar bhainistiú éifeachtach ó Phríomhoide agus ó Leas-
Phríomhoide. Caithfear cúrsaí inseirbhíse a chur ar fáil dóibh a chlúdóidh 
gnéithe mar: bainistiú agus riaradh cúrsa Gaeltachta; déileáil le bainistíocht an 
Choláiste agus le hoifigigh na ranna éagsúla stáit a mbítear ag plé leo; cúraimí 
agus dualgaisí lucht bainistíochta cúrsaí, ina measc, sláinte agus sábháilteacht, 
measúnú agus bainistiú riosca, dualgaisí aire agus cúraim ag plé le daoine óga, 
an t-eispéireras teanga don scoláire (Riail na Gaeilge), córas sainiúil reatha na 
gColáistí ar leith (m.sh, cinnireacht), ábhar agus modhanna teagaisc. 

• Cinnirí/Ardchinnirí/Treoraithe Teanga: Ar bhealaí go leor seo an dúshlán is mó 
a bheas ag Coláistí agus muid ag tosú ar ais ar chúrsaí. Tharla nach raibh aon 
chúrsa ann ó 2019 ní bheidh aon chohórt scoláirí ar chúrsaí a bhí ann cheana. 
Dá réir sin, ní bheidh aon chuimhne phearsanta ná choláistiúil ann maidir le 
riaradh agus cleachtais agus nósmhaireachtaí leanúnacha cúrsaí. Ciallaíonn sé 
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seo go gcaithfear tosú as an nua arís ar chultúr agus ar chleachtais chuile 
Choláiste maidir le cinnireacht le linn cúrsaí. Ní féidir seo a dhéanamh le linn 
cúrsa. Caithfear oiliúint a chur ar chinnirí roimh chúrsaí trí chúrsaí gearra 
inseirbhíse – agus é sin a dhéanamh sna hionaid Ghaeltachta atá ag na Coláistí 
chomh fada agus is féidir.  

• Gearrchúrsaí Oiliúna: Dá réir sin, bheadh na Coláistí ag iarraidh ar Roinn na 
Gaeltachta aitheantas a thabhairt faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge do 
ghearrchúrsaí oiliúna den chineál seo ar mhaithe le heispéireas den scoth a 
chur ar fáil do rannpháirtithe éagsúla earnáil na gColáistí Gaeilge. Molaimid 
cúrsaí oiliúna trí lá a bheith ar fáil i gcaitheamh na bliana, le haitheantas oifigiúil 
ón Roinn, rud nach bhfuil ar fáil i láthair na huaire. Beidh impleachtaí buiséid 
anseo do na Coláistí agus don Roinn, ach creidimid go bhfuil géarghá leis na 
cúrsaí oiliúna seo agus an earnáil ag tabhairt aghaidhe ar an todhchaí 
iarphaindéime. 

 
Conclúid 
Is í an Ghaeilge an acmhainn nádúrtha is mó atá ag an nGaeltacht ó thaobh na 
turasóireachta. Ní mheánn áilleacht tíre, aer glan, tábhairní ceoil, turais bháid ná 
siúlóidí dúlra oiread is soipín tuí lena taobh. I gcomhthéacs na turasóireachta cultúrtha 
is í an Ghaeilge an tsainiúlacht par excellence. Tá tionscal na gColáistí ar cheann de na 
tionscail is tábhachtaí agus is leanúnaí sa Ghaeltacht ó bunaíodh an Stát. Tugann siad 
saothrú suntasach bliantúil do ghnáthmhuintir na Gaeltachta arb í an Ghaeilge a 
dteanga teallaigh. Freastalaíonn siad go minic ar cheantair ‘aistreánacha, 
cúlráideacha’ nach bhfuil ar na mórbhealaí turasóireachta d’fhámairí eachtrannacha a 
fhanas go minic i mbailte móra (Gaillimh, An Daingean, Cill Áirne) agus a théas de 
sciúird lae i mbus nó i gcarr trí na réigiúin imeallacha. Téann an t-ioncam a gintear de 
bharr na gColáistí go díreach isteach i bpócaí na ndaoine sna ceantair inar gá 
polasaithe forásacha caomhnaithe teanga agus pobail a chur chun cinn go práinneach 
má tá i ndán is go mairfidh an Ghaeilge mar theanga phobail seachas mar theanga 
ócáidiúil sa Ghaeltacht. Ar an gcaoi seo tá na Coláistí ‘pobalchairdiúil’ agus 
‘teangachairdiúil’. Ní hamháin go dtagann aidhmeanna agus modhanna oibre na 
gColáistí le polasaithe buanaithe agus sealbhaithe Gaeilge den chuid is mó, ach tá 
fianaise ann go mbíonn tionchar mór acu ar chaomhnú na Gaeilge mar theanga 
phobail agus teallaigh sna ceantair ina bhfeidhmíonn siad. Tuigeann muintir na 
Gaeltachta a choinníonn scoláirí Gaeilge an tábhacht atá lena n-oidhreacht teanga 
agus cultúir féin, agus ina theannta sin is lú an fonn a bheadh orthu scarúint léi tuiscint 
a bheith acu ar bhuntáiste eacnamaíoch na hoidhreachta céanna. 
 
Ar an ábhar sin, agus i bhfianaise  

i. ‘gur príomhthosaíocht don Rialtas é cur i gcrích na Straitéise 20 Bliain don 
Ghaeilge’6 

ii. ‘gur príomhthosaíocht don Rialtas é cur i gcrích Phlean Gníomhaíochta 5 
Bliana 2018-2022’7 

 
6 Ráiteas ón Aire Stáit McHugh ar 9/10/18 
7 Ráiteas ón Aire Stáit McHugh ar 9/10/18 
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iii. go ndearna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cinneadh in 
Aibreán 2020 ‘nach mbeidh cúrsaí na gcoláistí samhraidh Gaeltachta ar siúl 
an samhradh seo de bharr na paindéime Covid-19’8 

iv. go bhfuil ‘na coláistí samhraidh seo, a bhfuil ról lárnach acu sa Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, ríthábhachtach don Ghaeltacht - ó thaobh an gheilleagair 
agus an chultúir de araon’9 

v. go bhfuil sé de chuspóir ag an Roinn ‘go bhforbrófar cumas na gColáistí 
Gaeilge uile chun eispéireas ardchaighdeáin foghlama Gaeilge a chur ar fáil 
dá scoláirí uile agus leagfar béim faoi leith ar chúnamh a thabhairt do na 
coláistí féin agus do na teaghlaigh a chuireann cóiríocht ar fáil do na 
foghlaimeoirí teanga’10 

vi. go bhfuil sé de chuspóir ag an Roinn ‘tacú tuilleadh le deiseanna a thabhairt 
d’aos óg na tíre chun an Ghaeilge a shaibhriú, a shealbhú agus a chleachtadh 
mar theanga labhartha, leanfar ag tacú le córas na gcoláistí Gaeilge trí Scéim 
na bhFoghlaimeoirí Gaeilge’11 

vii. go bhfuil sé de chuspóir ag an Roinn go leanfar ag tacú le hinfreastruchtúr 
teanga agus pobail na Gaeltachta trí infheistíocht i raon leathan scéimeanna, 
beart agus tionscnamh (caipitil agus reatha) atá á riar ag an RCOG faoi láthair. 
Áirítear leis na scéimeanna sin, an Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga; Scéim 
na bhFoghlaimeoirí Gaeilge; Scéim na gCúntóirí Teanga; agus Scéim na 
gCampaí Samhraidh.12 

viii. gur tosaíocht don Roinn é inmharanthanacht Scéim na bhFoghlaimeoirí 
Gaeilge 

Tá tionscal na gColáistí Gaeilge in ísle brí faoi láthair agus tá sé riachtanach go 
dtabharfadh an stát tacaíocht agus treoir dúinn láithreach le go mbeidh muid in ann 
feidhmiú mar is ceart sa mbliain 2022 agus as sin amach sa todhchaí. Tharla go bhfuil 
muid cheana féin i lár Mhí Iúil 2021, agus nach bhfuil aon socrú ceart ná críochnúil 
déanta fós, cás práinneach atá anois ann má tá i ndán agus go bhfuil muid le tabhairt 
go forásach faoi athoscailt na gColáistí i 2022.  
 
Is é ár ndualgas uilig mar Choláistí, agus is é dualgas an stáit freisin, tógáil oidhreacht 
shaibhir na gColáistí trína chinntiú go dtiocfaidh siad slán trí ghéarchéim ár linne. Ná 
cliseadh muid ar dhaoine óga na hÉireann ná ar ár bpobal Gaeltachta ach tugadh muid 
ár n-aghaidh ar an todhchaí le misneach agus le dóchas. 
 
Iarrann muid, mar sin, ar bhaill Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal 
Labhartha na Gaeilge na héilimh atá againn sa gcáipéis seo a chur os comhair an Aire 
Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, an Aire 
Stáit sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Jack Chambers 

 
8 Earnáil na gColáistí Gaeilge - Ráiteas ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar 20/04/20 
9 Nuachtlitir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairtí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán 

2015 
10 Sonraí na mbeart atá sa bplean gníomhaíochta 2018-2020 – Réimse Gnímh 1 – Oideachas – Úsáid lasmuigh den 

Scoil - Bosca 1.36 
11 Sonraí na mbeart atá sa bplean gníomhaíochta 2018-2020 – Réimse Gnímh 2 – An Gaeltacht – Clár Tacaíochta 

Pobail agus Teanga - Bosca 2.15 
12 Sonraí na mbeart atá sa bplean gníomhaíochta 2018-2020 – Réimse Gnímh 2 – An Gaeltacht – Clár Tacaíochta 

Pobail agus Teanga - Bosca 2.13 
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TD, agus an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Norma Foley TD, lena chinntiú trí bhur 
ndea-chomhairle go gcuirfear i gcrích iad. 
 
 
Is muidne, 
 
Frank Ó Maoláin, Cathaoirleach CONCOS 
Maria Ní Dhonncha, Feidhmeannach CONCOS 
Máire Denvir, Oifigeach Caidrimh Phoiblí CONCOS 
 
 

Arna dhátú, 14 Iúil 2021 
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