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RO-RÀDH
Tha SQA ag iarraidh adhartas air a’ Ghàidhlig ann an Alba. Tha sinn a’ cur
romhainn pàirt iomlan agus dhùrachdach a ghabhail ann a bhith a’ dèanamh
cinnteach gu faigh sluagh agus eacanamaidh na h-Alba tairbhe bho shiostam
theisteanasan agus sgilean a ghabhas gach nì a-steach agus a nì liubhairt agus
coileanadh air feuman na h-Alba.
Feumaidh ar teisteanasan agus ar seirbheisean a bhith fiùghantach agus
beantainneach ri feuman gnìomhachais, oibrichean agus dhaoine air leth.
Feumaidh sinn a bhith cinnteach gu bheil cothrom aig gach neach ann an Alba
an làn chomasan a choileanadh. Tha mòr-phàirt aig SQA ann an co-roinn ri
Riaghaltas na h-Alba agus ri buidhnean eile aig a bheil ùidh ann a bhith a’ cur air
adhart ar miann mu adhartas airson Gàidhlig.
Tha Achd Cànan na Gàidhlig 2005 agus Plana Nàiseanta na Gàidhlig cudromach
gu bunaiteach ann a bhith a’ toirt comas do SQA agus dhaibhsan a tha ag obair
an compàirt riutha planadh gu h-èifeachdach airson gum bi an cànan air a
chumail suas gu soirbheachail, chan ann a-mhàin an Alba ach aig ìre
eadar-nàiseanta.
Tha SQA mothachail air cho cudromach ’s a tha e taic a chur ri na h-amasan
agus ri na rùintean a tha ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus ann an Achd
Cànan na Gàidhlig Alba 2005. Gu sònraichte cudromach, air sgàth
raon-ùghdarrais foghlaim SQA, tha leasachadh air ar Ro-innleachd a thaobh
foghlam na Gàidhlig.
Tha Achd 2005 ag ràdh gu feum buidhnean poblach aire gach neach aig a bheil
ùidh a tharraing gu ullachadh a’ Phlana Cànain Gàidhlig ann an 2009 agus
impidhean a ghabhail a-steach a rinneadh riutha nuair bha comhairleachadh a’
tachairt.

Dr Seònaid NicIlleDhuinn
Àrd Oifigear
SQA
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Geàrr-chunntas
Tha SQA mothachail gu bheil a’ Ghàidhlig na cuibhreann riatanach de dhualchas
agus de bheatha chultarach na h-Alba. Tha SQA a’ creidsinn gu dùrachdach
anns na h-amasan a tha air an cur a-mach sa Phlana Nàiseanta don Ghàidhlig
agus chuir iad nan àite na structaran agus na tionnsgaidhean feumail airson a
bhith cinnteach gum bi an cànan soirbheachail ann an Alba san àm ri teachd.
Tha SQA mothachail gu bheil suidheachadh na Gàidhlig anabarrach lag agus ma
bhios a’ Ghàidhlig air a h-ath-bheothachadh mar chànan beò ann an Alba,
feumar fìor oidhirp a dhèanamh le riaghaltas, le na roinnean poblach agus
prìomhaideach, le buidhnean coimhearsnachd agus le luchd-labhairt air leth
airson:
♦ inbhe na Gàidhlig a thogail
♦ Gàidhlig fhaighinn agus a h-ionnsachadh
♦ tuilleadh Gàidhlig a bhrosnachadh
’S e am pàipear seo Plana Cànain Gàidhlig SQA, agus chaidh ullachadh a rèir
dealbhadh Achd Cànan na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha e a’ foillseachadh mar a
chleachdas sinn Gàidhlig nar n-obair, mar a cheadaicheas sinn cleachdadh na
Gàidhlig ann an conaltradh ris a’ phoball agus ri prìomh luchd-pàirte, agus mar a
chuireas sinn air adhart ’s mar a leasaicheas sinn Gàidhlig mar chuibhreann de
Ro-innleachd Foghlaim Nàiseanta a’ chànain.
Chaidh Plana Cànain SQA ullachadh an co-chòrdadh ri slatan-tomhais laghail a
chuireadh a-mach ann an Achd 2005, agus le mothachadh air Plana Nàiseanta
na Gàidhlig agus air Stiùireadh mu Leasachadh Planaichean Cànan na Gàidhlig.
Tha SQA le taing a’ dèanamh aithne air a’ chuideachadh ’s air an taic a thug
Bòrd na Gàidhlig dhaibh ann a bhith a’ deilbh a’ Phlana seo.
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Structar Plana Cànain Gàidhlig
SQA
Is iad prìomh cho-phàirtean ar Plana Cànain Gàidhlig:
Caibideil 1: Ro-ràdh
♦ Obair-gnìomhachais SQA
♦ Mar tha SQA ag obair
♦ Gàidhlig ann an raon-obrach SQA
♦ Aonta ri Plana Cànain Gàidhlig SQA
Caibideil 2: Ceangalan Corporra, Feabhas Luachan agus Targaidean SQA
Tha a’ chaibideil seo a’ foillseachadh ciamar a chleachdas, agus a cheadaicheas
SQA Gàidhlig an co-cheangal ri ar prìomh oibrichean-gnìomhachais. Tha i a’
còmhdach ar prìomh raointean-obrach a leithid dearbh-aithne chorporra,
shoidhnichean, chonaltradh ris a’ phoball agus a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig
air ar làrach-lìn. Tha a’ chaibideil seo a’ foillseachadh na h-ìre bunasaich de
chànan Gàidhlig a bhios sinn a’ tairgsinn gu dealasach cho fada ’s a bhios am
Plana ann am bith.
Caibideil 3: Poileasaidh Foghlaim Gàidhlig agus buileachadh Plana
Nàiseanta na Gàidhlig le SQA
Tha a’ chaibideil seo a’ foillseachadh ciamar a chuidicheas SQA leis a’ Phlana
Nàiseanta airson Gàidhlig a bhuileachadh, a’ sealltainn mar a tha dùil againn
cleachdadh na Gàidhlig a chur air adhart ann am foghlam. Tha a’ chaibideil seo
cuideachd ag innse gum bi sinn mothachail air Gàidhlig agus air ar Plana
Nàiseanta Gàidhlig nuair bhios sinn a’ dèanamh dhreachdan de phoileasaidhean
ùra agus a’ beachdachadh air ro-innleachdan ùra.
Caibideil 4: Buileachadh agus Measadh
Tha a’ chaibideil seo a’ foillseachadh ciamar a bhuilichear ar Plana Nàiseanta
Gàidhlig, agus ciamar a mheasas sinn buileachadh agus toraidhean.
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Ro-ràdh
Obair-gnìomhachais SQA
Is e SQA am buidheann nàiseanta ann an Alba airson bharrantasan a
leasachadh, is ùghdarras is teisteachd a thoirt dhaibh (a thuilleadh air ceuman
agus cuid de bharrantasan proifeiseanta). Tha ar prìomh
oibrichean-gnìomhachais air am foillseachadh ann an Achd an Fhoghlaim (Alba)
1996. Is e buidheann poblach neo-roinneil a tha annainn, air ar n-urrasachadh le
Stiùirichean-sgoile Riaghaltas na h-Alba.
Is e prìomh adhbhar SQA bunan-tomhas ann am foghlam agus ann an trèanadh
a stèidheachadh agus a ghleidheadh tro na barrantasan agus tron mheasadh a
tha sinn a’ liubhairt ann an sgoiltean, ann an colaistean, agus ann an
ionnsachadh san ionad-obrach. Cuideachd, tha obair-gnìomhachais ùghdarras a’
stèidheachadh agus a’ gleidheadh bhunan-tomhas do bhuidhnean-dhuaisean
agus do bharrantasan ùghdarrasail, mar Barrantasan Dreuchdail na h-Alba.

Mar tha SQA ag obair
Tha Achd an Fhoghlaim (Alba) 1996 a’ foillseachadh oibrichean-gnìomhachais
SQA. Tha SQA ag obair còmhla ri co-oibrichean anns na Sgoiltean agus
Stiùirichean-ionnsachaidh Fad-bheatha airson an amasan a leasachadh agus
ann a bhith a’ liubhairt uile oibrichean-gnìomhachais agus sheirbheisean na
buidhne.
Tha Riaghaltas na h-Alba a’ suidheachadh Bòrd-stiùiridh SQA, air a bheil uallach
sùil a chumail air obair SQA. Tha am Bòrd a’ suidheachadh dòigh
roinn-ùghdarrasail na buidhne tro lèirmheas làidir agus aonta ri na Planaichean
Corporra agus Gnìomhachais, a tha air an cur a-steach gu Ministearan
Albannach.

Gàidhlig ann an raon-obrach SQA
Bho chionn fhada tha creideamh dhùrachdach air a bhith aig SQA (agus aig na
buidhnean a bha ann romhpa) ann an cànan na Gàidhlig. Tha Teisteanasan
Nàiseanta airson Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh) agus Gàidhlig rim faotainn aig
Ìre-steach 3, Ìre Choitcheann, Eadar-mheadhan 1, Eadar-mheadhan 2, Àrd Ìre
agus Sàr Àrd Ìre. An-dràsta tha SQA a’ toirt bharrantasan gu ìre san roinn
adhartach agus àrd ann an Alba airson dèanamh cinnteach gu bheil feuman na
coimhearsnachd a tha ag ionnsachadh Gàidhlig agus ag obair air an còmhdach
aig gach ìre fileantachd sa chànan. Tha fiosrachadh nas mionaidiche mu seo ann
an Eàrr-ràdh 1.
Cuideachd an-dràsta tha grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn rim faotainn
bho SQA tro mheadhan na Gàidhlig: Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus
Nuadh-eòlas. Tha seòrsachan ùra de inntrigeadh, de bharrantasachd de
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eadar-theangachadh agus de chomharrachadh airson nan cùrsaichean seo gan
leasachadh a-nise a thuilleadh air gealltanas raon nan cuspair a tha rim faotainn
a leudachadh.
Tha Pannal-measaidh Gàidhlig air a bhith ag obair aig SQA agus aig na
buidhnean a bha ann romhpa fad dheicheadan. Tha an comhairle mu
ghnothaichean measaidh agus mu nithean nas fharsainge a tha a’ beantainn ri
foghlam Gàidhlig air a bhith air leth luachmhor a thaobh leasachadh air
prionnsapalan glice planadh cànain sa bhuidheann.
A thuilleadh air an raon theisteanasan, tha comas air a bhith aig SQA taic làidir a
thoirt don chànan tron fhoillseachadh ‘Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig’ a
thatar a’ cleachdadh gu farsaing, agus le creideas leantainneach don chànan aig
àrd-ìre bho Stiùirichean an Seirbheis Chorporra.

Aonta ri Plana Cànain Gàidhlig SQA
Tha ceangalan ri luchd-teagaisg Gàidhlig agus luchd-teagaisg tro mheadhan na
Gàidhlig ann an sgoiltean agus ann an colaistean air feadh Alba riatanach a
thaobh Ro-innleachd Foghlam Gàidhlig SQA. Cuiridh SQA am Plana Cànain
Gàidhlig airson aonta gu Bòrd na Gàidhlig san t-Samhain 2009, an dèidh
conaltradh le prìomh luchd-cleachdaidh.
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Ceangalan corporra, feabhas
luachan agus targaidean SQA
Na stiùireadh laghail air Leasachadh Phlanaichean Cànain Gàidhlig, tha Bòrd na
Gàidhlig ag ràdh gur e suidheachadh ceart a chruthachadh airson Gàidhlig a
chleachdadh ann am beatha phoblach aon de na prìomh phàirtean de
ath-nuadhachadh cànain. Tha am Bòrd air ceithir prìomh raointean de liubhairt
seirbheis a shònrachadh air a bheil e ag iarraidh air buidhnean poblach
cnuasachadh nuair tha iad ag ullachadh Planaichean Cànain Gàidhlig:
Dearbh-aithne :

dearbh-aithne chorporra
soidhneachadh

Conaltradh:

fàilteachas
teleafòn
post agus post-d
foirmean
coinneamhan poblach
modhan gearain

Foillseachaidhean: ceangalan poblach agus na meadhanan
stuth clò-bhuailte
làraich-lìn
taisbeanaidhean
Luchd-obrach:

trèanadh
ionnsachadh cànain
fastadh
sanasachd

Cuiridh a’ chuibhreann seo den Phlana an cèill gu mionaideach ceangalan
corporra, feabhas luachan agus targaidean SQA a thaobh ’Stiùireadh mu
Leasachadh Planaichean Cànain Gàidhlig’ a’ Bhùird.
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Dearbh-aithne
Adhbharan
Tha làthaireachd na Gàidhlig ann an dearbh-aithne chorporra agus ann an
soidhnichean ùghdarras poblach a’ cur gu mòr ri lèireas a’ chànain,
a’ leudachadh a h-inbhe agus ag innse nì cudromach mun luach a thatar a’ cur
air Gàidhlig agus mu mar a tha i a’ faotainn aithneachadh. Cuideachd is urrainn
do leasachadh cleachdadh na Gàidhlig tro shoidhnichean saidhbhreas fhacail a
bhuileachadh air luchd-cleachdaidh na Gàidhlig, agus mothachadh poblach air
a’ chànan àrdachadh agus a leasachadh a chuideachadh.
Tha SQA mothachail air cho cudromach ’s a tha e lèireas na Gàidhlig a leudachadh
agus a h-inbhe àrdachadh.

Soidhneachd

Dearbh-aithne

Obair-gnìomhachais
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Cinn litrichean &
Bileagan dùrachd
Cairtean gnothaich

Soidhneachd

Obair san amharc
Deasaichidh sinn ceann-litreach ùr
dà-chànanach a chleachdar anns gach
ionad
Gluaisid sinn gu cairtean gnothaich
dà-chànanach air feadh gach gnothach
anns gach raon
Bheir sinn soidhnichean dà-chànanach
a-steach aig SQA anns gach ionad,
togalach agus pàircean chàraichean
a’ daingneachadh ar Poileasaidh
Gàidhlig agus comas luchd-obrach
dèiligeadh ri ceistean ann an Gàidhlig

An sàs ro dheireadh
bliadhna
1
2
3

Conaltraidhean
Adhbharan
Tha cleachdadh na Gàidhlig aig a’ chiad tadhal a tha aig buill den phoball ri
ùghdarras poblach a’ leudachadh làthaireachd faicsinneach agus cluinntinneach
a’ chànain, agus tha e a’ cur ris a’ bheachd gu bheil cleachdadh na Gàidhlig
comasach agus fàilteach. A thuilleadh air a bhith ag àrdachadh inbhe a’ chànain,
tha e cuideachd a’ cruthachadh chothroman airson cleachdadh seaghach agus
a’ brosnachadh buill den phoball Gàidhlig a chleachdadh ann an gnothaichean
eile ris an ùghdarrais phoblaich.
Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an eadar-oibrean ris an ùghdarras tron phost,
tron phost-d agus tron teleafòn cudromach ann a bhith a’ cruthachadh
chothroman practaigeach airson an cànan a chleachdadh, agus airson cur ris
a’ bheachd gu bheil sin comasach agus fàilteach. Faodaidh làthaireachd na
Gàidhlig ann an raon farsaing de chruthan dà-chànanacxh agus ann an cruthan
Gàidhlig a-mhàin cur gu mòr ri lèirseachd agus ri cliù a’ chànain. Cuideachd
faodaidh cruthan Gàidhlig de fhoirmean, thagraidhean agus de phàipearan
coltach riutha sin taic a thoirt do raon briathrachas na Gàidhlig agus do
mhothachadh luchd-labhairt poblach na Gàidhlig mu a leithid de bhriathrachas,
mar sin a’ cur taic ri leasachadh a’ chànain fhèin.
Tha SQA mothachail air cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ cruthachadh chothroman
airson cleachdadh practaigeach na Gàidhlig ann an raon farsaing de
shuidheachaidhean làitheil agus tha iad a’ gealltainn ìrean chomasan san raon seo a
leudachadh.
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Obair-gnìomhachais

Obair san amharc

Foirmean

Bidh ar foirmean as cumanta rim faotainn
gu dà-chànanach.

Fàilteachas

Conaltradh

Ionad-glaodhaidh

Tachartasan

Post & post-d
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Bheir sinn seachad fiosrachadh
dà-chànanach aig fàilteachas
a’ sònrachadh cothrom air
seirbheisean/luchd-obrach dà-chànanach.
Tòisichidh sinn air taghaidhean
Aithneach-gutha Eadar-oibre nar
seirbheis teleafòin mu luchd-obrach
dà-chànanach a tha rim faotainn gus
dèiligeadh ri ceistean.
Bheir sinn seachad lethbhreacan de
sgriobtan dà-chànanach nuair dh’iarrar
iad ro-làimh.
Cuiridh sinn làmh-sgrìobhaidh
dà- chànanach ri gach post-d bho gach
neach le prìomh fhiosrachadh mu
chonaltradh ri SQA.
Anns gach post-d tomadach bidh ceangal
ri làrach-lìn SQA le fiosrachadh
dà-chànanach mu ciamar a gheibhear
fiosrachadh ann an Gàidhlig/conaltradh ri
SQA ann an Gàidhlig.

An sàs ro dheireadh
bliadhna
1
2
3

Foillseachaidhean
Adhbharan
Cuidichidh cleachdadh na Gàidhlig ann an raon de stuth clò-bhuailte le Gàidhlig
a leasachadh ann an caochladh dhòighean. Cuidichidh e le lèireas a’ chànain a
leudachadh, àrdaichidh e inbhe na Gàidhlig le bhith ga cleachdadh ann an
clò-bhualaidhean cudromach, agus cuidichidh e le briathrachas ùr a leasachadh
agus le briathrachas a tha ann cheana a leudachadh. Tha cleachdadh na
Gàidhlig anns na meadhanan a’ sealltainn rùn ùghdarras poblach a chum
cothrom a thoirt air fiosrachadh cudromach tro mheadhan na Gàidhlig, maille ri
lèireas agus inbhe a’ chànain àrdachadh. Mar gheibh tuilleadh dhaoine cothrom
air fiosrachadh mu ùghdarrasan poblach tro an làraich-lìn, leudaichidh
cleachdadh na Gàidhlig inbhe agus lèireas a’ chànain.
Tha SQA a’ gealltainn cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh anns na raointean
sin nuair tha ùidh aig a’ phoball sa chuspair no nuair tha an cuspair gu sònraichte
a’ beantainn ri gnothaichean Gàidhlig.

Obair-gnìomhachais

Foillseachaidhean

Sanasachd &
Taisbeanaidhean

Dàimh Poblach &
Meadhanan

Stuthan Clò-bhuailte

Obair san amharc

An sàs ro dheireadh
bliadhna
1
2
3

Nì sinn ath-dheilbh air ar raon de
shanasan cumanta agus
cruthaichidh sinn
ionadan-foillseachaidh
dà-chànanach agus Gàidhlig airson
an cleachdadh mar a bhios
iomchaidh.
A thaobh naidheachdan Gàidhlig
sònraichte leasaichidh sinn agus
sgaoilidh sinn sanasan naidheachd
ann an dà chànain (Gàidhlig ’s
Beurla) agus bidh cothrom air
neach-labhairt airson agallamhan.
Ullaichidh sinn lethbhreacan
dà-chànanach de:
leabhran Teisteanasan Alba, bileag
Cairt Luchd-dèiligidh, leabhran Do
Dheuchainnean, leabhran
Gnàthachas Litreachadh na
Gàidhlig, an Lèirmheas Bhliadhnail
agus ar prìomh còig bileaganfollaisidh coitcheann.
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Làraich-lìn
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Ceangal Gàidhlig a chur ri ar prìomh
dhuilleig a’ ceangal duilleag ri
earrann ann an Gàidhlig a’ toirt
a-steach poileasaidh foillseachadh
chànanan coimhearsnachd /
làrach-lìn.
Cleachdadh seòlaidhean Gàidhlig
agus Beurla airson luchd-tadhail a
stiùireadh gu prìomh dhuilleag na
làraich.
Cleachdadh teacsa-mìneachaidh
Gàidhlig agus Beurla air prìomh
fhoirmean aiseòlais air làrach-lìn.
Ceangal Gàidhlig air prìomh dhuilleig
a’ ceangal ri earrann ann an Gàidhlig
a’ cur aithne air poileasaidh mu
fhoillseachadh chànanan
coimhearsnachd an lùib stuthan
glèidhte.
Cleachdadh cinn Ghàidhlig air
duilleagan theisteanasan Gàidhlig.

Luchd-obrach
Adhbharan
Airson seirbheisean a liubhairt tro mheadhan na Gàidhlig, feumar sgilean obrach
agus sgilean cànain riatanach luchd-obrach a leasachadh. Tha cothroman do
luchd-obrach air cànan ionnsachadh na chuideachadh air ionnsachadh na
Gàidhlig a leudachadh agus a’ cur Gàidhlig air adhart mar chomas feumail san
ionad-obrach. Bidh sònrachadh oibrichean anns a bheil Gàidhlig na sgil
ainmichte a’ cur gu mòr ri inbhe a’ chànain agus ga h-ainmeachadh mar sgil air
leth a bhios ri faotainn. Bha suidheachadh Co-òrdanaiche Theisteanas airson
Gàidhlig na nì cudromach ann a bhith ag ullachadh a’ Phlana seo.
Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an sanasachd cuideachd a’ sealltainn gur còir
Gàidhlig a chleachdadh sa bheatha phoblaich agus gu bheil àite cudromach aig
luchd-labhairt ann an ùghdarras poblach. Gu air bith dè an ìre aig a bheil feum air
sgilean Gàidhlig tha e cudromach gun dèan ùghdarrasan cinnteach gu bheil
Gàidhlig na fìor fheum ann an dreuchd. Is còir do ùghdarrasan gabhail ri
slatan-tomhais cuspaireach agus an cur an sàs airson a bhith cinnteach gun
cuirear daoine ann an dreuchdan gach turas air bunait a tha cothromach agus
seasmhach, agus gu bheil iad a rèir sgilean aithnichte na dreuchd.
Tha SQA mothachail air gu bheil e cudromach Gàidhlig fhaicinn mar sgil-obrach
brìoghmhor agus suidheachaidhean a shònrachadh far a bheil i riatanach agus
ion-mhiannaichte. Cuideachd tha SQA mothachail air gu bheil e cudromach cothrom a
thoirt do luchd-obrach an sgilean Gàidhlig a leasachadh mas miann leotha
sin a dhèanamh.

Obair-gnìomhachais

Luchd-obrach

Trèanadh
Mothachaidh

Ionnsachadh Cànain

Fastadh
Sanasan Fastaidh

Obair san amharc

An sàs ro dheireadh
bliadhna
1
2
3

Ullaichidh sinn nota-stiùiridh do
luchd-obrach le fiosrachadh mu
ghnothaichean Gàidhlig a tha
beantainneach ri SQA agus a bhios mar
phàirt de shuidheachadh luchd-obrach.
Bheir sinn trèanadh cànain do
luchd-obrach a bhios an sàs ann an
coileanadh Plana Cànain Gàidhlig SQA
agus ann an oibrichean-leasachaidh
Gàidhlig.
Cuiridh sinn iomradh mu Phlana Cànain
Gàidhlig SQA nar pàipearan-fastaidh.
Cuiridh sinn iomradh mu Phlana Cànain
Gàidhlig SQA nar sanasan-fastaidh.
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3

Poileasaidh Foghlaim Gàidhlig
agus coileanadh Plana Nàiseanta
Gàidhlig le SQA
Ro-ràdh
Tha SQA ag iarraidh a bhith cinnteach gun coileanar an Ro-innleachd Nàiseanta
Foghlaim a tha sa Phlana Nàiseanta Ghàidhlig. Tha an roinn seo a’ foillseachadh
ciamar a choileanas sinn an t-amas sin. Tha SQA mothachail gum bi a’
mhòrchuid de na prìomh raointean a chaidh a shònrachadh sa Phlana Nàiseanta
Ghàidhlig air an coileanadh tro ar Plana Cànain Gàidhlig ach gu nochd
cothroman airson an cànan a leudachadh agus a leasachadh tro dhòighean
poileasaidh a tha againn an-dràsta.
Sgrùdaidh SQA gealltanasan poileasaidh làithreach airson raointean a
shònrachadh anns an gabh Gàidhlig a thoirt a-steach gu gnìomhach agus
tùs-chothroman Plana Nàiseanta na Gàidhlig a thoirt air adhart ann an dòighean
a bharrachd. Chì sinn an leasachadh seo mar nì a tha a rèir a’ phrionnsapail
ghnàthaich a tha ag amas air Gàidhlig a bhith na pàirt làitheil na beatha ann an
Alba agus feumaidh sinn a bhith mothachail air Gàidhlig agus air ar Plana Cànain
Gàidhlig nuair nì sinn dreachd de phoileasaidhean ùra agus a bhios sinn a’
beachdachadh air ro-innleachdan ùra.
Maille ri bhith a’ cur nan tùs-chothroman nàiseanta airson foghlam Gàidhlig an
cèill gu mionaideach, tha Plana Nàiseanta na Gàidhlig a’ sònrachadh ceithir
nithean naisgte mu leasachadh cànain ris am feumar sealltainn: Ionnsachadh,
Inbhe, Cleachdadh agus Cruinneachadh. Annta sin, tha e a’ foillseachadh
grunn raointean gnìomhachais (faic Eàrr-ràdh 2). Tha buaidh aig ar n-obair air
gach aon de na ceithir nithean.
Mar sin is e amas na caibideil seo sealltainn ciamar, gu sònraichte, a bhios
amasan foghlaim SQA nan nì riatanach chan ann a-mhàin ann a bhith
a’ beachdachadh air na nithean seo co-cheangailte ri leaasachadh cànain ach
ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gun cumar suas am Plana Cànain Gàidhlig
fhèin agus an Ro-innleachd Nàiseanta Foghlaim airson Gàidhlig mar tha e air a
chur a-mach sa Phlana Nàiseanta Ghàidhlig.
Feumaidh SQA fuireach nam ball gnìomhach air Buidheann-stiùiridh Nàiseanta
agus air Buidhnean-obrach Bòrd na Gàidhlig airson a bhith cinnteach gum bi
feuman na roinne Gàidhlig air an riochdachadh anns gach raon de Leasachadh
Theisteanasan.
Is iad na tùs-chothroman airson foghlam Gàidhlig (a tha foillsichte san
Ro-innleachd Nàiseanta Foghlaim airson Gàidhlig , mar tha iad air an cur a-mach
sa Phlana Nàiseanta Ghàidhlig) aig a bheil a’ bhuaidh as motha air obair SQA:
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Leudachadh air Foghlam Tro Mheadhan na
Gàidhlig (FTMG) aig ìrean ro-sgoile,
bun-sgoile agus àrd-sgoile
‘Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) air a bhith air aon de na
raointean as luaithe a leasaich ann an foghlam na h-Alba bho dh’fhosgail na ciad
chlasaichean bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig ann am Bun-sgoil Sir Iain
Maxwell an Glaschu agus ann am Bun-sgoil a’ Mheadhain ann an Inbhir Nis ann
an 1985. Bha gun deach FTMG a shuidheachadh san dà sgoil sin na
chomharrach air iarrtas gun choimeas bho phàrantan airson a leithid de ghoireas
air feadh Alba.’
Earrann, td 51, Iar-sgrìobhadh A, Plana Nàiseanta na Gàidhlig
Tha SQA a’ feuchainn ri taic a thoirt do thagraichean FTMG aig ìre Bun-sgoile
ann an caochladh dhòighean. Aig ìre Àrd-sgoile tha SQA an-dràsta a’ tairgsinn
grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn ann am meadhan na Gàidhlig:
Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus Nuadh-eòlas. Cuideachd an-dràsta
tha grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn rim faotainn bho SQA tro
mheadhan na Gàidhlig: Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus
Nuadh-eòlas. Tha seòrsachan ùra de inntrigeadh, de bharrantasachd de
eadar-theangachadh agus de chomharrachadh airson nan cùrsaichean seo gan
leasachadh a-nise an co-bhonn ri pròiseactan eile den leithid le SQA.
Tha gealltanas a bharrachd ann raon dheuchainnean tro mheadhan na Gàidhlig
a leudachadh a’ gabhail a-steach raon chuspairean a bhios air an sònrachadh gu
soilleir agus a bhios so-dhèanta, a bhios air an sònrachadh ann an conaltradh ri
buidheann-obrach nàiseanta Bòrd na Gàidhlig, ‘Curraicealam Gàidhlig
Àrd-sgoile’.
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Gnìomh
An co-chòrdadh ri molaidhean bho
bhuidheann-obrach nàiseanta Bòrd na
Gàidhlig air curraicealam àrd-sgoile,
leudaich raon Chùrsaichean Nàiseanta
a gheibhear tro mheadhan na Gàidhlig
a’ gabhail a-steach raon chuspairean a
bhios air an sònrachadh gu soilleir agus
a bhios so-dhèanta.
Ullaich bathair-bog freagarrach airson
cothrom a thoirt do ionadan
tagraichean a chlàradh gu dìreach
airson roghainnean theisteanasan tro
mheadhan na Gàidhlig a’ sealltainn gun
deach cùrsa a ghabhail os làimh tro
mheadhan na Gàidhlig.
Ullaich dòigh-gnìomhachais ùr airson
taic a chur ri agus àireamhan
eadar-theangairean,
luchd-comharrachaidh agus buill eile de
sgiobadh luchd-sgrùdaidh a
leudachadh airson a bhith cinnteach à
bun-tomhasachd agus cinnt à
deagh-ghnè.
Dèan cinnteach gu bheil feuman an
raoin tro mheadhan na Gàidhlig air an
gabhail a-steach le cothroman
freagarrach san Stòras Nàiseanta
Measaidh (SNM) do raointean
bun-sgoile agus àrd-sgoile, maille ri
colaistean FA.
Dèan cinnteach gu bheil feuman an
raoin tro mheadhan na Gàidhlig air
riochdachadh le aonta ri Bòrd na
Gàidhlig le prìomh bhuidheann
compàirt nàiseanta a steidheachadh
airson Curraicealam airson
Sàr-mhathas, a’ leasachadh
bharrantasan gus taic a chur ris
a’ churraicealam ùr.
Leanailteachd ann a bhith
a’rannsachadh dhòighean-obrach
ùghdarrasan dheuchainnean sa
Chuimrigh, an Èirinn agus sa chòrr den
Roinn Eòrpa.
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Luchd-stiùiridh
SQA
Leasachadh
Theisteanasan

Ùine

Gnìomhachasan

1–5 bliadhna

Leasachadh
Theisteanasan /
Gnìomhachasan

1–5 bliadhna

Leasachadh
Theisteanasan

A’ leantainn

Leasachadh
Theisteanasan

1–3 bliadhna

Leasachadh
Theisteanasan

A’ leantainn

1–3 bliadhna

Leudachadh Foghlam Luchd-ionnsachaidh
Gàidhlig (FL-iG) ’s na sgoiltean
‘Tha foghlam Luchd-ionnsachaidh Gàidhlig ann am bun-sgoiltean ’s ann an
àrd-sgoiltean cuideachd na nì cudromach a thaobh leasachaidhean foghlaim ann
an Gàidhlig. Tha leudachaidhean brìgheil san an àireamh sgoilearan a tha ag
ionnsachadh Gàidhlig mar chuspair ann an àrd-sgoiltean air gabhail àite rè nam
bliadhnaichean bho chionn ghoirid.’
Earrann, Iar-sgrìobhadh A, Plana Nàiseanta na Gàidhlig
A thuilleadh air a’ bhuidheann thagraichean an seo-shuas, tha SQA a’ tairgsinn
sreath de theisteanasan ann an Gàidhlig mar chuspair, do luchd-labhairt a tha
fileanta sa chànan. Tha e glè chudromach gun gleidhear agus gu leudaichear air
an tairgse a tha ann an-dràsta do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich ann
an Gàidhlig, maille ri bhith a’ leudachadh tairgse tro mheadhan na Gàidhlig. Faic
Eàrr-ràdh 1 airson tuilleadh fiosrachadh mu àireamhan thagraichean agus
staitistic.
Gnìomh
Mar phàirt den Churraicealam airson
Sàr-mhathas, lean le tarigse
chùrsaichean Gàidhlig (maille ri
aonadan neo-eisimeileach san t-sreath
chànanan) do luchd-ionnsachaidh agus
do fhileantaich. Dèan co-cheangal dlùth
ri dreuchd na teagaisg ann a bhith a’
coileanadh an amais seo.
Cuspairean san t-sreath choitchinn
maille ri pròiseactan-leasachaidh
cànain eile, me Cànan airson
Adhbharan Dreuchdail.
Ullaich ro-innleachd leantainneach
airson gum bi mothachadh aig
sgiobaidhean dheuchainnean Gàidhlig
air dùil ri leudachadh ann an àireamhan
thagraichean.
SQA gu gnìomhach a’ cur air adhart
theisteanasan fhileantach (Gàidhlig) do
thagraichean aig a bheil tomhais de
fhileantachd sa chànan cheana.
SQA a’ gleidheadh cheangalan ri
lìonraidhean-taice nàiseanta do
thidsearan Gàidhlig a leithid CLAS.

Luchd-stiùiridh SQA Ùine
Leasachadh
1–5 bliadhna
Theisteanasan

Leasachadh
Theisteanasan

1–5 bliadhna

Leasachadh
Theisteanasan,
Gnìomhachasan

1–5 bliadhna

Leasachadh
Theisteanasan

A’ leantainn

Leasachadh
Theisteanasan

A’ leantainn
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Leudachadh air foghlam Gàidhlig do inbhich
agus ann an suidheachaidhean dreuchdail
‘Tha àite air leth agus farsaing aig buidhnean Àrd Fhoghlam agus Foghlam
Adhartach ann a bhith ag àrdachadh ìomhaigh na Gàidhlig ann an Alba’.
Earrann, Iar-sgrìobhadh A, Plana Nàiseanta na Gàidhlig
Tha SQA a’ gealltainn lèirmheas a dhèanamh air an tairgse a tha ann an-dràsta
agus sùil a thoirt air beàrnan sam bith ann an raon inbheach luchd-ionnsachaidh.
Gnìomh
Lèirmheas air tairgse aonadan agus air
buidhnean dhuaisean thar gach ìre aig
SCQF, maille ri tairgse Àrd-ìre
Nàiseanta SVQ.
Stèidhichte air lèirmheas, sònraich
beàrnan san tairgse, agus an dèidh
conaltradh iomchaidh, ullaich raon
amasail de thairgse theisteanasan,
aonadan agus bhuidhnean dhuaisean
gus taic a chur ri ionnsachadh cànain
do inbhich.
Stèidhich buidheann-comhairleachaidh
le stèidh colaiste airson beachdachadh
air raointean inbheach Gàidhlig
(Luchd-ionnsachaidh) agus raointean
ceangailte ri foghlam dreuchdail.

Luchd-stiùiridh
SQA
Luchd-stiùiridh
Theisteanasan

Ùine
1–3 bliadhna

Luchd-stiùiridh
Theisteanasan

1–3 bliadhna

Luchd-stiùiridh
Theisteanasan

1–3 bliadhna

Tha na ceithir nithean-leasachaidh cànain – ionnsachadh, cleachdadh, inbhe
agus cruinneachadh gnèitheach a thaobh obair anns na trì earrannan roimhe
ach, airson a bhith soilleir, tha sinn a’ cur earrann air leth mu leasachadh agus
mu thaic a thugadh le SQA do Chruinneachadh Cànan na Gàidhlig le SQA, mar
gheibhear ann am Foillseachadh SQA Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig.

Litreachadh na Gàidhlig
‘Ann an 1976, stèidhich an Scottish Certificate of Examination Board (SCEEB),
mar thoradh air iarrtas bhon Phannal Gàidhlig, fo-chomataidh den Phannal airson
gnothaichean co-cheangailte ri litreachadh na Gàidhlig a rannsachadh. Bha
luchd-sgrùdaidh SCEEB mothachail air mì-chòrdaidhean ann an Gàidhlig
sgrìobhte agus bhatar a’ faireachdainn gum bu chòir stiùireadh a dheasachadh
airson a bhith cinnteach gun gabhadh tidsearan agus sgoilearan ri
gnàthachas-litreachaidh iomchaidh. Cuideachd, bha e cudromach gun
cleachdadh luchd-sgrùdaidh, luchd-deasachaidh agus luchd-comharrachaidh am
pàipear ann a bhith a’ dèiligeadh ri pàipearan agus ri sgriobtan dheuchainnean.
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Chaidh molaidhean na fo-chomataidh fhoillseachadh ann an 1981 sa phàipear
Gaelic Orthographic Conventions (GOC). Tha am pàipear seo air a bhith na
bhunait luachmhor ann an iomadh raon de leasachadh na Gàidhlig bhon uair sin,
agus cleachdadh na Gàidhlig a’ leudachadh gu caochladh raointean de bheatha
phoblach na h-Alba.’
Earrann bho ro-ràdh Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig
Gnìomh
Foillsich Gnàthachas Litreachadh na
Gàidhlig ann an cruth dà-chànanach.
Lean an co-cheangal ri Bòrd na
Gàidhlig an lùib gnothaichean
briathrachas Gàidhlig.

Luchd-stiùiridh
SQA
Leasachadh
Theisteanasan
Leasachadh
Theisteanasan

Ùine
1 bhliadhna
A’ leantainn

Tha na gnìomhan agus na geallaidhean sa chaibideil seo a’ cur an cèill doimhne
agus meud pròiseactan-leasachaidh agus planaichean-gnìoma SQA,
a’ sealltainn mar a tha gach raon a’ buadhachadh air tùs-chothroman nàiseanta –
ionnsachadh, cleachdadh, cànan agus cruinneachadh – agus air Ro-innleachd
Nàiseanta Foghlaim airson Gàidhlig.
Tha SQA a’ cur fàilte air a’ chothrom a bhith an sàs ann an conaltradh nàiseanta,
a’ dèanamh comasach tuilleadh leasachaidh air na h-amasan seo gu bhith nam
miann chothromach agus builichte airson taic na buidhne don Ghàidhlig.
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4

Buileachadh agus measadh
Tomhasan-ùine
Mairidh am Plana-cànain Gàidhlig seo gu foirmeil fad còig bliadhna bhon
cheann-latha seo gus an tèid plana ùr a shuidheachadh. Tha cinn-latha
thargaidean agus notaichean mu chiad ghnìomhan air am meas gach mìos le
oifigearan-stiùiridh bhon Sgiobadh Planaidh Chorporra agus bhon Sgiobadh
Ro-innleachd Foghlaim.

Stiùireadh
Cùram san Fharsaingeachd: Dr Seònaid NicIlleDhuinn, Àrd Oifigear
Bidh e an urra ris an Àrd Oifigear dèanamh cinnteach gun coilean SQA na
geallaidhean a tha foillsichte sa Phlana seo.

Rèiteachaidhean Rianachd airson am Plana Cànain Gàidhlig a
bhuileachadh
Is e am Plana seo polieasaidh SQA agus chaidh aontachadh ris le ar n-àrd
sgiobadh rianachd agus le buill ar Comhairle.

Follaiseadh a’ Phlana
Foillsichear Plana Cànain Gàidhlig SQA san dà chànan air an làrach-lìn.
Cuideachd:
♦ cuiridh sinn a-mach sanas mheadhanan a’ cur a’ Phlana an cèill
♦ bidh lethbhreacan den Phlana rim faotainn nar n-oifisean poblach agus nar
n-ionadan-fàilteachaidh
♦ bheir sinn mothachadh mun Phlana fa chomhair luchd-obrach tro làrach-lìn
prìomhaideach SQA
♦ sgaoilidh sinn lethbhreacan den Phlana gu ar Buidhnean Poblach
Neo-roinneil agus gu ar buidhnean-ionaid, luchd-ionaid agus luchd-cùmhnant
♦ sgaoilidh sinn lethbhreacan den Phlana gu buidhnean Gàidhlig
♦ sgaoilidh sinn lethbhreacan den Phlana gu buidhnean eile
♦ bheir sinn cothrom air lethbhreacan do dhaoine/bhuidhnean a dh’iarras iad

Luchd-obrach air leth
Innsear do luchd-obrach SQA mu mar a bhios iad an sàs ann an gnìomhan agus
gnìomhasachan a’ Phlana-cànain Gàidhlig tro obair nam buidhnean-obrach
corporra agus planadh airson foghlam, airson a bhith cinnteach gu leanar ri na
h-ùinean. Faic roinn ‘Ainmean ris am bruidhinnear’ den Phlana air an duilleig mu
dheireadh den phàipear seo airson cunntasan mu oifigearan-stiùiridh.
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Maoineachadh a’ Phlana
An-dràsta tha SQA a’ maoineachadh nan gnìomhan a tha dealbhte sa Phlana
seo, a thaobh nan seirbheisean a tha air an liubhairt, le taic bho Bhòrd na
Gàidhlig. Ged thatar a’ faicinn gun gluais SQA rè nan dà bhliadhna ionmhais a
tha air thoiseach gu an gnìomhachas Gàidhlig aonachadh gu ìre nas motha,
chan eil àireamhan chosgaisean airson bathair-bog ùr fhathast ri làimh air sgàth
gnè thoinnte na h-obrach-leasachaidh a thatar a’ gabhail os làimh.
Nuair bhios rannsachadh shiostaman-leasachaidh airson seòrsachan ùra
inntrigidh agus theisteanasan ullamh, bidh e comasach do SQA daingneachadh
a dhèanamh air na h-iarrtasan iomhais a dh’fheumar.

Measadh air coileanadh a’ Phlana
Gleidhidh SQA an dà bhuidheann-obrach air leth gus am bi gnìomhan air am
meas agus air an nua-dheasachadh gu riaghailteach. Tha ceangalan ri
Manaidsear Foghaim Bòrd na Gàidhlig agus ri na buidhnean-obrach nàiseanta
riatanach airson soirbheachadh leantainneach le planadh-cànain aig SQA, seach
gu bheil obair nàiseanta foghlaim SQA cho cudromach.
Bidh coileanadh a’ Phlana mar phàirt de ar Planaichean Obrach agus
Gnìomhachais agus measar adhartas tro dhòighean-riaghlaidh cumanta SQA.
Nì conaltradh riaghailteach, ann an cumadh nua-dheasachaidhean sgrìobhte no
choinneamhan ri Bòrd na Gàidhlig an obair seo nas fhasa.

Seirbheisean bho bhuidhnean eile
Nì SQA cinnteach gum bi iadsan a bhios a’ liubhairt sheirbheisean/stuthan às ar
leth a’ leantainn nam prionnsapalan nar Plana-cànain Gàidhlig, agus gu faigh iad
cothrom air a’ Phlana nuair thèid an suidheachadh le SQA no tro dhuilleagan
làrach-lìn SQA.
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Conaltradh ri
Sgiobadh Corporrachd
Àite bàn
Manaidsear Corporrachd & Gnìomha
Riaghladh Ionmhais & Corporrachd
SQA
Togalach Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh
Glaschu G2 8DQ

Joanne Summers
Oifigear Phròiseactan Ionannachd
Riaghladh Ionmhais & Corporrachd
SQA
Togalach Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh
Glaschu G2 8DQ
0845 213 5319
joanne.summers@sqa.org.uk

Sgiobadh Foghlaim
Robert Quinn
Ceannard Cultar Daonna agus
Shaidheansan Shòisealta
Stiùirichean Theisteanas
SQA
Togalach Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh
Glaschu G2 8DQ
0845 213 5612
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Eàrr-ràdh 1: Teisteanasan agus Staitistic
Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh)
Ìre Choitcheann
Ìre-steach 3
Eadar-mheadhan 1
Eadar-mheadhan 2
Àrd Ìre
Sàr Àrd Ìre
Uile

2004
316
2
11
46
139
28
542

2005
314
3
15
68
130
7
537

2006
364
3
13
49
154
17
600

2007
383
3
24
30
119
23
582

2008
379
4
69
30
120
17
619

2004
218
0
0
11
91
11
331

2005
190
0
1
15
102
23
331

2006
193
0
0
19
124
21
357

2007
173
0
0
11
97
23
304

2008
199
0
13
16
99
26
353

2005

2006

2007

2008

Gàidhlig
Ìre Choitcheann
Ìre-steach 3
Eadar-mheadhan 1
Eadar-mheadhan 2
Àrd Ìre
Sàr Àrd Ìre
Uile

Tro Mheadhan na Gàidhlig
2004
Cruinn-eòlas
Eachdraidh
Uile

5
18
23

0
10
10

8
15
23

3
21
24

9
24
33

Tha e cudromach a thoirt fa-near nach eil an clàr mu dheireadh a’ riochdachadh
uile thagraichean Tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Alba. Is ann a tha e
a’ sealltainn thagraichean a roghnaich deuchainn a’ chuspair a ghabhail tro
mheadhan na Gàidhlig. Tha àireamhan a’ meudachadh mar a tha luchd-tagraidh
a’ tighinn gu ìre, agus tha dùil gu meudaich an àireamh thagraichean a dh’iarras
deuchainn.

Foghlam Adhartach
Tha SQA, Bòrd na Gàidhlig agus buidheann de cholaistean Albannach an-dràsta
a’ toirt sùil air àireamhan le beachd tairgse nàiseanta ullachadh a sheallas ri
beàrnan ann an ionnsachadh-cànain Gàidhlig agus ann an cothroman-trèanaidh
ann an roinn Foghlam Adhartach.
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Eàrr-ràdh 2: Tùs-chothroman Gnìomha
Ionnsachadh cànain
Meudachadh àireamh luchd-bruidhne na Gàidhlig le bhith a’ dèanamh cinnteach
gu bheil an cànan a’ gluasad ann an teaghlaichean agus le bhith
a’ daingneachadh chothroman airson Gàidhlig ionnsachadh, tro bhith:
♦ a’ meudachadh cleachdadh agus a’ còmhradh tro Ghàidhlig san dachaigh
♦ a’ meudachadh an àireamh chloinne a tha ag ionnsachadh Gàidhlig san
dachaigh
♦ a’ meudachadh nua-dheasachadh agus chothroman air foghlam tro
mheadhan na Gàidhlig
♦ a’ meudachadh àireamh nan inbheach a tha ag ionnsachadh Gàidhlig gus
fileantachd a ruighinn
Tha SQA a’ tuigsinn ma tha Gàidhlig gu bhith làidir san àm ri teachd gu feum
barrachd dhaoine an cànan ionnsachadh agus gu feumar aire a dhaingneachadh
air an dachaigh, air foghlam agus air ionnsachadh le inbhich mar phrìomh dhòigh
air seo a choileanadh (faic Caibideil 3 airson mion-fhiosrachadh).

Cleachdadh cànain
A’ brosnachadh barrachd cleachdaidh air Gàidhlig, le cothroman an cànan a
chleachdadh, agus a’ leudachadh chòirichean gu dòighean-labhairt Gàidhlig, tro
bhith:
♦ a’ meudachadh cleachdadh na Gàidhlig ann an coimhearsnachdan
♦ a’ meudachadh cleachdadh na Gàidhlig ann an foghlam an dèidh sgoile agus
ann an ionadan-obrach
♦ a’ meudachadh làthaireachd na Gàidhlig anns na meadhanan
♦ a’ meudachadh cur-air-adhart na Gàidhlig anns na h-ealain
♦ a’ meudachadh inbhe na Gàidhlig ann an roinnean turasachd, dualchais agus
chur-seachadan
Tha SQA a’ tuigsinn ma tha Gàidhlig gu bhith làidir san àm ri teachd nach e
a-mhàin leudachadh air an àireamh is urrainn an cànan a labhairt a tha
cudromach, ach da-riribh an fheadhainn a tha ga cleachdadh a mheudachadh.
Tha sinn mothachail air cho cudromach ’s a tha e cothrom a thoirt do bharrachd
dhaoine Gàidhlig a chleachdadh mar am meadhan-conaltraidh as fheàrr leotha
agus as cumanta ann an raon nas fharsainge de ghnìomhan làitheil (faic
Caibideil 3 airson mion-fhiosrachadh).
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Inbhe cànain
A’ meudachadh lèireas agus cluinntinn na Gàidhlig, a’ leudachadh a h-aithne
agus a’ cruthachadh ìomhaigh chinnteach do Ghàidhlig ann am beatha phoblach
na h-Alba tro bhith:
♦ a’ meudachadh àireamh bhuidhnean a bhios ag ullachadh
Phlanaichean-cànain Gàidhlig
♦ a’ meudachadh dealbh agus cliù na Gàidhlig
♦ a’ meudachadh lèireas agus aithne na Gàidhlig
Tha SQA a’ tuigsinn gu bheil inbhe cànain buadhaichte le a làthaireachd san
t-suidheachadh làitheil ’s leis an ìre gu bheil e air a chleachdadh, air a
luachachadh agus air a luachachadh le na buidhnean sin aig a bheil àite
sònraichte nar beatha làitheil (faic Caibideil 3 airson mion-fhiosrachadh).

Cruinneachadh cànain
A’ neartachadh beantainneachd agus seasmhachd na Gàidhlig agus ag
adhartachadh rannsachadh air a’ chànan, tro bhith:
♦ a’ meudachadh beantainneachd agus seasmhachd na Gàidhlig
♦ a’ meudachadh gnè agus chothroman air eadar-theangachaidhean Gàidhlig
♦ a’ meudachadh comas fhaotainn air fiosrachadh ceart bho rannsachadh
Tha SQA mothachail air gu bheil feum air beantainneachd agus seasmhachd na
Gàidhlig a neartachadh, cho cudromach ’s a tha e gum bi cothrom air
seirbheisean eadar-theangachaidh agus rannsachadh don chànan a leudachadh
(faic Caibideil 3 airson mion-fhiosrachadh).

25

Eàrr-ràdh 3: Structar Creideis agus
Theisteanas Alba

SCQF — Gàidhlig
SCQF Levels = Ìrean SCTA
SQA Qualifications = Teisteanasan SQA
Qualifications of Higher Education Institutions = Teisteanasan Ionadan Foghlam Àrd Ìre
Scottish Vocational Qualifications = Teisteanasan Dreuchdail na h-Alba
Advanced Higher = An Àrd Ìre Adhartach
Higher = An Àrd Ìre
Intermediate 2 = Meadhan Ìre 2
Intermediate 1 = Meadhan Ìre 1
Access 3 = An Ìre-steach 3
Access 2 = An Ìre-steach 2
Access 1 = An Ìre-steach 1
Standard Grade Credit = An Ìre Choitcheann, Sàr Ìre
Standard Grade General = An Ìre Choitcheann, Meadhan Ìre
Standard Grade Foundation = An Ìre Choitchean, Bun Ìre
Higher National Diploma = Àrd Theisteanas Nàiseanta
Higher National Certificate = Àrd Theisteanas Nàiseanta
National Certificates = Teisteanasan Nàiseanta
Professional Development Awards = Duaisean Leasachadh Proifeiseanta
National Progression Awards = Duaisean Adhartas Nàiseanta
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Doctoral Degree = Ollamhachdan
Masters Degree / Integrated Masters Degree = Maighstirean
Post Graduate Diploma = Teisteanas Iar-cheumnachaidh
Post Graduate Certificate = Teisteanas Iar-cheumnachaidh
Honours Degrees = Ceuman le Urram
Graduate Diploma = Teisteas Luchd-ceuma
Bachelors / Ordinary Degree = Ceum Cumanta
Graduate Certificate / Diploma = Teisteanas Luchd-ceuma
Diploma of Higher Education = Teisteanas Àrd Fhoghlam
Certificate of Higher Education = Teisteanas Àrd Fhoghlam
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PLANA-CÀNAIN GÀIDHLIG SQA 2009
PÀIPEAR CO-CHOMHAIRLEACHAIDH POBLACH

CAIBIDEIL

PRÌOMH THARGAIDEAN

1. Ro-ràdh

• Dreuchd agus dleastanasan
SQA

2. Prìomh Dhealasan

• Comharradh
• Trèanadh luchd-obrach
• Cur air adhart

3. Seaghan poileasaidh
do Ghàidhlig agus
buileachadh a’ Phlana
Nàiseanta

• Deuchainnean tron Ghàidhlig
• Ionnsachadh na Gàidhlig ann
am Foghlam Adhartach (FA)
• Barantas ann an Gàidhlig

4. Buileachadh agus
Sgrùdadh

• Raon-ama
• Ceangalan ri buidhnean eile
• Ceangalan ri Bòrd na Gàidhlig

BEACHDAN
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PLANA-CÀNAIN GÀIDHLIG SQA 2009
PÀIPEAR CO-CHOMHAIRLEACHAIDH POBLACH

D’ ainm:

D’ àrainneachd
cinnidheach:

A bheil thu an sàs ann
am foghlam Gàidhlig
agus/no ann an
ionnsachadh no obair sa
chànan ann an riochd
sam bith?

A bheil thu an sàs ann
am foghlam cànain
agus/no ann an
ionnsachadh no obair
ann an cànanan ann an
riochd sam bith?

Till gu:
Joanne Summers
Oifigear Phròiseactan Ionannachd
Ionmhas agus Riaghladh
Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
Togalach Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh
Glaschu G2 8DQ
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