
Ìrean Adhartais ann a Bhith a’ Togail na Gàidhlig                   

Stèidhichte air rannsachadh togail cànain le Barrs, M, Ellis, S, Hester, H agus Thomas, A. Bu chòir na tuairisgeulan gu h-àrd a chleachdadh ann an co-bhuinn ri eòlasan agus toraidhean a’ Churraicealaim airson Sàr-
mhathais airson èisteachd agus labhairt.  

Ann a bhith a’ togail na Gàidhlig, bidh sgoilearan a’ dèanamh adhartas ann an diofar dhòighean agus aig diofar astaran. Tha ìrean farsaing san leasachadh seo air an 

comharrachadh gu h-ìseal mar thuairisgeulan agus bu chòir an cur an sàs mar as fheàrr a fhreagras iad. Faodaidh sgoilearan a tha ùr dhan Ghàidhlig 7-10 bliadhna a thoirt a’ 

dèanamh adhartas bho ìre a h-aon gu ìre a còig, agus bidh sgoilearan buailteach a bhith a’ nochdadh feartan à barrachd air aon ‘ìre’ aig àm sam bith. Tha feum air 

breithneachadh on tidsear a thaobh na h-ìre as fheàrr a fhreagras air leasachadh cànain an sgoileir – a’ gabhail aire do aois, comas agus ùine ag ionnsachadh na Gàidhlig. 

 Ùr dhan Ghàidhlig A’ fàs cleachdte ris a’ 
Ghàidhlig 

A’ fàs misneachail a’ 
cleachdadh na Gàidhlig  

A’ cleachdadh na Gàidhlig 
le comas sa mhòr-chuid de  

cho-theacsaichean 
sòisealta is ionnsachaidh 

A’ cleachdadh na Gàidhlig 
gu fileanta 

Conaltradh • Ùine shàmhach – ’s dòcha gun 
gabh e/i com-pàirt ann an cleasan, 
gun a bhith a’ bruidhinn.  
• A’ cleachdadh chomharran làimhe 
gus ciall a shealltainn. 
• A’ tòiseachadh air cànan a 
chleachdadh gus an gnothach a 
dhèanamh ann an suidheachadh. 
• A’ cleachdadh cànan na dachaigh 
airson conaltradh – labhairteach is 
sgrìobhte. 

• A’ tuigsinn barrachd Gàidhlig na ’s 
urrainn dha/dhi a chleachdadh. 
• Barrachd ùidh ann an conaltradh 
na a bhith ceart. 
• Briathrachas a’ fàs. 
• A’ gluasad eadar dà chànan. 

• A’ sealltainn gu bheil misneachd a’ 
sìor fhàs a’ cleachdadh na Gàidhlig 
sa mhòr-chuid de 
shuidheachaidhean sòisealta. 
• ’S dòcha gun roghnaich e/i cànan 
na dachaigh a chleachdadh ach 
chan eil e/i cho mòr an crochadh air 
airson tuigse.  
 

• Comasach a’ cleachdadh Gàidhlig 
labhairteach ann am mòran cho-
theacsaichean eadar-dhealaichte. 

• A’ conaltradh gu fileanta sa 
Ghàidhlig. 

A’ ruigsinn 
 a’ churraicealaim 

Litearrachd ann an cànan na 
dachaigh freagarrach a thaobh 
aois/ìre agus cùl-eachdraidh. 
• ’S dòcha gun urrainn dha/dhi 
teacsaichean sgrìobhte a leantainn 
ach às aonais tuigse iomlan. 
• Ag amharc is ag atharrais air 
sgoilearan eile. 

• Sgilean labhairt nas fheàrr na 
sgilean litearrachd.  
• Anns na tràth ìrean de bhith a’ 
leasachadh litearrachd sa Ghàidhlig.  
• Ag ionnsachadh nas fheàrr le 
gnìomhan deimhinnte, ann an co-
theacsa. 
 

• Beàrn follaiseach eadar ìrean 
cànain shòisealta agus comas cànan 
sgoilearach a ruigsinn is a 
chleachdadh. 
• A’ tòiseachadh air dèiligeadh ri 
ionnsachadh nas eas-chruthaiche.  
• ’S dòcha gum bi duilgheadas 
aige/aice le deuchainnean foirmeil 
is measaidhean sgrìobhte, gun taic. 

• Comasach air beachd-smuaintean 
a chur an cèill is a leasachadh gu 
labhairteach ach chan eil seo an-
còmhnaidh air a chur an cèill cho 
fileanta ann an sgrìobhadh. 
• Comasach air fiosrachadh a 
ruigsinn ann an teacsaichean iom-
fhillte. 

• Comasach air gach taobh dhen 
churraicealam a ruigsinn. 
 
 

Taobhan teicnigeach  
dhen chànan 

• A’ tòiseachadh a’ dèanamh 
abairtean le faclan.  

• Abairtean a’ fàs nas ceirte a 
thaobh gràmair. 
• Barrachd aire air tràthan ach 
fhathast cuingealaichte. 
• A’ tòiseachadh air fèin-
cheartachadh. 
• A’ feumachdainn structaran gus 
taic a thoirt do sgrìobhadh. 

• Briathrachas a’ fàs nas farsainge 
ach le beàrnan fhathast, gu tric ach 
chan ann an-còmhnaidh, a thaobh 
chuspairean sònraichte.  
• Comasach air grunn thràthan agus 
gràmar nas iom-fhillte a 
chleachdadh.  
• Comasach air sgrìobhadh gu neo-
eisimeileach ach a’ feumachdainn 
taic airson sgrìobhadh nas fhaide no 
structaran nas iom-fhillte. 

• Fhathast a’ leasachadh tuigse air 
gnè, mion-dhiofaran stoidhle, 
modh-cànain, guth is adhbhar, 
ceangal is cumadh bheachd-
smuaintean. 
• Obair sgrìobhte fhathast a’ 
sealltainn mhearachdan gràmair 
leithid roimhearan, altan, deireadh 
ghnìomhairean agus aontaidhean. 
 

• Misneachail a’ cleachdadh sgilean 
cànain aig ìre àrd. 
 
 

Feumalachdan taice • Bidh feum aig an sgoilear air taic 
shusbainteach gus an curraicealam 
a ruigsinn. 

• Bidh feum aig an sgoilear fhathast 
air taic gus an curraicealam a 
ruigsinn. 

• Comasach air obrachadh gu neo-
eisimeileach ach a’ feumachdainn 
taic gus an curraicealam a ruigsinn 
gu h-iomlan.  

• Ag obrachadh math gu neo-
eisimeileach ach a’ feumachdainn 
taic le bhith a’ leasachadh sgilean 
cànain aig ìre àrd.  

• Chan eil feum air taic a bharrachd. 

 


