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Ìrean Adhartais ann a Bhith a’ Togail Cànan Ùr

✓ ìrean ann a bhith a’ togail na 
Gàidhlig

✓ dleastanas luchd-obrach nan    
tràth-ìrean



Ìrean Adhartais ann a Bhith a’ Togail Cànan Ùr

Tha na pròiseasan a tha an lùib a bhith a’ 
leasachadh fileantas ann an Gàidhlig a’ 
gabhail a-steach sgilean litearrachd agus
tro thìde, bidh luchd-ionnsachaidh a’ 
comharrachadh gu bheil iad deiseil gus
an adhartas sna sgilean sin a chur an 
cèill.   Foghlam Alba, 2015



1. Ùr dhan chànan

2. A’ fàs cleachdte ris a’ chànan

3. A’ fàs misneachail an cànan a chleachdadh

4. A’ cleachdadh a’ chànain le comas sa mhòr-
chuid de cho-theacsaichean sòisealta is 
ionnsachaidh

5. A’ cleachdadh a’ chànain gu fileanta

Barrs et al, 1988

Ìrean Adhartais ann a Bhith a’ Togail Cànan Ùr



1. Ùr dhan Ghàidhlig

✓ Ùine shàmhach – ’s dòcha gun gabh iad 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



2. A’ fàs cleachdte ris
a’ Ghàidhlig

✓ A’ tuigsinn barrachd Gàidhlig na ’s urrainn dhaibh
a chleachdadh

✓ Barrachd ùidh ann an conaltradh na a bhith ceart
✓ Briathrachas a’ fàs
✓ A’ gluasad eadar dà chànan



3. A’ fàs misneachail
a’ cleachdadh na Gàidhlig 

✓ A’ sealltainn gu bheil misneachd a’ sìor fhàs
a’ cleachdadh na Gàidhlig sa mhòr-chuid de 
shuidheachaidhean sòisealta.

✓ ’S dòcha gun roghnaich iad cànan na dachaigh
a chleachdadh ach chan eil iad cho mòr an crochadh
air airson tuigse. 



4. A’ cleachdadh na Gàidhlig le 
comas sa mhòr-chuid de 
cho-theacsaichean sòisealta is 
ionnsachaidh

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



5. A’ cleachdadh na Gàidhlig   
gu fileanta

✓ A’ conaltradh gu fileanta sa Ghàidhlig.



Dè na h-ath cheumannan a  
th’ agadsa?

Tha am fòcas a thathar a’ moladh airson ionnsachadh
proifeiseanta fad dhreuchd a’ gabhail a-steach bogadh
agus dòighean-teagaisg airson cànan a thogail.

Foghlam Alba, 2015


