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Facal-toisich a’ Cheannaird 
 

Tha mi fìor thoilichte an cothrom a bhith agam am frèam-obrach seo 

a chur fa ur comhair mar thaic do fhèin-luachadh air Tùs-thrèanadh 

Thidsear (ITE) le oilthighean a tha nan solaraichean.  Tha seo mar 

thoradh air obair cho-obrachail le luchd-ùidh nàiseanta a tha air cur 

ris an leasachadh seo.  Taing shònraichte do Comhairle Alba nan 

Deadhan Foghlaim (SCDE) agus Comhairle Choitcheann Teagaisg 

na h-Alba (GTCS) airson am prìomh thabhartas a tha iad air a 

dhèanamh.   

 

Tha am frèam-obrach airson fèin-luachadh air ITE air a dheilbh gus taic a thoirt do na h-

oilthighean a tha nan solaraichean air ITE ann a bhith a’ dearbhadh dè a tha ag obrachadh 

gu math, a’ gabhail a-steach a bhith a’ cur cudrom air comharran den obair air leth 

èifeachdach aca fhèin.  Cuidichidh e cuideachd ann a bhith ag aithneachadh agus a’ 

leasachadh tuigse cho-roinnte do na gnìomhan a dh’fheumar a choileanadh gus a bhith a’ 

dèanamh cinnteach gu bheilear a’ leasachadh chùisean. Tha e a’ cuimseachadh air 

càileachd an ionnsachaidh agus an teagaisg ann an ITE agus air a bhith a’ dèanamh 

deagh fheum den dàta a tha a-cheana air a chruinneachadh le oilthighean gus taic a thoirt 

do na riatanasan a tha aca a-cheana a thaobh dearbhadh càileachd.  Cuidichidh e ann a 

bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil oileanaich, a tha a’ tòiseachadh sna dreuchdan 

teagaisg aca, a’ leasachadh an sgilean agus am misneachd, gus a bhith a’ cuimseachadh 

air prìomh phrìomhachasan, a’ gabhail a-steach litearras, àireamhachd, slàinte agus sunnd 

agus Feumalachdan Taic A Bharrachd.    

Tha na cuspairean agus na h-eisimpleirean san fhrèam-obrach a’ toirt deagh chomharran 

de mhodhan-obrach àrd-èifeachdach. Faodaidh iad sin a bhith air an cleachdadh le luchd-

obrach oilthigh, oileanaich, tidsearan-sgoile, luchd-obrach ùghdarras ionadail agus luchd-

ùidh eile gus taic a thoirt do sgrùdadh cho-obrachail agus dòighean fèin-luachaidh.  Bheir 

seo cothrom do dh’oilthighean an comharradh fhèin air modh-obrach èifeachdach a 

shònrachadh agus tuigse cho-roinnte a thoirt air adhart den dòigh anns an urrainn tuilleadh 

leasachaidh a bhith air a dhèanamh air sgilean agus comasan nan oileanach a tha a’ 

trèanadh airson a bhith nan tidsearan. 

Bheir an fhrèam-obrach taic do mhodhan-obrach cho-obrachail a thaobh leasachadh air 

libhrigeadh cùrsa agus bheir e cothroman obair lìonraidh gus obair chom-pàirteachail agus 

modhan-obrach stèidhichte air fianais a neartachadh thar an t-siostam foghlaim. Tha mi 

misneachail gun toir a bhith ga chleachdadh, taic do fhèin-luachadh èifeachdach ann an 

ITE gus dèanamh cinnteach gum bi tidsearan aig toiseach an dreuchdan agus tron 

ionnsachadh proifeiseanta fad-dhreuchd, air an uidheamachadh aig an ìre as fheàrr gus 

coinneachadh ri feumalachdan ionnsachaidh chloinne agus dhaoine òga air fad ann an 

Alba.     

Tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn an fhrèam-obrach air a chleachdadh agus 

a bhith a’ cnuasachadh air ionnsachadh agus a’ faighinn fios air ais bho chom-pàirtichean.   

Gayle Gorman
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Frèam-obrach fèin-luachaidh 
airson Tùs-thrèanadh 
Thidsear  
Tha am frèam-obrach seo ag amas air a bhith a’ toirt taic do dh’oilthighean a tha a’ tabhann 

Tùs-thrèanadh Thidsear (ITE) ann an Alba gus càileachd an t-solair ITE a tha aca a-

cheana a shealltainn agus gus raointean a chomharrachadh a bu chòir an leasachadh, cho 

math ri bhith a’ coimhead air adhart ri tùs-amasan ùra agus a tha ri thighinn. Tha e air a 

dheilbh gus taic a thoirt do fhèin-luachadh ann an ITE agus cur ri leudachadh nam fèin-

eòlasan a gheibh oileanaich aig toiseach an dreuchdan proifeiseanta. Is urrainn dha fèin-

luachadh de dh’àrd-chàileachd leantainn air adhart gu leasachadh leantainneach agus 

cuideachadh le bhith ag ullachadh oileanaich gu bhith nan tidsearan nas fheàrr airson an 

obair phroifeiseanta agus an dreuchdan.      

Am Frèam-obrach: 

 a’ tabhann structar a tha ag obrachadh gu math leis na siostaman càileachd 

oilthigh a tha ann a-cheana.  Tha e air a dheilbh gus taic a thoirt do luachadh co-

obrachail leis na sgoiltean agus le luchd-teagaisg a bhios a’ cur ri eòlas 

ionnsachaidh an oileanaich; 

  a’ cur an cèill grunnan phrìomh raointean a tha stèidhichte air cuspairean a tha a’ 

sònrachadh modh-obrach àrd-èifeachdach; 

 a’ cuimseachadh gu soilleir air builean is buaidh; 

 a’ cuideachadh luchd-obrach gu bhith a’ cleachdadh luachadh stèidhichte air 

fianais on taobh a-staigh agus on taobh a-muigh gus cur ri tuilleadh thùs-amasan 

leasachaidh. (Dealbh 1) 

 

Dealbh 1 

 

       A’ coimhead air adhart  

A’ sgrùdadh dè a dh’fhaodas 
a bhith ro oileanaich a tha a’ 

trèanadh san là an-diugh 
airson a bhith nan tidsearan 

agus a’ planadh mar a 
ruigeas iad an ceann-uidhe 

A’ coimhead  
a-steach  

a’ cur fìor-eòlas 
oirnn fhìn tro fhèin-

luachadh 
èifeachdach    

A’ coimhead a-mach 
Ag ionnsachadh bho 
na nithean a tha a’ 

tachairt ann an 
àiteachan eile gus 

dùbhlan a thoirt 
dhuinn fhìn  
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A’ Cleachdadh an Fhrèam-obrach  

Tha am frèam-obrach seo a’ tabhann structar airson fèin-luachadh, as urrainn dha 

oilthighean a chleachdadh gus comharrachadh dè a tha ag obair gu math agus dè a 

dh’fheumas a bhith air àrdachadh agus/no air a leasachadh.  Tha e air a dheilbh gus taic a 

thoirt do luachadh co-obrachail le com-pàirtichean a tha a’ cur ri eòlas Tùs-thrèanadh 

Thidsear an oileanaich. Tha e cuideachd air a dheilbh gus a bhith air a chleachdadh an 

cois nam pròiseasan dearbhaidh càileachd a tha ann a-cheana agus An Inbhe airson 

Clàradh Sealadach aig Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba (GTCS).  Tha e 

stèidhichte air trì prìomh raointean: 

• Raon 1: Ceannardas agus leasachadh 

• Raon 2: Eòlas an oileanaich 

• Raon 3: Builean nan oileanach 

Tha na cuspairean a leanas a’ daingneachadh gach raon: 

Raon 1: Ceannardas agus leasachadh 

• Pròiseasan Dearbhaidh Càileachd ann am Foghlam Àrd-Ìre  

• Ceannardas airson leasachadh. 

• Luachadh a’ leantainn gu leasachadh  

• Com-pàirteachadh oileanaich ann an leasachadh. 

 

Raon 2: Eòlas an oileanaich 

• Luachan agus Dealas Proifeiseanta       

• Eòlas an oileanaich air a’ churraicealam      

• Eòlas an oileanaich air taic acadaimigeach agus aoghaireil      

• Eòlas an oileanaich air com-pàirteachasan 

• Fiosrachadh agus tuigse an oileanaich air barantachadh, sunnd, co-ionannachd agus 

in-ghabhaltas                                                

Raon 3: Builean nan oileanach  

•  A’ coinneachadh ri riatanasan nan inbhean proifeiseanta. 

•   A’ leasachadh eòlas-teagaisg èifeachdach. 

•   Dealas a thaobh ionnsachadh proifeiseanta fad-dhreuchd.   

 

Anns gach fear de na raointean sin, tha eisimpleirean air an toirt a tha a’ sònrachadh 

tomhasan dearbhaidh càileachd a tha ann a-cheana agus a tha a’ comharrachadh modh-

obrach èifeachdach.   

Is urrainn dhan Fhrèam-obrach a bhith air a chleachdadh ann an grunnan dhòighean gus 

taic a thoirt don t-solar ITE.  Chan eil e an-còmhnaidh riatanach an fhrèam-obrach air fad 

a chleachdadh no prìomh raon slàn airson fèin-luachadh èifeachdach. Tha Pàipear-taic 1 

a’ toirt eisimpleir air an dòigh as urrainn dhan fhrèam-obrach seata sònraichte de 

cheistean a chleachdadh mar chuimse airson a bhith a’ cruinneachadh agus a’ còmhradh 

mu fhianais, a chuidicheas le modh-obrach èifeachdach a chomharrachadh agus a cho-

roinn.       

  

http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standards-for-registration.aspx
http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standards-for-registration.aspx
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A’ cleachdadh fianais gus taic a thoirt do fhèin-luachadh 

Tha uallach san fharsaingeachd aig oilthighean ann a bhith a’ leasachadh an t-solair ITE.  Tha 

sinn a’ sùileachadh gun toir an fhianais a thèid a chomharrachadh ann a bhith a’ cleachdadh an 

fhrèam-obrach seo taic don leasachadh leantainneach den t-solair ITE air feadh Alba.  Bu chòir 

dha na prìomh raointean agus cuspairean a bhith air an cleachdadh gus taic a thoirt le 

cruinneachadh fianais, conaltradh agus meòrachadh proifeiseanta.  

Thig an fhianais airson taic a thoirt do fhèin-luachadh bho oileanaich, luchd-obrach oilthigh, 

tidsearan, sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail a tha nan com-pàirtichean. Bu chòir dhan 

triantanachadh de fhiosrachadh agus dàta stèidhichte air fianais, beachdan dhaoine agus 

sgrùdadh dìreach (Dealbh 2) a bhith a’ gabhail a-steach luchd-obrach, oileanaich, com-

pàirtichean agus luchd-ùidh eile. Leanaidh am pròiseas seo air adhart gu tuigse cho-roinnte 

den chomas airson leasachadh agus àrdachadh leantainneach. 

Dealbh 2 

SGRÙDADH DÌREACH  

Sgrùdadh dìreach air cleachdadh ann an raon de cho-

theacsaichean ionnsachaidh  

Tro bhith a’ co-roinn modh-obrach àrd-èifeachdach agus a’ dol an sàs ann an 

conaltradh aig ìre ionadail agus nàiseanta tha sinn a’ sùileachadh gun cuidich 

an fhianais le leasachadh nàiseanta de ITE fhiosrachadh.   

  

A’ LUACHADH 

CÀILEACHD 
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Raon 1: Ceannardas agus 
leasachadh – Prìomh 
chuspairean  
Pròiseasan Dearbhaidh Càileachd ann am Foghlam Àrd-Ìre  

 

• Tha na h-inbhean acadaimigeach de na cùrsaichean againn a rèir feumalachdan frèam-

obrach nan teisteanasan nàiseanta buntanach.  

•  Tha luach nan teisteanasan a tha air am buileachadh air oileanaich aig ìre 

teisteanachaidh, agus thar ùine, a rèir nan inbhean a tha aithnichte san earrann.    

•  Tha na cùrsaichean againn air an deagh dheilbh, a’ toirt eòlas acadaimigeach de dh’àrd-

chàileachd do na h-oileanaich air fad agus a’ leigeil le coileanadh an oileanaich a bhith 

air a mheasadh gu h-earbsach.  

•  Bho thoiseach gu deireadh, tha na h-oileanaich againn air fad a’ faighinn an taic a 

dh’fheumas iad gus a bhith soirbheachail, agus a’ faighinn buannachd bho fhoghlam 

aig àrd-ìre.   

Ceannardas airson leasachadh  

• Tha lèirsinn, luachan agus amasan co-roinnte againn air a bheil ar modhan-obrach 

stèidhichte ann a bhith a’ leasachadh agus ag àrdachadh an t-solair airson oileanaich.   

• Tha ar luchd-obrach gu riaghailteach a’ cleachdadh rannsachadh agus a’ dol an sàs 

ann an ionnsachadh proifeiseanta iomchaidh gus càileachd agus èifeachdas am modh-

obrach teagaisg a dhaingneachadh.    

Luachadh a’ leantainn gu leasachadh  

• Tha ar modhan-obrach a thaobh fèin-luachadh co-obrachail agus a’ gabhail a-steach 

an luchd-ùidh air fad ann an dòigh bhrìgheil.  

• Bidh sinn a’ sgrùdadh raon iomchaidh agus farsaing de dhàta agus de fhiosrachadh 

gus taic a thoirt do fhèin-luachadh èifeachdach. 

• Tha sinn a’ coimhead a-mach agus a’ gabhail chothroman, agus an lùib seo tha 

rannsachadh agus conaltradh proifeiseanta gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta, gus 

modh-obrach àrd-èifeachdach a chomharrachadh.    

Com-pàirteachadh oileanaich ann an leasachadh 

• Bidh sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil oileanaich a’ leasachadh sgilean de fhèin-

luachadh gus taic a thoirt don dol an sàs ann an inbhean proifeiseanta agus gus cur ri 

am meòrachadh proifeiseanta.   

• Bidh sinn gu riaghailteach a’ sireadh bheachdan nan oileanach mun fhèin-fhiosrachadh 

aca gus an luachadh againn air ar solair fhiosrachadh.     

• Tha fios aig na h-oileanaich againn gu bheilear a’ sireadh am beachdan agus a’ cur 

luach orra, agus gun urrainn dhaibh cur gu h-èifeachdach ri bhith a’ leasachadh an t-

solair.    
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Raon 1: Ceannardas agus leasachadh - Eisimpleir Pròiseasan 

Dearbhaidh Càileachd ann am Foghlam Àrd-Ìre  

Tha Dàmhan, Colaistean agus Sgoiltean a’ leantainn grunn phoileasaidhean a tha a’ beantainn ris a’ 

bhuidhinn air fad mu theagasg, measadh agus dearbhadh càileachd. (Adams, P, Doherty, R, 

McLennan, C agus Simpson, C (2019 a’ tighinn) Measuring Quality in Initial Teachers Education: 

conceptualising the field.) Taobh a-staigh gach fear de na cuspairean farsaing sin, tha grunn 

phoileasaidhean a tha co-cheangailte, mar eisimpleir mèirle-sgrìobhaidh, taic air greis-gnìomhachais 

agus taic do dh’oileanaich.  A h-uile còig bliadhna, tha HEIan a’ dol tro Lèirmheas Institiud Stèidhichte 

air Leasachadh (ELIR) air a stiùireadh leis a’ Bhuidheann Dearbhaidh Càileachd (QAA) airson Foghlam 

Àrd-Ìre.  Tha seo a’ gabhail a-steach pròiseas a tha a’ toirt mu dhà bhliadhna de dh’obair taobh a-

staigh na buidhne gus fianais a chruinneachadh mus tadhail an QAA orra.   

A thuilleadh air sin, tha oilthighean Alba a’ cuimseachadh air Enhancement Themes (Cuspairean 

Leasachaidh) a rèir an stiùiridh bho Chomataidh Leasachaidh Foghlam Àrd-Ìre Alba (SHEEC) gus taic 

a chur ri eòlas ionnsachaidh oileanach.  A h-uile trì bliadhna bithear ag atharrachadh a’ chuspair.  

Eadar 2014-2017, b’ e an cuspair a bha ann “Eadar-ghluasadan” agus bho 2017-2020 is e an cuspair a 

tha ann “Fianais airson Leasachadh:  A’ Leasachadh Eòlas an Oileanaich”. Is e fear de phrìomh 

amasan an SHEEC ann an leasachadh a’ ghoireis seo a bhith a’ toirt taic do mhisneachd a’ phobaill 

ann an càileachd agus inbhean Foghlam Àrd-Ìre. 

Tha grunnan mhodalan ann an cùrsaichean oilthigh, anns a bheil puingean creideis a tha a rèir Frèam-

obrach Creideasan agus Teisteanasan na h-Alba (SCQF). Ann an aon bhliadhna, bidh oileanaich gu 

dualach a’ togail 120 puing creideis SCQF.  Tha sin a’ cur ri duais a’ chùrsa san fharsaingeachd, mar 

eisimpleir, san Dioplòma Proifeiseanta le Ceum ann am Foghlam (PGDE) no cùrsaichean Teisteanas 

For-Cheum ann am Foghlam (PGCE) tha 120 puing creideis agus tha 480 puing creideis ann an 

cùrsaichean fo-cheum. Tha a’ chiad bhliadhna de chùrsaichean fo-cheum air am measadh aig SCQF 

ìre 7. Tha a’ bhliadhna mu dheireadh de chùrsaichean fo-cheum air am measadh aig SCQF ìre 10. Tha 

cùrsaichean  Maighstireachd agus am PGCE air am measadh aig SCQF ìre 11. Airson modal 20 puing 

creideis SCQF, thathar a’ beachdachadh air 200 uair a thìde de ionnsachadh. Leis gu bheil obair 

oilthigh a’ cur feum air tòrr ionnsachaidh neo-eisimeileach, tha am modal air a roinn eadar àm taic (le 

taoitear), àm stiùirichte le taoitear agus àm stiùirichte leis an oileanach.  Tha an t-àm stiùirichte leis an 

oileanach a’ gabhail a-steach ullachadh airson measadh deireannach agus cuideachd a’ gabhail a-

steach àm airson sgrùdadh pearsanta.   

Tha feum aig prògraman proifeiseanta air aonta bho Bhuidhnean Proifeiseanta Reachdail 

Riaghailteach (PSRB); is e Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba (GTCS) am buidheann 

iomchaidh airson ITE. Tha an GTCS cuideachd an sàs ann a bhith ag ath-chreideasachadh agus a’ 

dearbhadh phrògraman air cearcall a bhios a’ tighinn mun cuairt gach còig no sia bliadhna. Tha 

oilthighean a’ toirt taic do shiostam leasachaidh a tha a’ gabhail a-steach atharrachaidhean mar a 

bhios feum orra, seach a bhith a’ feitheamh airson an ath thachartas ath-chreideasachaidh, gus 

atharrachaidhean mòra a dhèanamh air prògraman. Leis gu bheil nàdar an fhoghlaim a’ sìor 

atharrachadh, tha seo a chùm buannachd phrògraman ITE leis gu bheil feum ann ro-innleachdan ùra 

foghlaim fhighe a-steach do ionnsachadh nan oileanach. A h-uile turas a tha atharrachaidhean air an 

dèanamh air modail, biodh iad sin nan atharrachaidhean susbaint agus/no measaidh, tha aonta air 

iarraidh le comataidhean dearbhadh càileachd nam buidhnean iomchaidh.  Bidh pàipearan 

comharrachaidh mhodalan air an sgrùdadh an cois nan adhbharan airson an atharrachaidh gus 

dèanamh cinnteach gun tig àrdachadh air càileachd an fhiosrachaidh. 

Ceannardas airson leasachadh  

Tha structar ceannardais ITE neo-rangachdail.  Ged a tha buidhnean àrd-rianachd, le Deadhan agus 

buidheann de Dheathain Co-cheangailte, os cionn na Sgoile air fad, tha stiùireadh nam prògraman 

tiomnaichte agus tha na Stiùirichean Prògraim ag obair gu fèin-ùghdarrail, cho fad ’s a tha na 

planaichean aca a’ gabhail a-steach amasan ro-innleachdail agus obrachaidh na Sgoile agus an 

Oilthigh san fharsaingeachd.  Cha leig Ceannard Prògram ITE a leas a bhith ann an àrd-dhreuchd. Tha 

daoine air an suidheachadh ann an dreuchd airson ùine shònraichte le grunnan uairean a thìde air a 

chur ris an dreuchd aca.    Tha e comasach gum bi iad a’ stiùireadh obair raon de dhaoine eadar 

Òraidichean aig Ìre Ìosal gu Àrd-Ollamhan a dh’fhaodadh a bhith a’ teagasg air a’ phrògram.  Tha 

prògraman air an gleidheadh is air an leasachadh le sgiobaidhean agus the a’ mhòr chuid dhiubh nan 

luchd-obrach oilthigh clàraichte leis an GTCS. Tha sgioba rianachd aig a h-uile prògram a tha a’ toirt 

taic do Stiùiriche a’ Phrògraim. Bidh an luchd-obrach, agus na h-uairean rianachd a tha air an cur ris, 

ag atharrachadh a rèir meud a’ phrògraim.   

 

http://www.enhancementthemes.ac.uk/en/home
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Feumaidh prògraman proifeiseanta aonta bho Bhuidhnean Riaghlaidh Phroifeiseanta Reachdail 

(PSRB); is e Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba (GTCS) am buidheann iomchaidh airson 

ITE. Tha an GTCS cuideachd an sàs ann am barantachadh is dearbhadh ann an cearcall a leanas 

còig no sia bliadhna. Bidh oilthighean a’ toirt taic do shiostam a tha a’ leantainn air adhart gu 

leasachadh càileachd a tha a’ gabhail a-steach atharrachaidhean mar a bhios feum orra seach a 

bhith a’ feitheamh airson an ath thachartas creideasachaidh gus atharrachaidhean mòra a 

dhèanamh air na prògraman. Leis an nàdar sìor-atharrachail a tha aig foghlam, tha seo na 

bhuannachd do phrògraman ITE leis gu bheil feum ann ro-innleachdan ùra ann am foghlam fhighe a-

steach do ionnsachadh nan oileanach.  A h-uile uair a tha atharrachaidhean air an dèanamh air 

modal, ged a b’ e atharrachaidhean a dheigheadh a dhèanamh air susbaint agus/no measadh, 

feumar aonta fhaighinn bho chomataidhean dearbhaidh càileachd nam buidhnean iomchaidh.  

Bithear a’ sgrùdadh sònrachas nam modalan agus adhbharan an atharrachaidh gus dèanamh 

cinnteach gu bheil càileachd an eòlais air a leasachadh.   

Tha Stiùiriche Modail aig gach modal a bhios a’ coimhead às dèidh ionnsachadh airson an t-seata 

speisealta sin de chreideasan.  A rèir dè an t-susbaint a tha sa mhodal, faodaidh grunnan den luchd-

obrach, le ealantas ann an raon sònraichte, teagasg air a’ mhodal sin.  Bidh gach stiùiriche modail a’ 

sgrùdadh a’ mhodail agus a’ cur aithisg sgrùdaidh gu Ceannard a’ Phrògraim. Bidh aithisgean 

leasachaidh prògraim gan ullachadh leis na ceannardan phrògraim a h-uile bliadhna airson gach 

prògram agus bidh iad air an cur airson an sgrùdadh gu àrd luchd-rianachd nan Sgoiltean no 

Colaistean.  Bidh aithisgean leasachail a’ phrògraim a’ tarraing air grunnan thùsan eadar-

dhealaichte. Bidh Àrd-stiùirichean a’ cleachdadh nan aithisgean sin airson aithisg a’ gabhail a-steach 

na Sgoile/Colaiste air fad a chur gu Stiùireachas an Oilthigh. Bidh luchd-sgrùdaidh on taobh a-

muigh, mar as trice luchd-teagaisg eòlach bho ITEan eile san RA, a’ sgrùdadh susbaint a’ phrògraim 

agus am measadh agus a’ toirt aithisgean air bhun-stèidh modail, agus gach bliadhna aig ìre 

prògraim, aig Bòrd an Luchd-sgrùdaidh.  Bidh Bùird Phrògraim air an cumail mu dhà uair sa 

bhliadhna gus fios air ais a thoirt agus beachdan a cho-roinn mu dheilbh làithreach a’ phrògraim 

agus mu mholaidhean sam bith a thaobh atharrachadh.  Tha am fiosrachadh bho na prìomh thùsan 

sin mar stèidh do leasachaidhean prògraim sam bith a thèid a dhèanamh.  

Tha am pròiseas atharrachaidh air a leasachadh tro cho-chomhairleachadh agus an uair sin air 

aontachadh mus tèid amalachadh a-steach dhan phrògram. Tha prògraman ITE, gu sònraichte 

feadhainn a tha nas fhaide na aon bhliadhna, ann an cearcall seasmhach de leasachadh mar a tha 

atharrachaidhean air an dèanamh gus cumail suas ris na h-iomairtean nàiseanta foghlaim a tha ann. 

Tha an cearcall leantainneach de dh’atharrachadh agus leasachadh a’ dèanamh cinnteach gu bheil 

foghlam nan oileanach a tha gu bhith nan tidsearan iomchaidh, ach gu bheil e ùr-ghnàthasach 

cuideachd, agus air fhiosrachadh leis an rannsachadh as ùire mu fhoghlam thidsearan gu h-eadar-

nàiseanta.  Bidh Stiùirichean Phrògraim a’ treòrachadh an sgioba-obrach tro na dòighean-obrach 

dearbhaidh càileachd agus conaltradh le luchd-ùidh on taobh a-muigh, co-obraichean ITE agus 

oileanaich. Tha an luchd-obrach air am misneachadh gu bhith a’ leasachadh an gnìomhan a thaobh 

sgoilearachd agus rannsachadh co-cheangailte ris na h-ùidhean agus an ealantas aca.  Thathar a’ 

toirt taic do bhith a’ frithealadh cho-labhairtean agus faodaidh luchd-obrach a bhith a’ dol an sàs ann 

an lìonraidhean ITE a tha a’ cuimseachadh air raointean sònraichte mar in-ghabhaltas, cànanan 

agus teicneòlas didseatach. 
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Luachadh a’ leantainn air adhart gu leasachadh  

Tha frèaman-obrach càileachdail nan oilthighean stèidhichte ann an còd càileachd QAA 

agus tha cùrsaichean air an tomhas-measaidh a rèir SCQF.  Tha frèaman-obrach 

càileachdail a’ gabhail a-steach leasachadh càileachd, mar eisimpleir eòlas ionnsachaidh 

an oileanaich agus taic oileanach, dearbhadh càileachd agus inbhean acadaimigeach.  

Bidh oilthighean a’ toirt taic do shiostam de leasachadh càileachd leantainneach a’ gabhail 

a-steach atharrachaidhean mar a bhios feumail, seach a bhith a’ feitheamh airson an ath 

thachartas barantachaidh, gus co-cheartachaidhean mòra a dhèanamh air prògraman. 

Airson adhbharan leantainneach dearbhaidh càileachd, tha grunnan ghnìomhan air an 

coileanadh gu rianail gach bliadhna. Tha a h-uile prògram ùr a’ dol tro phròiseas 

barantachaidh a tha a’ gabhail a-steach sgrùdadh le luchd-obrach an oilthigh on taobh a-

staigh agus luchd-ùidh on taobh a-muigh.  Tha luachaidhean oileanach air an dèanamh aig 

ìre prògraim agus modail agus tha fiosrachadh bhuapa air am biathadh a-steach do 

dh’aithisgean mu mhodalan agus prògraman. Tha aithisgean leasachaidh bliadhnail 

prògraim airson gach prògram air an ullachadh le stiùiriche gach prògram.             

Tha planadh airson leasachadh a’ gabhail cunntas iomchaidh air ELIR, air a stiùireadh le 

QAA.  Thathar a’ cuimseachadh air  Enhancement Themes (Cuspairean Leasachaidh) mar 

a tha air a stiùireadh le SHEEC, gus taic a thoirt do chàileachd eòlas ionnsachaidh 

oileanach.  Tha atharrachadh air a stiùireadh le grunnan bhun-chùisean: rannsachadh, 

poileasaidh an riaghaltais air foghlam, fios air ais bho thaoitear, fios air ais bho oileanach, 

fios air ais bho neach-sgrùdaidh air an taobh a-muigh; agus fios air ais bho ùghdarras 

ionadail aig a bheil ùidh sa chùis. A h-uile turas a tha atharrachaidhean air an dèanamh air 

modal, ged a b’ e atharrachaidhean susbaint a bhiodh ann agus/no measadh, feumar cead 

bho na comataidhean iomchaidh bhuidhnean a thaobh dearbhadh càileachd.  Tha 

tidsearan a tha a’ dol tro fhoghlam a’ faighinn taic an uair a bhios iad a’ tòiseachadh san 

oilthigh, mar eisimpleir meantair no neach-coimhid acadaimigeach.  Tha an luchd-obrach a 

tha clàraichte aig GTCS ann an ITE a’ cumail Ùrachadh Acadaimigeach GTCS. Tha 

seirbheisean taic acadaimigeach on mheadhan a’ sìor thabhann leasachadh proifeiseanta 

leantainneach.       

Com-pàirteachadh oileanaich ann an leasachadh    

Tha luchd-ceannardais agus rianachd a’ dèiligeadh ann an da-rìribh ri guth nan oileanach 

mar phrìomh mhìneachadh de dhearbhadh càileachd.  Tha grunnan mheadhanan ann 

airson conaltradh a dhèanamh comasach eadar luchd-obrach agus oileanaich.  Is e 

buidhnean buadhmhor a tha ann an comainn oileanach nan oilthighean ris am bi àrd- 

stiùirichean oilthigh a’ conaltradh gus cuideachadh ann a bhith a’ stiùireadh agus a’ 

dràibheadh iomairtean ùra.  Bidh oileanaich a’ cur ri luachadh mhodalan agus phrògraman 

fa leth agus mar cho-bhuidheann, mar eisimpleir tro shuirbhidhean, cearcaill ais-

fhiosrachaidh agus còmhradh air a stiùireadh le oileanaich. Feumar riochdachadh 

oileanach aig ìre prògraim mar riochdairean agus aig ìre Sgoil/Colaiste gus a bhith a’ 

suidhe air gach comataidh, mar eisimpleir teagasg agus ionnsachadh; dearbhadh 

càileachd; co-ionannachd agus iomadachd.  Bidh Ceann-suidhe Oileanach Sgoil/Dàmh gu 

riaghailteach sa chathair aig coinneamhan comataidh ceangail luchd-obrach is oileanaich.  

Bidh fianais bho shuirbhidhean nàiseanta nan oileanach a’ toirt fiosrachadh mu rangachadh 

nàiseanta, mar eisimpleir Complete University Guide; Times University Ranking; Good 

University Guide; agus clàir Guardian University League. Bidh dàta bho Shuirbhidh 

Nàiseanta nan Oileanach agus feadhainn eile air an sgrùdadh airson pàtrain far am 

faodadh leasachaidhean a bhith air an dèanamh is air am measadh a thaobh beachdan 

càileachdail gus a bhith a’ fiosrachadh nan ath cheumannan.   

Tha ceannardan agus luchd-rianachd a’ dèiligeadh le spèis ri guth nan oileanach mar 

phrìomh  

http://www.enhancementthemes.ac.uk/en/home
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Raon 2: Eòlas an oileanaich - 
Prìomh chuspairean 
Luachan agus Dleastanas Proifeiseanta  

• Tha sinn for-ghnìomhach ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil ar prògraman air 

fad a’ coinneachadh nan inbhean barantachaidh agus dearbhaidh a tha air an cur an 

cèill le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba (GTCS).  

• Tha an luchd-obrach againn a’ taisbeanadh nan luachan proifeiseanta de dhealas, 

ceartas sòisealta, treibhdhireas agus earbsa agus urram, gus taic a thoirt do thuigse 

thidsearan a tha a’ trèanadh mun chudromachd bhunaiteach aca. 

 

Eòlas an oileanaich air a’ churraicealam  

• Tha oileanaich a’ faighinn taic gus tuigse mhionaideach a leasachadh mu na h-

uallachaidhean phroifeiseanta a tha orra a thaobh litearras, àireamhachd agus slàinte 

agus sunnd.   

• Tha oileanaich a’ faighinn taic gus tuigse mhionaideach a leasachadh mun 

churraicealam san fharsaingeachd, cho math ri tuigse do phrionnsabalan a’ 

churraicealaim agus co-theacsaichean airson ionnsachadh.   

• Tha oileanaich a’ faighinn taic gus neartan sònraichte a leasachadh gu h-àraidh ann an 

cuid de raointean curraicealaim, a rèir am mòr-mhiannan pearsanta agus proifeiseanta.  

Eòlas an oileanaich air taic acadaimigeach agus 
aoghaireil  

•  Bidh sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil na h-oileanaich againn air fad a’ mealtainn 

teagasg de dh’àrd-chàileachd gus am bithear a’ coinneachadh ris na feumalachdan 

ionnsachaidh aca ann an dòighean sùbailte agus cruthachail. 

•    Bidh sinn a’ comharrachadh ar dealas ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à sunnd ar 

luchd-obrach agus oileanaich tro raon iomchaidh de thomhasan taic.    

• Bidh sinn ag obair gu h-èifeachdach ann an com-pàirteachas leis a’ bhuidheann 

oileanaich, agus buidhnean eile, gus dèanamh cinnteach à ìre cùraim a tha cunbhalach 

àrd dha gach neach.  

 

Eòlas an oileanaich air com-pàirteachasan 

• Bidh sinn a’ dèanamh ceangal èifeachdach le ùghdarrasan ionadail agus sgoiltean gus 

dèanamh cinnteach à eòlas ionnsachaidh so-leantainneach, iomchaidh agus de dh’àrd-

chàileachd airson nan oileanach air fad.   

• Tha na h-ullachaidhean againn airson co-luachadh air adhartas oileanach làidir agus a’ 

toirt deagh thaic do dh’oileanaich gus an adhartas a thuigsinn agus am modh-obrach a 

leasachadh gu h-èifeachdach.   

Fiosrachadh agus tuigse an oileanaich air barantachadh, 
sunnd, co-ionannachd agus in-ghabhaltas  

• Tha ar luchd-obrach agus ar n-oileanaich eòlach air, agus a’ tuigsinn, riatanasan 

reachdail co-cheangailte ri dìon, sunnd, co-ionannachd agus in-ghabhaltas.   

• Thathar a’ dèanamh lèirmheas gu riaghailteach air ar poileasaidhean agus ar dòighean-

obrach gus dèanamh cinnteach gu bheil iad air an deagh stèidheachadh air reachdas 

làithreach agus riatanasan dearbhaidh càileachd.  
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Raon 2: Eòlas an oileanaich - Eisimpleir 

Luachan agus Dleastanas Proifeiseanta  

Is iad tidsearan an eileamaid shingilte as cudromaich, agus as cosgaile san t-siostam 

foghlaim againn (Darling-Hammond 2013). Tha an dòigh anns am bi iad a’ tòiseachadh ag 

ionnsachadh, agus a’ leantainn orra ag ionnsachadh, deatamach ann a bhith a’ cumail suas 

agus a’ leasachadh nan inbhean agus càileachd proifeiseanta as àirde (Donaldson 2011). 

Bidh oileanaich ag ionnsachadh mar a bhios iad a’ tòiseachadh gu math mar thidsearan le 

bhith ag ionnsachadh ann am measgachadh de cho-theacsaichean stèidhichte ann an 

oilthigh agus ann an sgoil. Is e an t-adhbhar a tha air cùl ITE stèidhichte air oilthigh a bhith 

a’ leasachadh thidsearan a bhios a’ tòiseachadh le misneachd agus le comas. Bidh 

tidsearan mus tòisich iad san t-seirbheis a’ coileanadh seo tro bhith a’ faighinn teisteanasan 

oilthigh agus le bhith a’ coinneachadh ri Inbhe Clàraidh Sealach.  Bidh oileanach a’ 

leasachadh nan luachan airson a bhith ag obair san dreuchd a rèir nan Inbhean 

Proifeiseanta (GTCS, 2012) agus a’ faighinn taic bhon Fhrèam-obrach Nàiseanta airson In-

ghabhaltas (www.frameworkforinclusion.org). Bidh Institiùdan ITE ag obair ann an com-

pàirteachas le luchd-ùidh gus cothroman a thabhann do dh’oileanaich a bhith a’ leasachadh 

agus a’ nochdadh nan luachan sin.   Tha dùil gum bi na h-oileanaich uile a’ nochdadh nan 

luachan sin tro na prògraman aca.   

• Ceartas sòisealta 

- A’ gabhail ri luachan ceartais sòisealta  

- Dealasach mu phrionnsabalan deamocrasaidh agus ceartas sòisealta  

- A’ cur luach air saoranachd ionadail agus cruinneil 

- A’ nochdadh dealas mu bhith a’ cur luchd-ionnsachaidh an sàs ann am fìor chùisean    

saoghalta   

- A’ cur sùim ann an còraichean luchd-ionnsachaidh air fad  

• Treibhdhireas 

- A’ nochdadh fosgailteachd, ionracas, misneachd agus gliocas 

- A’ sgrùdadh gu breithneachail beachdan agus creideamhan pearsanta agus 

proifeiseanta agus ro-bheachdan dùbhlanach agus modh-obrach proifeiseanta.   

- A’ sgrùdadh gu breithneachail na ceanglaichean a tha eadar beachdan pearsanta 

agus proifeiseanta gus cruth-atharrachadh a thoirt air modh-obrach 

• Earbsa agus Urram 

- Gan giùlain fhèin ann an dòighean a tha a’ leasachadh cultar de dh’earbsa agus urram 

- A’ solar agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil àrainn shàbhailte agus dhìonach ann 

airson an luchd-ionnsachaidh air fad ann an suidheachadh cùramach agus càirdeil 

agus le tuigse de dheagh shunnd 

- A’ comharrachadh dealas mu bhith a’ brosnachadh agus a’ misneachadh luchd-

ionnsachaidh a’ gabhail a-steach bacaidhean a thaobh ionnsachadh 

• Dealas proifeiseanta 

- A’ dol an sàs leis gach taobh de mhodh-obrach proifeiseanta agus ag obair gu 

colaisteach leis gach ball de ar coimhearsnachdan foghlaim le dìoghras, so-

fhreagarrachd agus sgrùdadh cruthachail 

- A’ dol an sàs ann an sgrùdaidh fad-beatha, ionnsachadh, leasachadh proifeiseanta 

agus ceannardas mar phrìomh thaobhan de phroifeiseantachd agus modh-obrach co-

obrachail. 

http://www.frameworkforinclusion.org/
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Eòlas an oileanaich air a’ churraicealam  

Tha cùrsaichean agus prògraman san oilthigh a’ tabhann eòlas ionnsachaidh anns gach 

raon gu h-ìosal. Tha tidsearan a tha nan oileanaich a’ leasachadh agus a’ cur an sàs an 

eòlais a tha seo air greis-teagaisg, ag ullachadh cheistean gus a bhith a’ ceasnachadh an 

cuid obrach fhèin.  Tha na leanas anns a h-uile prògram ITE:   

• Eòlas air luchd-ionnsachaidh agus ionnsachadh ann an co-theacsaichean sòisealta   

- A’ tuigsinn gu bheil luchd-ionnsachaidh eadar-mheasgte 

- A’ tuigsinn gu bheil buaidh aig co-theacsa sòisealta air ionnsachadh  

- A’ tuigsinn gu bheil an sgoil mar eisimpleir air poileasaidhean agus luachan sòisealta – 

co-theacsa poileasaidh agus prìomhachasan nàiseanta, mar eisimpleir Ceartas do 

gach Pàiste 

- A’ tuigsinn a’ phròiseas ionnsachaidh mar a chaidh a stèidheachadh le luchd-teòiridh 

ionnsachaidh iomchaidh 

- A’ tuigsinn leasachadh chloinne (leasachadh inntinn, sòisealta, faireachail, moralta, 

corporra agus neo-àbhaisteach) 

• Eòlas air a’ churraicealam 

- Adhbhar; luachan; cruthachadh tidsear; cruthachadh sgoilear; prìomh bheachdan agus 

mòdan ceasnachaidh ann an raointean curraicealaim; mar a thèid stuth curraicealaim 

a leasachadh gu so-leantainneach agus ann an sreath leanmhainneach. 

• Eòlas air teagasg 

- Fios mu shusbaint eòlas-teagaisg – mar a thèid planadh gus coinneachadh ri 

feumalachdan an luchd-ionnsachaidh air fad; mar a thèid nì a mhìneachadh agus 

mìneachaidhean eadar-dhealaichte a thoirt ann an raointean eadar-dhealaichte den 

churraicealam; mar a thèid a dhol an sàs; mar a thèid clasrùm a stiùireadh agus mar a 

thèid ionnsachadh a chur an cèill; mar a thèid a dhol an sàs agus daoine a 

bhrosnachadh; mar a thèid measadh tron chùrsa agus aig an deireadh; mar a thèid 

fios air ais a thoirt; mar a thèid meòrachadh agus luachadh.   
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Eòlas an oileanaich air taic acadaimigeach is aoghaireil  

Tha oilthighean dealasach mu bhith a’ toirt taic do gach oileanach an cùrsa foghlaim a 

chrìochnachadh gu soirbheachail.  Bidh iad a’ dèanamh seo tro bhith a’ solair raon 

fharsaing de sheirbheisean le obair for-ghnìomhach gus taic a thoirt do dh’oileanaich tro 

dhùbhlain no bacaidhean a thaobh ionnsachaidh.    

Tha seirbheisean taic speisealta rim faighinn a rèir feumalachdan fa leth.  Ann am 

prògraman ITE tha seo a’ gabhail a-steach meantair no taic taoiteir air greisean sgoile.   A 

thaobh taic acadaimigeach, tha an t-oilthigh a’ tabhann: 

- Prògraman ionnsachaidh adhartach, tarraingeach le dùbhlan iomchaidh  

- Cothrom air ionnsachadh tro stòrasan leabharlainn, àrainnean ionnsachaidh fuadain 

agus cothrom air-loidhne   

- Cothrom air ionnsachadh oilthigh nas fharsainge a’ gabhail a-steach rannsachadh 

eadar-nàiseanta iomchaidh 

- Litearras agus àireamhachd gus taic a thoirt do mhodh-obrach phroifeiseanta  

- Taic oideachaidh airson measadh  

- Fios air ais iomchaidh agus brìoghmhor  

- Pàipearan cùrsa a tha ruigsinneach is làn fiosrachaidh 

- Duilleagan eadar-lìn mu sholar ciorraim air an deilbh gus a bhith so-ruigsinneach do 

dhaoine a tha dall, le beagan lèirsinn no a tha ciorramach, a rèir UK Special 

Educational Needs and Disability Act (SENDA) 2001 

• A thaobh na taic aoghaireil tha an t-oilthigh a’ tabhann: 

- Fiosrachadh mu na siostaman taic nas fharsaing ann am pàipearan a’ chùrsa, 

duilleagan eadar-lìn agus ann an goireasan oilthigh 

- Luchd-obrach a tha furasta dèiligeadh riutha agus le co-fhaireachdainn  

- Roinn taic oileanaich 

- Taic airson ro-uallach 

- Seirbheisean comhairleachaidh 

- Comhairle mu thaic ionmhais 

- Cothrom air taic speisealta ma bhios feum air 

- Meantairean sgoile taiceil 

• A thaobh taic teicnigeach, tha an t-oilthigh a’ tabhann: 

- Taic IT  

- Cothrom air stòrasan IT iomchaidh  

Eòlas an oileanaich air com-pàirteachasan 

Tha an com-pàirteachas eadar sgoil agus oilthigh bunaiteach do leasachadh an tidseir.  

Tha com-pàirteachasan eadar gach oilthigh agus ùghdarras ionadail air an togail air com-

pàirteachasan clustair. Tha prìomh dhleastanas aig ùghdarrasan ionadail ann a bhith a’ 

toirt taic do sgoiltean gus ullachaidhean com-pàirteachais a chur an sàs.   Bidh tidsearan 

clas agus cuspair nam meantairean do dh’oileanaich an uair a bhios iad air cleachdadh 

proifeiseanta.  Bu chòir mothachadh a bhith aig oileanaich, tro mhodaileadh, gum bi 

oilthighean agus prìomh luchd-ùidh a’ co-obrachadh gus dèanamh cinnteach gum bi an 

greis teagaisg as fheàrr aig oileanach.  Tha an raon as fharsaing de chom-pàirteachais le 

prìomh luchd-ùidh mar chothrom ionnsachaidh leantainneach airson nan oileanach an dà 

chuid san oilthigh agus air greis-teagaisg.    

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/contents
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Tha oilthighean dealasach mu bhith a’ togail dhàimhean proifeiseanta le com-pàirtichean sgoile gus a bhith 

a’ stèidheachadh na taic as motha airson gach oileanach. Chan e a-mhàin gu bheil greisean sgoile a’ toirt 

taic do dh’oileanaich a tha a’ trèanadh ann a bhith a’ leasachadh an tuigse phractaigeach mu bhith a’ cur an 

cèill eòlas air a’ churraicealam agus eòlas-teagaisg sa chlasrùm.  Tha iad cuideachd a’ cuideachadh ann an 

leasachadh an tuigse air coimhearsnachd, air a bhith ag obair gu com-pàirteachail le pàrantan agus le 

proifeiseantaich/buidhnean eile, a bhith a’ tuigsinn phoileasaidhean ann an co-theacsa, agus a’ tuigsinn na 

dreuchd nas fharsaing a tha aig tidsear taobh a-muigh an ama a tha iad leis a’ chlas aca.  Tha greisean 

teagaisg adhartach a’ toirt taic do dh’oileanaich a tha a’ trèanadh gu bhith na thidsear mar fhianais airson 

Inbhe airson Clàradh Sealadach. 

• Tha com-pàirteachasan oilthigh le ùghdarrasan ionadail: 

- a’ toirt taic do leasachadh dreuchd oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan tro phrògraman ITE 

agus greisean inntrigidh fad bliadhna 

- gu h-àbhaisteach ag obair tron t-Siostam Greis Oileanach nàiseanta (SPS) gus raon de ghreisean 

teagaisg a thoirt do gach oileanach a rèir an seòlaidh agus prògram an oilthigh.   Bidh oilthighean a’ toirt 

fiosrachadh do na Ceannardan-sgoile agus meantairean a’ ghreis teagaisg mun ìre den phrògram aig a 

bheil an t-oileanach ag obair rè gach greis teagaisg 

- a’ toirt taic do structar agus rianachd ghreisean proifeiseanta.  Tha tidsearan ann an sgoiltean com-

pàirteachaidh ùghdarrais ionadail a’ faicinn a bhith a’ toirt taic do dh’oileanaich mar phàirt bhunaiteach 

de an ullachaidhean proifeiseanta. Bidh luchd-obrach oilthigh agus sgoile ag obair còmhla ri chèile mar 

luchd-oideachaidh thidsearan gu taic a thoirt agus measadh a dhèanamh air tidsearan air greisean 

teagaisg.  Tha ionnsachadh air làrach/greis teagaisg a’ toirt cothrom do luchd-obrach stèidhichte aig 

oilthigh agus luchd-obrach stèidhichte ann an sgoil ionnsachadh bho chèile agus còmhla ri chèile.     

Fiosrachadh agus tuigse an oileanaich air barantachadh, sunnd, co-
ionannachd agus in-ghabhaltas.                                                

Bidh oilthighean ag obair taobh a-staigh an reachdais a tha ann aig an àm a tha an làthair gus dèanamh 

cinnteach gu bheil na h-oileanaich air fad a tha a’ trèanadh gu bhith nan tidsearan ag obair taobh a-staigh, 

agus a’ coinneachadh ri, riatanasan reachdail agus riaghailtean-obrachaidh, mar a tha riatanach tro 

bharantachadh GTCS air gach prògram.  Tha gach prògram ITE a’ dèanamh cinnteach gu bheil oileanaich a 

tha a’ trèanadh gu bhith nan tidsearan a’ tuigsinn an raon de dhleastanasan a th’ orra mar thidsear gus 

dèanamh cinnteach gu bheil clann agus daoine òga sàbhailte agus air an deagh choimhead às an dèidh. 

Tha prògraman oilthigh a’ toirt eòlas do dh’oileanaich a tha gu bhith nan tidsearan mu an dleastanasan 

proifeiseanta taobh a-staigh reachdas làithreach.  Tha na h-oileanaich a’ tuigsinn bun-bheachd de shunnd 

agus a bhith a’ cleachdadh comharran sunnd, mo thriantan saoghail agus meatrags fulangais gus taic a 

thoirt do luchd-ionnsachaidh gu h-èifeachdach airson a bhith soirbheachail.  Bidh oilthighean a’ toirt taic do 

dh’oileanaich a tha a’ trèanadh gu bhith nan tidsearan mar fhianais do Inbhe Clàraidh Sealach, gu 

sònraichte:  

• 2.2.2 Eòlas agus tuigse a bhith aig an neach air sgoiltean agus coimhearsnachdan ionnsachaidh sa bheil 

iad a’ teagasg agus na dleastanasan proifeiseanta a tha orra nan lùib.   

• 3.1.5 Obrachadh gu h-èifeachdach ann an com-pàirteachas gus ionnsachadh agus sunnd adhartachadh. 

Tha oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan mothachail: 

• air an raon de riatanasan reachdail agus dleastanasan gus dèanamh cinnteach gu bheil a’ chlann agus 

daoine òga sàbhailte agus air an deagh choimhead às an dèidh. 

• an uair a bhios iad air greis phroifeiseanta, gum feum iad fàs eòlach air poileasaidhean agus modhan-

obrach na sgoile sa bheil iad stèidhichte airson greis agus gnìomh iomchaidh agus riatanach a 

choileanadh a bhios a rèir dhòighean-obrach ionadail agus stiùireadh reachdail.  

• air cùisean a tha ag èirigh sa chomann shòisealta leithid radaigealachd agus dubh-shaothrachadh 

chloinne airson feise.  

• air poileasaidhean, modhan-obrach agus dleastanasan co-cheangailte ri còraichean sunnd agus feartan 

air an dìon gus taic a thoirt do chlann agus daoine òga gus an soirbheachasan agus an euchdan a 

choileanadh aig an ìre as àirde.  
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• air cho cudromach ’s a tha tuigse, luachadh agus comharrachadh iomadachd agus leth-bhreith dùbhlanach. 

Bidh oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan gu lèir a’ crìochnachadh am pròiseas nàiseanta Sgeama Dìon 

nam Buidhnean So-leònte (PVG) mus tòisich iad air am prògram ITE.   A rèir Còd Tidsear Trèanaidh FTCS 

agus an Stiùireadh Proifeiseanta aig GTCS mu Chleachdadh Conaltraidh Eileagtronaigeach agus Meadhanan 

Sòisealta, bidh iad ag obair ann an oilthigh agus air greis teagasg ann an sgoil.  An uair a bhios iad air greis 

phroifeiseanta, bidh oileanaich a’ cleachdadh dhòighean a bhios a’ toirt taic do shunnd gach neach.  Bidh iad a’ 

dèiligeadh ri luchd-ionnsachaidh, luchd-obrach, pàrantan agus com-pàirtichean le urram. 

An uair a bhios iad air greis phroifeiseanta: 

• bidh oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan a’ planadh ghnìomhan ionnsachaidh agus a’ cleachdadh 

mhodhan-obrach ionnsachaidh agus teagaisg gus fulangas agus saoranachd cunntasach adhartachadh. 

• bidh meantairean a tha nan tidsearan a’ dèanamh cinnteach gu bheil an ìre iomchaidh de dh’fhiosrachadh 

aig na h-oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan gus planadh airson coinneachadh ri feumalachdan nan 

oileanach air fad nan clas(aichean).  Tha seo a’ gabhail a-steach na feadhainn a tha a’ coinneachadh ri 

dùbhlain a bharrachd, mar eisimpleir luchd-cùraim òga, agus na feadhainn a tha beò ann an chruaidh-chàs 

ionmhais.    

• tha oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan for-ghnìomhach ann a bhith ag adhartachadh chàirdeasan 

dheimhinneach agus ag amharc air gach leanabh agus duine òg mar neach fa leth leis na feumalachdan, 

riosgan agus còraichean aige/aice fhèin. 

• bidh oileanaich a’ dèanamh feum iomchaidh de fhiosrachadh gus a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil 

gach neach-ionnsachaidh air a ghabhail a-steach agus an sàs ann an ionnsachadh. 

Tùsan: 

Darling-Hammond, Linda. Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs. 2013. 

Donaldson, Graham. The Report setting out the findings of the Review of Teacher Education. ISBN 978 0 7559 

9733 6. 2011.  



Frèam-obrach fèin-luachadh airson Tùs-thrèanadh Thidsear 2018 

 

 

Raon 3: Builean nan oileanach - 
Prìomh chuspairean  
A’ coinneachadh ri feumalachdan nan inbhean proifeiseanta     

• Tha ar n-oileanaich a’ tuigsinn an Inbhe airson Clàradh Sealadach (SPR) (GTCS 2012) agus ga 

chleachdadh gu riaghailteach, agus gu h-èifeachdach, gus fèin-luachadh, beachdachadh air agus am 

modh-obrach a leasachadh. 

A’ leasachadh eòlas-teagaisg èifeachdach  

• Is urrainn dha ar n-oileanaich sealltainn gu bheil tuigse dhomhainn, agus cur an cèill practaigeach aca 

de oide-eòlais agus ro-innleachdan airson ionnsachadh agus teagasg.   

• Is urrainn dha ar n-oileanaich sealltainn gu bheil tuigse speisealta aca do mhodhan-obrach teagaisg 

èifeachdach ann an litearras, àireamhachd agus slàinte agus sunnd. 

• Tha ar n-oileanaich a’ leasachadh am modh-obrach gus tuigse agus sùim iomchaidh a ghabhail de 

fheumalachdan taic a bharrachd agus factaran sòisio-eaconamach a dh’fhaodadh a bhith mar 

bhacaidhean ionnsachaidh airson clann agus daoine òga. 

• Is urrainn dha ar n-oileanaich sgilean iomchaidh didseatach a chomharrachadh agus taghaidhean 

fiosraichte a dhèanamh mu bhith a’ cleachdadh teicneòlas didseatach a thaobh am modh-obrach agus 

giùlain proifeiseanta. 

Dleastanas a thaobh ionnsachadh proifeiseanta fad-dhreuchd  

• Bidh ar n-oileanaich a’ dèanamh feum èifeachdach de rannsachadh gus cur ri am modh-obrach 

proifeiseanta a tha sìor leasachadh.   

• Bidh ar n-oileanaich a’ comharrachadh sgilean ann an obrachadh com-pàirteachail gus an sgrùdadh 

proifeiseanta a leasachadh. 
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Raon 3: Builean nan oileanach – Dealbh 

A’ coinneachadh ri feumalachdan nan inbhean 
proifeiseanta     

Tha eòlas, sgilean agus luachan air am measadh tro modhan-obrach measaidh an oilthigh 

a tha air an dearbhadh airson càileachd le QAA agus tha sùil air a chumail air le siostam 

sgrùdaidh luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh.  Tha eòlas, sgilean agus luachan air an co-

mheasadh air greis proifeiseanta le taoitearan oilthigh agus taoitearan sgoile, ann an com-

pàirteachas le oileanaich.  Tha am measadh seo a’ dearbhadh a bheil no nach eil an t-

oileanach air an SPR a ruighinn. Tha an t-eòlas sgoile cuideachd air a dhearbhadh airson 

càileachd, a tha air a shuidheachadh le oilthighean, ann an co-rèir ris na còdan measaidh 

aca.  Tha eòlas an oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsear, air a’ churraicealam air 

fhianaiseachadh tron obair aca a dh’ionnsaigh SPR.      

A’ leasachadh eòlas-teagaisg èifeachdach  

Tha oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsear gu gnìomhach a’ faighinn eòlas, agus a’ 

meòrachadh gu sgrùdach, air raon farsaing de mhodhan-obrach teagaisg a tha a’ toirt 

dhaibh an cothrom a bhith ag ionnsachadh agus as urrainn dhaibh an atharrachadh airson 

an cleachdadh nan teagasg sa chlasrùm.  Tha teicneòlasan co-mheasgte gu h-àbhaisteach 

air an cleachdadh ann an teagasg agus bidh oileanaich a tha a’ trèanadh mar thidsearan a’ 

cleachdadh teicneòlas nan obair fhèin.  Faodar gin sam bith de na modhan-obrach a 

chleachdadh gus gluasadan làithreach ann an teagasg a mhodaileadh, mar eisimpleir, 

ionnsachadh air a’ bhlàr a-muigh.    

• Tha iad ag ionnsachadh bho bhith ag obair còmhla 

- ionnsachadh co-obrachail 

- ionnsachadh com-pàirteachail  

• Tha iad ag ionnsachadh tro bhith a’ freagairt, a’ sgrùdadh agus a’ cur cheistean agus 

chùisean fa leth agus mar bhuidheann  

- ceist/ionnsachadh stèidhichte air ionnsachadh 

- leughadh sgrùdach 

- sgrùdadh  

- rannsachadh-cùise 

- fuasgladh cheistean 

- sgrùdadh làraich 

• Tha iad ag ionnsachadh tro bhith a’ dèanamh  

- ionnsachadh stiùirichte le oileanach  

- taisbeanaidhean 

- conaltradh agus deasbad  

- teagasg co-inbheach 

- teagasg air greis proifeiseanta  

• Bidh iad ag ionnsachadh tro sgrìobhadh  

- planaichean leasanan 

- logaichean 

- leabhrain-là 

- aiste mheòrachail 

- aithisgean bho sgrùdaidhean clasrùm  

- faidhlichean teagaisg  
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• Bidh iad ag ionnsachadh tro ghreis-sgoile phroifeiseanta  

- Tha cothrom aig oileanaich ann an sgoiltean a bhith a’ planadh phrògraman teagaisg 

co-leantaileach, adhartach agus brosnachail a tha a’ maidseadh feumalachdan agus 

comasan luchd-ionnsachaidh a’ cleachdadh nan eòlasan-teagaisg gu h-àrd.   

Dleastanas a thaobh ionnsachadh proifeiseanta fad-
dhreuchd  

Tha SPR a’ sonrachadh na thathar a’ sùileachadh bho thidsear a tha a’ trèanadh aig 

deireadh ITE a tha a’ sireadh clàradh sealach le GTCS. Tha e cuideachd mar aon de 

sheata abairtean tomhasan-measaidh cuspair airson teisteanasan proifeiseanta ann an 

Alba air a leasachadh le QAA. An dèidh an SPR fhaighinn, bidh gach tidsear a tha air 

clàradh sealach fhaighinn a’ leantainn air adhart air an slighe ionnsachaidh phroifeiseanta 

le bhith a’ gluasad gu bhith a’ faighinn Inbhe airson Làn Chlàradh  Standard for Full 

Registration (SFR) (GTCS 2012). Is e SFR an t-slighe a-steach dhan obair, agus an t-slat-

tomhais air comas tidseir, airson a h-uile tidsear.  An dèidh an SFR fhaighinn, leanaidh na 

tidsearan orra a’ leasachadh an ealantais agus an eòlais thar gach raon den cleachdadh 

phroifeiseanta, tro ionnsachadh phroifeiseanta fad-dhreuchd (CLPL) a tha iomchaidh agus 

seasmhach. Tha Inbhe airson Ionnsachadh Proifeiseanta Fad Dhreuchd Standard for 

Career-Long Professional Learning (GTCS 2012) air a leasachadh gus taic a thoirt do 

thidsearan a tha airson beachdachadh air an inbhe seo mar phàirt de an ionnsachadh 

phroifeiseanta.  Mar a bhios iad a’ gluasad air adhart tro an dreuchdan cuidichidh an Inbhe 

seo iad gu bhith a’ comharrachadh, a’ planadh agus a’ leasachadh nam feumalachdan 

ionnsachaidh aca fhèin agus a’ dèanamh cinnteach à leasachadh leantainneach air modh-

obrach phroifeiseanta. Tha na sgilean fèin-luachaidh air a bheil CLPL air a stèidheachadh, 

air a leasachadh a-cheana le oileanaich a tha a’ trèanadh gu bhith nan tidsearan.  Bu chòir 

do fhèin-luachadh a bhith na phròiseas fheumail a tha dian agus a’ leigeil le oileanaich a 

bhith meòrachadh gu sgrùdail air am modh-obrach phroifeiseanta agus dòighean-

cleachdaidh. 

• Bu chòir fèin-luachadh taic a thoirt do dh’oileanaich a bhith 

- Meòrachadh air na tha iad air a dhèanamh  

- Smaoineachadh air na nì iad às dèidh seo 

- Beachdachadh air an adhartas agus an leasachadh aca fhèin   

- Tuigse dhomhainn fhaighinn air am modh-obrach phroifeiseanta, ionnsachadh 

proifeiseanta, agus a’ bhuaidh a tha aig seo air am breithneachadh, gnìomhan 

proifeiseanta agus co-obraichean, agus taic a thoirt do sgoilearan agus an 

ionnsachadh 

•  Bidh oilthighean a’ toirt taic do dh’oileanaich a bhith a’ leasachadh an sgilean fèin-

luachaidh tro bhith gan cuideachadh a’ leasachadh modh-obrach structaraichte gu 

ionnsachadh proifeiseanta  

- Sgrùdadh 

- Clàradh 

- Anailis 

- Meòrachadh 

- Ceangal meòrachadh agus fianais gus planadh san àm ri teachd fhiosrachadh 

- Comharrachadh raointean airson an leasachadh  

- Cleachdadh rannsachadh gus modh-obrach fhiosrachadh  

http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standards-for-registration.aspx
http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standards-for-registration.aspx
http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standards-for-registration.aspx
http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standard-for-career-long-professional-learning.aspx
http://www.gtcs.org.uk/professional-standards/standard-for-career-long-professional-learning.aspx
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Pàipear-taic 1: A’ cleachdadh an 
fhrèam-obrach gus a dhol an sàs ann 
an ceistean fèin-luachaidh sònraichte  
Aon dòigh sam faodar am frèam-obrach a chleachdadh, is e a bhith a’ cleachdadh ceist shònraichte mar chuimse 

airson a bhith a’ cruinneachadh agus a’ conaltradh mun fhianais.  Cuidichidh seo le bhith a’ comharrachadh agus 

a’ co-roinn modh-obrach èifeachdach. Mar eisimpleir, dh’fhaodadh gum biodhte a’ cuimseachadh air: 

Dè cho math ’s a tha sinn a’ toirt taic do thidsearan a tha a’ trèanadh ann an ionnsachadh agus measadh 

àireamhachd?  

Faodar na cuspairean iomchaidh a leanas a thaghadh  

Pròiseasan Dearbhaidh Càileachd ann am Foghlam Àrd-Ìre  

• Tha ar cùrsaichean airson àireamhachd air an deagh dheilbh, a’ toirt eòlas acadaimigeach de dh’àrd-

chàileachd don a h-uile oileanach agus a’ leigeil le coileanadh oileanach a bhith air a mheasadh gu earbsach.   

Fianais a dh’fhaodte a chleachdadh: susbaint agus deilbh cùrsa; dòighean-obrach QAA  

Na tha oileanach a’ cur ri leasachadh 

• Bidh sinn gu riaghailteach a’ sireadh bheachdan nan oileanach mun fhèin-fhiosrachadh aca gus ar 

luachadh air an t-solar againn fhiosrachadh.  

Fianais a dh’fhaodte a chleachdadh: buidhnean cuimseachaidh de dh’oileanaich; fios air ais bho chonaltradh 

leantainneach.  

Fèin-fhiosrachadh an oileanaich mun churraicealam  

• Bidh oileanaich a’ faighinn taic gus tuigse mhionaideach a leasachadh mu an uallachaidhean phroifeiseanta 

a thaobh àireamhachd.   

Fianais a dh’fhaodte a chleachdadh: sgrùdaidhean; buidhnean cuimseachaidh de dh’oileanaich/tidsearan 

sgoile. 

Fèin-fhiosrachadh an oileanaich mu chom-pàirteachasan  

• Bidh sinn a’ co-obrachadh gu h-èifeachdach le ùghdarrasan ionadail agus sgoiltean gus dèanamh 

cinnteach gum bi eòlas ionnsachaidh cunbhalach aig gach oileanach.   

Fianais a dh’fhaodte a chleachdadh: obrachadh ann an com-pàirteachas (mar eisimpleir, geàrr-chunntasan 

choinneamhan); planaichean no sgeamaichean; agallamhan le luchd-obrach iomchaidh; buidhnean 

cuimseachaidh oileanach.   

Leasachadh eòlas-teagaisg èifeachdach  

• Is urrainn dha na h-oileanaich againn tuigse shònraichte a nochdadh do mhodhan-obrach èifeachdach ann 

an àireamhachd.   

• Tha na h-oileanaich againn a’ leasachadh am modh-obrach gus tuigsinn, agus cunntas iomchaidh a thoirt 

air feumalachdan taic-ionnsachaidh agus factaran sòisio-eaconamach, a dh’fhaodadh a bhith mar 

bhacaidhean ionnsachaidh airson clann agus daoine òga. 

Fianais a dh’fhaodte a chleachdadh: sgrùdaidhean; buidhnean cuimseachaidh oileanach /tidsearan sgoile.  
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Faodaidh sibh am fiosrachadh seo ath-chleachdadh (ach a-mhàin na dealbhan agus na logothan) saor 
agus an-asgaidh ann am fòrmat no meadhan sam bith, fo theirmean Cead Riaghaltas Fosgailte ma 
thèid ath-riochdachadh gu neo-chearbach agus gun a bhith ann an co-theacsa air a dhroch stiùireadh. 
Feumar gabhail ris gu bheil an stuth fo dhlighe-sgrìobhaidh Foghlam Alba agus feumaidh tiotal an 
sgrìobhainn a bhith air ainmeachadh. 
 

Gus an cead seo fhaicinn, tadhal air http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 
no cuir post-dealain gu: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
 
Far a bheil sinn air fiosrachadh dlighe-sgrìobhaidh treas pàrtaidh a chomharrachadh feumaidh sibh 
cead bhon fheadhainn aig a bheil cead airson an stuth sin. 
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