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27 An Gearran 2018 
 
A Phàrant/Neach-cùraim uasail 
 
San t-Samhain 2017, thadhail sgioba luchd-sgrùdaidh bho Foghlam Alba air Àrd-sgoil 
Greenfaulds.  Rè ar turais, bhruidhinn sinn ri pàrantan/luchd-cùraim agus ri daoine òga 
agus dh’obraich sinn gu dlùth leis a’ cheannard agus an luchd-obrach. 
 
Fhuair an sgioba sgrùdaidh na neartan a leanas ann an obair na sgoile: 
 
 Tha an ceannard le taic bho a h-àrd-sgioba ceannardais, air cultar co-obrachail a 

stèidheachadh a tha a’ toirt taic do leasachadh leantainneach.  Tha a bhith a’ stiùireadh 
atharrachaidh agus leasachaidh air a thuigse mar nì co-roinnte agus tha an luchd-
obrach aig a h-uile ìre a’ faireachdainn gu bheil cumhachd aca cur ri seo.   
 

 Tha faireachdainn glè dheimhinneach san sgoil a tha stèidhichte air urram, amas agus 
in-ghabhaltas.  Mar thoradh air sin, tha na daoine òga air am brosnachadh gu bhith ag 
ionnsachadh agus bidh iad a’ freagairt gu deimhinneach don chomhairle agus don 
bhrosnachadh a bhios iad a’ faighinn bhon luchd-obrach.     

 
 Tha na com-pàirteachasan èifeachdach agus làidir a tha an sgoil air a leasachadh air 

cur ri ionnsachadh dhaoine òga agus air an raon de shlighean ionnsachaidh a 
mheudachadh aig an ìre as àirde. Tha na com-pàirteachasan sin cuideachd a’ tabhann 
raon farsaing de chothroman do dhaoine òga sgilean comas-obrach a leasachadh.   

 
 An diorras airson na Gàidhlig a tha air a nochdadh leis a’ cheannard, luchd-obrach 

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus daoine òga.  Tha an luchd-obrach a’ nochdadh 
ìre àrd de phroifeiseantachd ann a bhith a’ solar raon de chothroman do dhaoine òga a 
bhith ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig, gu sònraichte ann an ÀS1-ÀS3. 
 

 Tha modhan-obrach a thaobh a bhith a’ leudachadh sgilean agus eòlas dhaoine òga an 
co-cheangal ri sunnd, co-ionannachd agus in-ghabhaltas air leth èifeachdach.  Tha na 
daoine òga a’ toirt buaidh dheimhinneach air ionnsachadh an comhaoisean tro bhith a’ 
stiùireadh lìbhrigeadh phrògraman a tha a’ brosnachadh sunnd.   
 

 Thar na sgoile tha mòran daoine òga, a’ gabhail a-steach an fheadhainn a tha ann am 
Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, a’ gabhail thuca fhein dreuchdan ceannardais ann 
an clubaichean agus le bhith a’ toirt taic don comhaoisean sa chlas.   

 
Chaidh na raointean a leanas a chomharrachadh airson leasachadh agus chaidh bruidhinn 
mun deidhinn ris a’ cheannard agus riochdaire bho Chomhairle Siorrachd Lannraig a Tuath. 
 
 Modh-obrach nas ro-innleachdail a leasachadh gus taic a thoirt do leasachadh 

leantainneach.  Bu chòir dhan seo a bhith a’ gabhail a-steach neartachadh air sgilean an 
luchd-obrach ann am mion-sgrùdadh dàta agus a’ dèanamh lèirmheas air mar a tha 
prìomhachasan leasachaidh na sgoile air an stiùireadh agus air an cur an sàs aig a                 
h-uile ìre.   
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 A’ togail air an deagh chleachdadh a tha ann an-dràsta, a bhith a’ dèanamh cinnteach à 

cunbhalachd ann an teagasg agus ionnsachadh de dh’àrd-chàileachd agus aig a bheil 
toradh de ghnìomhan le dùbhlan iomchaidh agus buntainneach airson gach neach-
ionnsachaidh.  Feumaidh an sgoil barrachd cudrom a chur air modhan teagaisg tha a’ 
toirt taic do dhaoine òga a bhith nan luchd-ionnsachaidh a tha nas gnìomhaich agus nas 
neo-eisimeilich.   

 
 Tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air ullachaidhean na sgoile a thaobh measadh agus 

tracadh an adhartais a tha daoine òga a’ dèanamh.  A’ dèanamh cinnteach gu bheil am 
fiosrachadh seo air a chleachdadh gu h-èifeachdach gus ionnsachadh agus eadar-
mheadhanachdan iomchaidh a phlanadh, a nì tuilleadh meudachaidh air buileachadh 
agus coileanaidhean dhaoine òga.  

 
 Leantainn air adhart a’ dèanamh cinnteach, mar dhaoine fa leth agus mar bhuidhnean, 

daoine òga ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, mar a bhios iad a’ gluasad suas 
tron sgoil, gu bheil co-chuid iomchaidh den ionnsachadh tron Ghàidhlig.   Mar thoradh 
air sgrùdadh agus tracadh, bu chòir do dhaoine òga fios a bhith aca air mar a choileanas 
iad fileantas de dh’àrd-chàileachd, bho ghnìomhan taobh a-staigh agus taobh a-muigh 
na sgoile, agus mar a dh’fhaodas seo a bhith air aithneachadh tro Theisteanasan 
Nàiseanta agus duaisean.    
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Chruinnich sinn fianais gus cothrom a thoirt dhuinn luachadh a dhèanamh air cuid de 
chomharran càileachd ann an Dè cho math ’s a tha an sgoil againn? (4mh eagran.   Bidh 
comharran càileachd a’ cuideachadh sgoiltean, ùghdarrasan foghlaim agus luchd-sgrùdaidh 
breith a thoirt air dè a tha math agus dè a dh’fheumas a bhith air a leasachadh.  An dèidh 
sgrùdadh a dhèanamh air gach sgoil, bidh Riaghaltas na h-Alba a’ cruinneachadh 
luachaidhean de chomharran càileachd gus lorg a chumail air dè cho math ’s a tha sgoiltean 
ann an Alba a’ dèanamh.   
 
Seo luachaidhean Foghlam Alba airson Àrd-sgoil 
Greenfaulds. 
 
 

Comharran càileachd Luachadh 

Stiùireadh atharrachadh 
 

math  

Ionnsachadh, teagasg agus measadh  
 

math 

Ag àrdachadh ruigsinneachd is coileanadh 
 

math 

A’ dearbhadh sunnd, co-ionannachd agus in-ghabhaltas 
 

glè mhath 

Tha tuairisgeulan de na luachaidhean rim faotainn bho Dè cho math ’s a tha an sgoil 
againn? (4mh eagran).  Pàipear-taic 3: An sgèile sia puing. 
 
Bidh sgrìobhainn le fiosrachadh nas mionaidich, ainmichte mar gheàrr-iomradh air toraidhean 
an sgrùdaidh ri fhaotainn air làrach-lìn Foghlam Alba aig  
https://education.gov.scot/inspection-reports/north-lanarkshire/8357331. 
 
Dè a thachras a-nis? 
 
Tha sinn misneachail gu bheil an comas aig an sgoil leantainn oirre a’ leasachadh agus mar 
sin cha tadhail sinn tuilleadh air an sgoil co-cheangailte ris an sgrùdadh seo.  Bheir 
Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath fios do phàrantan/luchd-cùraim mu adhartas na sgoile 
mar phàirt de na h-ullachaidhean aca a thaobh a bhith ag aithris mu chàileachd an sgoiltean.        
 
 
 
Patricia Watson 
Neach-sgrùdaidh na Banrigh 
 


