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Leasaiche Susbaint Measaidh GME – Foghlam Giglets  
An dreuchd ainmichte 18 Dùbhlachd 2017 
Cuiribh tagradh ro 5 Faoilleach 2018 
Uairean: 10-15 uairean san t-seachdain 
Pàigheadh: Mu £20 san uair 
 
Geàrr-iomradh Dreuchd 
Tha Foghlam Giglets a’ trusadh sgioba de luchd-teagaisg Foghlam tro Meadhan na Gàidhlig a tha eòlach, tàlantach 
agus cruthachail.   
 
Tha Riaghaltas na h-Alba air Measaidhean Cunbhalaichte Nàiseanta airson Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (GME 
NSA) a choimiseanadh mar phàirt den Fhrèam Leasachaidh Nàiseanta. Bidh Measaidhean Cunbhalaichte Nàiseanta 
GME a’ measadh chloinne agus dhaoine òga bho Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an leughadh, sgrìobhadh 
agus àireamhachd rè P1, P4, P7 agus ÀS3. Bidh Foghlam Giglets a’ leasachadh Measaidhean Cunbhalaichte Nàiseanta 
GME bhon Dùbhlachd 2017 airson foillseachadh san Ògmhios 2018. 
 
Gus am bi a’ Ghàidhlig agus gu h-àraid GME air a làimhseachadh le co-ionannachd ann an Alba, tha Foghlam Giglets 
a’ leasachadh stuth measaidh a’ cleachdadh modh-obrach Gàidhlig-an-toiseach.  Bidh an t-susbaint gu lèir air a 
leasachadh ann an Gàidhlig, a’ cuimseachadh air eòlasan agus builean an CfE. Mar sin, tha Foghlam Giglets a’ 
tarraing còmhla sgioba luchd-oideachaidh le eòlas air CfE ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig gus susbaint a 
leasachadh airson Measaidhean Cunbhalaichte Nàiseanta GME.  
 
Dè tha an lùib na dreuchd?   
 
Bu choir eòlas a bhith aig tagraichean ann an oideachadh chloinne ann an GME, leis na teisteanasan proifeiseanta 
leithid Barantachadh GTCS, far an gabh sin a dhèanamh.  
 
Bhiodh eòlas air teagasg aig ìre CfE sam bith bho Thràth-bhliadhnaichean troimhe gun Treas Ìre, buntainneach. 
 
Bhiodh eòlas dìreach air a bhith ag obair le sgoilearan bho dhualchas Gàidhlig agus dualchas ionnsachaidh na 
Gàidhlig  anabarrach buannachdail.  
 
Is e ar n-amas sgioba de thidsearan a tharraing còmhla a bhios a’ gabhail a-steach an dà chuid fileantaich dùthchasach 
Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh Gàidhlig, ach tha e deatamach gu bheil tagraichean uile fileanta ann an Gàidhlig 
labhairte agus sgrìobhte.  
 
Bidh an leasachadh air susbaint a’ cuimseachadh air leasachadh cheistean gus leughadh, sgrìobhadh agus àireamhachd 
a mheasadh. Gheibh tidsearan taic tron phròiseact ach bu choir do thagraichean a bhith misneachail ann an leasachadh 
susbaint buntainneach do na raointean curraicealaim sin.  
 
Seòrsa Obrach: ’S e dreuchd neo-cheangailte a tha seo agus faodaidh an àireamh uairean gan obrachadh gach 
seachdain a bhith air an obrachadh a-mach leis an tagraiche, ach bhiodh sinn ag amas gum biodh gach tagraiche ag 
obair 10-15 uairean a thìde gach seachdain. Bidh na rèiteachaidhean obrach sùbailte agus a’ gabhail a-steach obair 
bhon dachaigh. Bu choir dùileachadh gum bi beagan siubhail air feadh Alba na lùib. 
 
Cunnradh: Thèid iarraidh air tagraichean gabhail ri cunnradh neo-cheangailte airson 6 mìosan aig a’ char as lugha. 
Bidh cothrom ann an cunnradh seo a leudachadh.   
 
Pàigheadh: Thèid mu £20 san uair a phàigheadh do thagraichean. 
 
Ma bhios ùidh agaibh ann, cuiribh fios air post-d gu Jax McGhee aig jax@giglets.net le lethbhreac den CV agaibh. 


