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Am pròiseas ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh 
Bidh Luchd-sgrùdaidh na Banrigh a’ dèanamh ath-bhreithneachadh neo-eisimeileach air 
càileachd an t-solarachaidh ann an colaistean na h-Alba às leth Comhairle 
Maoineachaidh Àrd-fhoghlaim agus Foghlam Adhartach na h-Alba (SFC) fo aonta ìre 
seirbheis eadar a’ chomhairle agus Foghlam Alba.  Anns an sgioba ath-
bhreithneachaidh bidh Luchd-sgrùdaidh na Banrigh, luchd-measaidh co-cheangailte 
agus oileanach mar bhall. 
 
Chaidh an t-ath-bhreithneachadh a dhèanamh a rèir a’ cho-ghnàiths air barrantas 
càileachd (Màrt 2009) aig Institiud na Mìle Bliadhna ONG, a-nis Oilthigh na 
Gàidhealtachd ’s nan Eilean agus na colaistean a tha nan com-pàirtichean sgoilearach 
de ONG.  Fon cho-ghnàths seo, a chaidh aontachadh le SFC, Foghlam Alba agus a’ 
Bhuidheann Barrantas Càileachd airson Àrd-fhoghlam (QAA), chuimsich an t-ath-
bhreithneachadh air solarachadh Foghlam Adhartach (FE) a-mhàin. 
 
Rè ath-bhreithneachaidhean on taobh a-muigh, bidh buill nan sgiobaidhean ath-
bhreithneachaidh a’ toirt sùil air ionnsachadh agus teagasg agus a’ bruidhinn ri luchd-
ionnsachaidh, luchd-obrach agus luchd-ùidh.  Bidh iad a’ sgrùdadh fiosrachadh air 
coileanadh luchd-ionnsachaidh agus a’ measadh adhartas agus builean luchd-
ionnsachaidh.  Bidh iad a’ coinneachadh le buill a’ Bhùird Stiùiridh agus a’ faighinn 
bheachdan bhuidhnean coimhearsnachd, com-pàirtichean agus luchd-fastaidh a bhios 
ag obair leis a’ cholaiste. 
 
Is e prìomh adhbhar na h-aithisg seo làn-mhìneachadh a dhèanamh air prìomh 
thoraidhean an ath-bhreithneachaidh on taobh a-muigh, neartan na colaiste a 
chomharradh agus clàr-ama soilleir a chruthachadh airson gnìomh san àm ri teachd gus 
càileachd a leasachadh. 
 
Is e toradh an ath-bhreithneachaidh seo on taobh a-muigh co-dhùnadh mu èifeachdas, 
beagan èifeachdais no gun a bhith èifeachdach a tha a’ cur an cèill measadh an 
sgioba ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh air sàr-ionnsachadh, dol an sàs an luchd-
ionnsachaidh agus cultar càileachd. 
 

Tha an aithisg cuideachd a’ cleachdadh a’ bhriathrachais 
a leanas airson tuairisgeul a thoirt air 
àireamhan agus co-roinnean: 

 

cha mhòr gu lèir thar 90% 

a’ chuid as motha 75-90% 

mòr-chuid 50-74% 

nas lugha na leth 15-49% 

beagan  suas gu 15% 

 
Tha an aithisg seo fo Dhlighe-sgrìobhaidh a’ Chrùin. 
 
Faodaidh sibh an sgrìobhainn seo ath-chleachdadh (seach suaicheantasan buidhne 
sam bith) an-asgaidh ann an cruth sam bith airson rannsachadh, sgrùdadh 
prìobhaideach no airson a sgaoileadh taobh a-staigh buidhne.  Feumaidh sibh a bhith 
mionaideach nuair a chleachdas sibh i agus chan fhaod sibh a h-ath-chleachdadh ann 



 

 

an dòigh sam bith a nì fiaradh air an fhìrinn. Feumar innse gu bheil i fo Dhlighe-
sgrìobhaidh a’ Chrùin agus feumar tiotal na bun-sgrìobhainn bhon tàinig an teacsa innse 
cuideachd. 
 
Airson an stuth seo a chleachdadh ann an dòigh sam bith eile cuiribh a-steach airson 
Teisteanas Cliog-cleachdaidh airson bun-stuth 
aig:www.hmso.gov.uk/copyright/licences/click-use-home.htm  
no sgrìobhaibh gu: HMSO Licensing, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich, NR3 
1BQ 
Facs: 01603 723000 
Post-d: hmsolicensing@cabinet-office.x.gsi.gov.uk 
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1. Ro-ràdh 
 
An t-ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh 
 
Rinneadh an t-ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh le Foghlam Alba tron t-seachdain 
a’ tòiseachadh 18 Samhain 2013. 
 
Rinn sinn sgrùdadh air ionnsachadh agus teagasg agus gnìomhan cudromach eile a tha 
a’ toirt buaidh air càileachd eòlas an luchd-ionnsachaidh.  Rinn sinn measadh air na 
bha seo fa chomhair nan trì prìomh phrionnsabalan, sàr-ionnsachadh, dol an sàs an 
luchd-ionnsachaidh agus cultar càileachd, a’ cleachdadh nan 13 slatan-tomhais air 
comharraidhean càileachd a chaidh a mhìneachadh anns na h-Eagrachaidhean 
càileachd taobh a-muigh airson colaistean na h-Alba, a chaidh ùrachadh san Lùnastal 
2013.  Chleachd sinn cuideachd CI 2.2.  Dè cho math ’s a tha prògraman agus 
seirbheisean a’ coinneachadh ri feumalachdan luchd-ionnsachaidh? gus taic a thoirt do 
ar measaidhean.  Chleachd sinn fiosrachadh bho thurasan eile chun na colaiste airson 
raon an ath-bhreithneachaidh a stèidheachadh. 
 
Fhuair sinn eisimpleir de mhodh-obrach sàr mhath agus tha sinn a’ toirt cunntas air san 
aithisg seo air taobh-duilleig 16.   
 
Bhruidhinn an sgioba ath-bhreithneachaidh on taobh a-muigh ri luchd-ionnsachaidh, 
luchd-obrach aig gach ìre den cholaiste, buill a’ Bhùird Stiùiridh, luchd-fastaidh, 
buidhnean air an taobh a-muigh agus luchd-cleachdaidh eile na colaiste. 
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2. A’ cholaist agus a co-theacsa 
 
Ann a bhith a’ coileanadh an ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh de Cholaisde a’ 
Chaisteil OnG, ghabh Foghlam Alba suim de na nithean a leanas mu cho-theacsa na 
colaiste. 

 
Is e aon de na colaistean as lugha ann an Alba a tha ann an Colaisde a’ Chaisteil. 
 
Ann an seisean 2012–13, chlàr a’ cholaiste còrr air 1,500 neach-ionnsachaidh FE.  Tha 
iomradh mu aois an luchd-ionnsachaidh a’ sealltainn gu bheil 16% dhiubh fo aois 16; 
20% aois16 gu 19, 11% aois 20 gu 24; agus 53% nas sine na 25. 
 
Tha a’ cholaiste a’ frithealadh Innse Gall air fad, bho Bhatarsaigh agus Barraigh aig 
deas gu Nis ann an ceann a tuath Leòdhais, farsaingeachd de chòrr air 3,000 meatair 
ceàrnagach.  Tha a’ mhòr chuid de na prògraman air an lìbhrigeadh bho àrainn 
Steòrnabhaigh air Eilean Leòdhais.  Tha prògraman eile air an lìbhrigeadh ann an 
ionadan ionnsachaidh ann am Beinn na Fadhla, Barraigh agus Loch nam Madadh. 
 
Tha a’ mhòr chuid de dh’eaconamaidh Innse Gall stèidhichte air iomairtean beaga agus 
miocro, leis a’ mhòr chuid dhiubh le nas lugha na còig luchd-obrach.  Tha 
companaidhean le còrr air 50 neach-obrach a’ dèanamh suas earrann nas lugha de 
chothroman obrach na tha sa chòrr de sgìre na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. 
 
Is e Com-pàirtiche Sgoilearach de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (OnG) a 
tha ann an Colaisde a’ Chaisteil OnG.  Tha solar àrd fhoghlam na colaiste air a 
lìbhrigeadh tron chom-pàirteachas seo.  Tha a’ cholaiste an co-bhoinn ris na h-ionadan 
com-pàirteachais agus a luchd-ùidh an sàs aig an àm a tha an làthair ann a bhith a’ 
suidheachadh nan ullachaidhean airson riaghladh roinneil solar FE ann an sgìre na 
Gàidhealtachd ’s nan Eilean. 
 
Tha a’ cholaiste a’ tabhann raon de phrògraman FE bho ìre tòiseachaidh gu Prògram 
Cothrom air Foghlam Àrd Ìre ann am Frèam-obrach Chreideasan agus Theisteanasan 
na h-Alba (SCQF) ìre 3-6.  Tha i air lèirmheas a dhèanamh air a curraicealam do luchd-
ionnsachaidh aig gach ìre o chionn ghoirid, a’ gabhail a-steach sgoilearan agus luchd-
ionnsachaidh aig a bheil feum air barrachd roghainnean agus chothroman.  Tha a’ 
cholaiste cuideachd a’ tabhann phrògraman tro mheadhan na Gàidhlig. 
 
Ann an 2012-13 b’ e an ìre gnìomh na colaiste fo chunnradh bhon SFC airson 
phrògraman neo-adhartach 8,427 aonad tomhais oileanach (WSUM).  Tha an t-solar 
làn-ùine FE aig a’ cholaiste a’ riochdachadh 67% de WSUMan agus 11% de 
chlàraidhean pàighte.  Tha an t-solar pàirt-ùine FE a’ riochdachadh 33% de WSUMan 
agus 89% de chlàraidhean.  Tha buidseat obrachaidh na colaiste mu £4.8 millean, le 
tabhartasan SFC a’ riochdachadh mu 74% no £3.6 millean den t-suim air fad. 
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3. Builean an Sgrùdaidh on Taobh a-muigh 
 
Breithneachadh air Èifeachdas  
 
Earrann A:  Tar-bhreithneachadh  
 

 
Tha ullachaidhean èifeachdach aig Colaisde a’ Chaisteil cumail suas agus cuir ri 
càileachd a solair agus a builean do luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile. 
 
Tha am breithneachadh seo a’ ciallachadh, a thaobh dearbhadh agus leasachadh 
càileachd, gu bheil a’ cholaiste air a deagh stiùireadh, gu bheil ullachaidhean a tha  
làidir gu leòr aice gus dèiligeadh ri laigsean beaga sam bith a thèid a 
chomharrachadh, agus gu bheil e coltach gun lean i oirre a’ leasachadh càileachd a 
seirbheisean airson luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile. 
 

 
Earrann B:  Aithrisean taic  
 

 
Adhartas neach-ionnsachaidh agus builean 
 
Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ crìochnachadh am prògraman agus a’ 
cosnadh teisteanasan iomchaidh.  Ann an cuid de raointean chuspair, tha na reatan 
soirbheachais am measg na feadhna as fheàrr san earrann.  Ach, mar thoradh air 
luchd-ionnsachaidh a bhith a’ fàgail am prògram tràth gus cothrom obrach a 
ghabhail, thùit an reata a chrìochnaich an-uiridh gu 63%.  Tha a’ cholaiste 
mothachail air na cùisean a tha a’ toirt buaidh air coileanadh ann am beagan 
raointean chuspair nach eil a’ coileanadh cho math agus thathar air ceumannan a 
ghabhail gus dèiligeadh riutha sin.  Tha an raon de prògraman FE iomchaidh agus 
a’ coinneachadh ri feumalachdan luchd-ionnsachaidh.  Tha a’ mhòr chuid de luchd-
ionnsachaidh làn-ùine a’ dol air adhart gu tuilleadh ionnsachaidh no gu obair.  Tha 
a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ leasachadh am bun-sgilean agus an sgilean 
riatanach rè am prògram ionnsachaidh agus tha mòran a’ coileanadh tuilleadh tro 
bhith an sàs ann an greisean obrach, obair saor-thoileach agus gnìomhan 
carthannais.  Tha an luchd-ionnsachaidh glè riaraichte lem fèin-fhiosrachadh den 
cholaiste. 
  
Pròiseasan ionnsachaidh agus teagaisg 
 
Tha na prògraman a’ dèiligeadh gu math ri feumalachdan luchd-ionnsachaidh gus 

dèanamh cinnteach gu bheilear a’ solar cothroman ionnsachaidh de dh’àrd-

chàileachd a tha a’ coinneachadh ri feuman an eaconamaidh ionadail.  Tha mòran 

dhiubh a’ gabhail a-steach greisean obrach de dh’àrd-chaileachd.  Cha mhòr nach 

eil an luchd-ionnsachaidh air fad brosnachail agus a’ sealltainn sgilean 

ionnsachaidh neo-eisimeileach.  Tha a’ mhòr chuid den luchd-teagaisg a’ dèanamh 

deagh ullachadh air an leasain.  Ach, tha cuid de na leasain nach eil tarraingeach 

gu leòr don luchd-ionnsachaidh air fad.  Tha an luchd-teagaisg a’ planadh agus ag 
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ullachadh nam measaidhean gu math agus tha deagh chothrom aig an luchd-

ionnsachaidh air raon fharsaing de sheirbheisean taic na colaiste.  Bidh 

sgiobaidhean phrògram a’ sgrùdadh prìomh thaobhan de fhianais bho na 

comharran coileanaidh gu cùramach is gu h-èifeachdach.  Ach, tha cuid de na h-

aithisgean fèin-mheasaidh ro thuairisgeulach agus chan eil iad a’ cur fòcas gu leòr 

air modhan ionnsachaidh agus teagaisg. 

Dleastanas neach-ionnsachaidh 
 
Tha luchd-ionnsachaidh a’ faireachdainn gu bheil a’ cholaiste a’ cur fàilte orra agus 
gu bheil a’ cholaiste a’ cur suim nam beachdan.  San fharsaingeachd, bidh iad a’ dol 
an sàs gu math ann a bhith a’ cur ri an ionnsachadh fhèin, agus ann am beatha 
agus obair na colaiste.  Tha an luchd-ionnsachaidh a’ faighinn deagh thaic agus 
bidh iad a’ leasachadh an sgilean gus cothrom fhaighinn air obair, a’ gabhail a-
steach sgilean iomairt airson gnothachas beag a ruith iad fhèin.  Tha luchd-obrach 
na colaiste a’ cur luach air am beachdan agus a’ dèiligeadh riutha.  Tha Comann 
Oileanach èifeachdach a’ misneachadh an luchd-ionnsachaidh com-pàirteachadh 
ann an raon de thachartasan, agus gu mòr an sàs ann a bhith ag adhartachadh  
sgilean obrach thar a’ churraicealaim.  Tha luchd-ionnsachaidh FE a’ coileanadh 
raon de sgilean a bharrachd, ag adhartachadh an colaiste gu dealasach, agus air 
an riochdachadh gu math air comataidhean na colaiste. 
 
Cultar Ceannardas agus Càileachd  
 
Tha plana ro-innleachdail na colaiste gu mòr an co-rèir ri prìomhachasan Riaghaltas 

na h-Alba agus tha sealladh soilleir aice a chùm a bhith a’ solar foghlam agus 

trèanadh de dh’àrd-chàileachd.  Tha am Bòrd Stiùiridh ag obair gu dlùth leis a’ 

phrionnsabal agus an Àrd Sgioba Stiùiridh (SMT) gus stiùir iomchaidh ro-

innleachdail a shuidheachadh dhan cholaiste.  Tha am prionnsabal agus an SMT air 

stèidheachadh cultar càileachd a tha a’ sìor fhàs trom faigh an luchd-obrach an 

ealantas a cho-roinn agus co-obrachadh gu h-èifeachdach.  Tha an luchd-obrach 

dealasach ann a bhith a’ toirt taic do dh’amas na colaiste càileachd an eòlas 

ionnsachaidh a leasachadh.  Ach, chan eil clàradh an fhèin-mheasadh farsaing.gu 

leòr a thaobh a bhith a’ dèiligeadh ri ionnsachadh agus teagasg agus chan eil am 

planadh gnìomh a tha a’ tighinn bho na h-aithisgean sin cunbhalach gu leòr.  

 
Earrann C:   Raointean de dheagh chleachdadh 
 

 Tha plana ro-innleachdail na colaiste gu mòr an co-rèir ri prìomhachasan 
Riaghaltas na h-Alba agus tha sealladh soilleir aice a chùm a bhith a’ solar 
foghlam agus trèanadh de dh’àrd-chàileachd.  

 Tha am Bòrd Stiùiridh ag obair gu dlùth leis a’ phrionnsabal agus an SMT gus 
stiùir iomchaidh ro-innleachdail a shuidheachadh dhan cholaiste.  Tha am 
prionnsabal a’ toirt stiùir a tha anabarrach follaiseach agus taiceil.  Tha na h-àrd 
mhanaidsearan air cultar càileachd a stèidheachadh a tha a’ brosnachadh an 
luchd-obrach an ealantas a cho-roinn agus co-obrachadh gu h-èifeachdach. 
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 Cha mhòr nach eil an luchd-ionnsachaidh air fad dealasach mun cuid 
ionnsachadh, spreagach agus a’ dol an sàs gu math nan cuid leasanan.  Bidh iad 
a’ com-pàirteachadh gu math ann an raon de ghnìomhan ionnsachaidh agus tha 
iad dealasach mun fèin-fhiosrachadh a thaobh an ionnsachadh.   

 Tha luchd-ionnsachaidh a’ faireachdainn gu bheilear a’ cur fàilte orra agus a’ dol 
an sàs gu math ann a bhith a’ cur ris an ionnsachadh aca fhèin agus ann am 
beatha agus obair na colaiste.  Tha modh-obrach sgioba air seirbheisean na 
colaiste agus tha ceannardas làidir air na seirbheisean taic. 

 Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ crìochnachadh am prògraman agus 
a’ cosnadh theisteanasan iomchaidh.  Tha reatan crìochnachaidh soirbheachail 
ann an cuid de raointean chuspair cho math ri gin san earrann. 

 Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ leasachadh am bun-sgilean agus an 
sgilean riatanach rè am prògram ionnsachaidh agus tha mòran a’ coileanadh 
tuilleadh tro bhith an sàs ann an greisean obrach, obair saor-thoileach agus 
gnìomhan carthannais. 

 Tha na reatan airson feadhainn a bhith a’ fàgail nam prògraman FE nas ìsle na, 

agus tha reatan tarraing às co-ionann ri coileanadh san earrann.  Tha tarraing às 

na prògraman pàirt-ùine gu cunbhalach glè ìosal agus gu math nas ìsle na an ìre 

coileanaidh san earrann. 

 Tha na reatan soirbheachais airson prògraman làn-ùine fada os cionn an ìre 

coileanaidh san earrann thar nan trì bliadhna a chaidh seachad de dhàta 

foillsichte.  Tha na reatan crìochnachaidh airson nam prògraman pàirt-ùine glè 

àrd agus a’ sìor leasachadh.   

 Tha Comann Oileanach èifeachdach a’ misneachadh luchd-ionnsachaidh a bhith 

a’ dol an sàs ann an raon de ghnìomhan, agus a’ brosnachadh sgilean cosnaidh 

thar a’ churraicealaim.   

 Tha na prògraman a’ gabhail deagh shuim de fheumalachdan luchd-

ionnsachaidh gus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ solar fèin-fhiosrachaidhean 

ionnsachaidh de dh’àrd-chàileachd a bhios a’ coinneachadh feumalachdan an 

eaconamaidh ionadail.   

 Tha an luchd-obrach dealasach mu dhìcheall na colaiste a bhith a’ leasachadh 
càileachd an fhèin-fhiosrachaidh a thaobh ionnsachadh.  Tha na prògraman a tha 
a’ call an luchd-ionnsachaidh air an ath-dhealbh ann an dòigh chiallach gus 
dèanamh cinnteach gun tig leasachadh air na reatan a tha a’ crìochnachadh.  

 Tha a’ mhòr chuid den luchd-teagaisg a’ dèanamh deagh ullachadh air an 

leasain.  Tha iad a’ cur nam measaidhean air dòigh gu h-èifeachdach agus tha 

deagh chothrom aig an luchd-ionnsachaidh air raon fharsaing de sheirbheisean 

taic na colaiste.  

 
Earrann D:   Raointean airson an leasachadh 
 

 Tha cuid de ghnìomhan sa phlana-gnìomh nach eil mionaideach gu leòr agus tha 
seo ga dhèanamh doirbh an adhartas a chaidh a dhèanamh a thomhais. 

 Chan eil an luchd-obrach air fad gu cunbhalach ag adhartachadh iomadachd 
agus co-ionannachd ann an gnìomhan ionnsachaidh agus teagaisg. 
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 Tha an treas cuid den luchd-obrach nach eil air a dhol tro threànadh dìon 
iomchaidh.  

 Chan eil clàradh fèin-mheasadh farsaing gu leòr a thaobh a bhith a’ dèiligeadh ri 
ionnsachadh agus teagasg agus chan eil planadh-gnìomh stèidhichte air na h-
aithisgean sin cunbhalach.   

 Ann an grunnan leasan, tha modhan teagaisg gu mòr air an stiùireadh leis an 
tidsear agus tha grunnan neach-ionnsachaidh a’ fàs gu tur neo-ghnìomhach.  . 

 Thuit an reata den luchd-ionnsachaidh a chrìochnaich an t-solair làn-ùine gu 
soirbheachail ann an 2012-13 gu 63%. 

 
Earrann E: Prìomh phuingean gnìomha 
 

 Bu chòir dhan cholaiste reatan buileachaidh a leasachadh far a bheil iad ìosal.  

 Bu chòir dhan cholaiste dèanamh cinnteach gu bheil gach neach-obrach a’ 
dèanamh trèanadh dìon iomchaidh anns a’ bhad 

 Bu chòir dhan cholaiste dèanamh cinnteach gu bheil aithisgean fèin-mheasaidh 
leis nas lugha de thuairisgeul annta, agus a’ cur fòcas nas motha air gnìomhan 
ionnsachaidh agus teagaisg agus a’ leantainn air adhart gu gnìomhan a ghabhas 
an tomhas airson an leasachadh. 
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4. Dè cho math ’s a tha luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh adhartais agus a’ 
 coileanadh builean iomchaidh de dh’àrd-chàileachd? 
 
Dè cho èifeachdach ’s a tha a’ cholaiste ann a bhith a’ coileanadh agus a’ cumail 
ìrean àrda de ghleidheadh, buileachadh agus adhartas? 
 
Tha na reatan den fheadhainn a tha tarraing a-mach às na prògraman FE aig ìre thràth 
air a bhith nas ìsle na an earrann nàiseanta thar nan trì bliadhna a chaidh seachad.  Tha 
reatan eile a thaobh tarraing a-mach air a bhith a’ fàs nas fheàrr thar nan trì bliadhna a 
chaidh seachad agus a-nis co-ionann ris an ìre coileanaidh san earrann.  Tha na reatan 
a thaobh tarraing a-mach à cùrsaichean pàirt-ùine air a bhith ìosal gu cunbhalach agus 
gu math nas ìsle na ìre coileanaidh san earrann. 
 
Tha na reatan coileanaidh airson prògraman làn-ùine air a bhith fada os cionn an ìre 
coileanaidh san earrann thar nan trì bliadhna a chaidh seachad.  Ach, thuit an reata a 
shoirbhich ann an 2012-13 airson an t-solair làn-ùine gu 63%, dìreach nas ìsle na ìre 
coileanaidh na h-earrainn.  Tha mòran luchd-ionnsachaidh a’ fàgail am prògram tràth 
gus obair iomchaidh a chosnadh.  Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh làn-ùine a’ 
leantainn air adhart gu tuilleadh ionnsachaidh no gu obair an uair a chrìochnaicheas iad 
am prògram.  Tha reatan crìochnachaidh soirbheachail air prògraman pàirt-ùine air a 
bhith gu cunbhalach àrd thar ùine, tha iad a’ sìor leasachadh agus gu math os cionn 
coileanadh san ìre seo den earrann. 
 
Ann an ealain agus dealbhachadh, aoigheachd agus prògraman spèisealta, tha 
soirbheachas nan oileanach làn-ùine aig, no os cionn, an ìre aig na colaistean as fheàrr 
a tha coileanadh san earrann.  Tha a’ cholaiste mothachail air na cùisean a tha ag 
adhbharachadh gu bheil cuid de raointean chuspair a’ coileanadh aig ìre nas ìsle agus 
tha iad air ceumannan a ghabhail gus dèiligeadh riutha.  Tha iad sin a’ gabhail a-steach 
a bhith ag atharrachadh àm nan greisean obrach, atharrachaidhean ri susbaint agus 
ìrean a’ phrògraim agus a bhith a’ toirt a-steach tuilleadh seiseanan taic do luchd-
ionnsachaidh ann am bun-sgilean. 
 
Tha deagh eisimpleirean ann de luchd-ionnsachaidh a tha air obair mar 
fhoghlamaichean-ciùird fhaighinn mar thoradh air an greisean obrach tron cholaiste ann 
an obair togail, agus feadhainn a tha air leantainn orra gu bhith soirbheachail mar 
oileanaich air ceum foghlaim, aig a’ cholaiste agus aig oilthighean eile air tìr-mòr. 
 
Dè cho math ’s a tha prògraman agus seirbheisean a’ coinneachadh ri  
feumalachdan luchd-ionnsachaidh? 
 
Tha a’ colaiste a’ tabhann raon iomchaidh de phrògraman FE bho ìrean SCQF 3 gu 6 a 
tha iomchaidh agus a tha a’ coinneachadh ri feumalachdan luchd-ionnsachaidh.  Tha 
slighean air adhart aig a’ mhòr chuid de phrògraman gu prògraman FE eile no gu 
prògraman aig ìre nas àrda, a’ gabhail a-steach prògraman ceum bho ONG.  Tha 
prògraman air an lìbhrigeadh aig làraich air feadh nan Eilean Siar, a tha a’ leigeil le 
luchd-ionnsachaidh ionnsachadh is gun aca ri an coimhearsnachdan fhèin fhàgail. 
 
Tha a’ cholaiste a’ tabhann raon farsaing de phrògraman gu mu 140 sgoilear gach 
bliadhna.  Tha ìrean soirbheachais glè àrd aig na prògraman sin agus tha mu 50% den 
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luchd-ionnsachaidh a’ dol air adhart gu prògraman làn-ùine sa cholaiste an uair a 
dh’fhàgas iad an sgoil. 
 
Tha a’ cholaiste air meudachadh àireamh nan cùrsaichean inntrigidh aig SCQF ìre 4 gus 
luchd-ionnsachaidh ullachadh nas fheàrr airson a dhol air adhart agus gus taic a thoirt 
do choileanadh nas fheàrr.  Far nach eil raointean chuspair a’ dol nas àrda na SCQF ìre 
6 agus nach eil slighean adhartais ann, bidh taic mhath air a thoirt do luchd-
ionnsachaidh gus obair fhaighinn no modern apprenticeship le luchd-fastaidh ionadail. 
 
Tha Comann nan Oileanach a’ leasachadh com-pàirteachasan le buidhnean on taobh a-
muigh gus luchd-ionnsachaidh a chuideachadh a bhith a’ leasachadh sgilean a bhiodh 
feumail dhaibh airson obair ann an greisean obrach brìghmhor.  Mar eisimpleir, tha 
Comann nan Oileanach a’ solar greisean tron iomairt ScotGrad agus bha e mar 
mheadhan air Comann Einnseanaireachd Innse Gall a stèidheachadh. 
 
Tha an luchd-ionnsachaidh air fad mothachail air na h-ath cheumannan nan 
ionnsachadh agus na cothroman a tha ann gus gluasad air adhart gu obair.  Bidh 
seisean greis obrach còmhla ri luchd-fastaidh ionadail air fhighe a-steach do luchd-
ionnsachaidh a bhios gan cuideachadh a’ leasachadh sgilean riatanach.  Tha spèis aig 
luchd-fastaidh ionadail dhan cholaiste agus dhan t-solar a tha ann airson cothroman 
greis obrach airson luchd-ionnsachaidh. 
 
Dè cho math ’s a tha luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh adhartas, a’ faighinn 
theisteanasan agus a’ coileanadh san fharsaingeachd? 
 
Tha an luchd-ionnsachaidh glè riaraichte leis an fhèin fhiosrachadh a tha aca a thaobh 
na colaiste.  Tha iad a’ faighinn a’ cholaiste na h-àite inntinneach, brosnachail agus 
dùbhlanach.   
 
Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ faighinn theisteanasan a tha air an 
aithneachadh gu nàiseanta.  Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh 
deagh adhartas agus a’ faighinn sgilean iomchaidh a tha gan ullachadh gu math airson 
obair no tuilleadh ionnsachaidh.  Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh làn-ùine 
agus an ìre mhath an luchd-ionnsachaidh pàirt-ùine air fad a’ coileanadh an amais a 
thaobh teisteanais.  Is e an reata soirbheachais slàn airson luchd-ionnsachaidh làn-ùine 
ann an 2012-13, 63%, le 15% a’ crìochnachadh pàirt den chùrsa. 
 
Cha mhòr anns a h-uile raon den churraicealam nach eil an luchd-ionnsachaidh a’ 
coileanadh nas fharsainge tro bhith an sàs ann an duaisean saor-thoileach, co-
fharpaisean agus pròiseactan saoranachd.  Tro na gnìomhan sin, tha an luchd-
ionnsachaidh a’ leasachadh raon de sgilean riatanach. 
 
Airson a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh, tha coileanadh ann an sgilean bunaiteach 
aig ìre àrd.  Nas trice a-nis, tha luchd-ionnsachaidh a’ leasachadh nan sgilean sin tro 
dhòighean-obrach amalaichte agus ann an co-theacsa agus ag aithneachadh cho 
iomchaidh agus a tha iad dhan seòrsa dreuchd a tha iad air a thaghadh.  
 
Tha a’ mhòr chuid de raointean cuspair a’ leasachadh sgilean a tha feumail airson obair 
gu math tro eòlas obrach agus tro chothroman air greisean obrach.  Ach, chan eil seo 
fhathast cunbhalach thar a h-uile raon chuspair. 
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Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ faighinn buannachd bho bhith a’ cumail 
pasgan adhartais pearsanta.  Tha seo gan cuideachadh ann an bhith a’ tuigsinn cho 
cudromach ’s a tha e a bhith a’ leasachadh sgilean riatanach agus a’ cuideachadh an 
luchd-ionnsachaidh a bhith gan togail. 
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5. Dè cho èifeachdach ’s a tha pròiseasan ionnsachaidh agus teagaisg na 

 colaiste? 
 
Dè cho math ’s a tha a’ cholaiste a’ dealbh agus a’ lìbhrigeadh phrògraman agus 
sheirbheisean gus coinneachadh ri feumalachdan luchd-ionnsachaidh bho gach 
staid agus suidheachadh? 
 
Tha na prògraman a’ gabhail deagh shuim de eachdraidh agus feumalachdan luchd-
ionnsachaidh agus a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ solar fèin-fhiosrachaidhean 
ionnsachaidh de dh’àrd-chàileachd do luchd-ionnsachaidh o raon de 
shuidheachaidhean eadar-dhealaichte.  Ach, chan eil an luchd-obrach air fad gu 
cunbhalach ag adhartachadh co-ionannachd agus iomadachd ann an gnìomhan 
ionnsachaidh agus teagaisg. 
 
Tha na prògraman a’ coinneachadh ri feumalachdan dhaoine fa leth agus an 
eaconamaidh ionadail ann an dòigh mhath.  Mar eisimpleir, tha mòran luchd-
ionnsachaidh aig aois-sgoile a’ faighinn sgilean agus teisteanasan obrach agus a’ dol air 
adhart gu prògraman colaiste.  Ann an eisimpleirean eile, tha sgiobannan phrògram air 
sgrùdadh agus atharrachadh a dhèanamh air prògraman gus cothrom air prògraman a 
leasachadh agus taic a thoirt do bharrachd a bhith a’ faighinn theisteanasan. 
 
Anns a’ mhòr chuid de raointean phrògram, tha bun sgilean air an cur ann an co-
theacsa iomchaidh airson dreuchd sna raointean chuspair.  Mar thoradh air sin, tha 
leasanan bun sgilean inntinneach agus iomchaidh don mhòr chuid de luchd-
ionnsachaidh.  
 
Tha a’ cholaiste air prògraman spèisealaichte a leasachadh airson coinneachadh ri 
feumalachdan ionnsachaidh buidhnean sònraichte de luchd-ionnsachaidh.  Tha iad sin 
a’ gabhail a-steach prògraman Gàidhlig, tuathanas gàrraidh, eòlas-mara agus prògram 
ealain agus dealbhachadh a tha air a lìbhrigeadh do luchd-ionnsachaidh ann am Beinn 
na Fadhla.   
 
Tha mòran phrògraman a’ gabhail a-steach greisean eòlas obrach.  Mar eisimpleir, tha 
luchd-ionnsachaidh cùraim a’ faighinn buannachd bho bhith air greisean obrach ann an 
taighean cùraim air feadh nan eilean.  Tha luchd-ionnsachaidh ann am prògraman 
gruagaireachd agus maise-gnùis a’ faighinn greisean obrach luachmhor tro ghreisean 
ann an bùithtean-maise ionadail.   
 
Tha a’ colaiste air solar spèisealta a leasachadh an com-pàirteachas ri sgioba 
leasachaidh Seirbheis Nàiseanta na Slàinte ionadail (NHS) gus taic a thoirt do luchd-
ionnsachaidh le feumalachdan a bharrachd gus a bhith an sàs ann an gnìomhan 
tuathanas gàrraidh.  
 
Dè cho math ’s a tha luchd-ionnsachaidh ag ionnsachadh? 
 
Cha mhòr nach eil an luchd-ionnsachaidh are fad dealasach mun cuid ionnsachadh, air 
am brosnachadh agus a’ dol an sàs gu math nan leasanan.  Bidh iad a’ com-
pàirteachadh gu math ann an raon de ghnìomhan ionnsachaidh agus tha iad dealasach 
mum fèin-fhiosrachadh ionnsachaidh.   
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Tha an luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh deagh fheum de theicneòlas fiosrachaidh agus 
conaltraidh (ICT).  Tha a’ mhòr chuid de luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh deagh fheum 
de raon de stòrasan eileagtronaigeach gus stuthan ionnsachaidh fhaighinn agus gus 
conaltradh gu h-èifeachdach ri càch a chèile agus ri luchd-teagaisg.  Bidh iad a’ 
cleachdadh stuthan-ionnsachaidh agus uidheam aig ìre-gnìomhachais gu comasach, le 
taic bho luchd-teagaisg, gus na sgilean teicnigeach a dh’fheumar san àite-obrach a 
leasachadh. 
 
Tha an luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh deagh adhartas, a’ coileanadh obair de dh’àrd-
chàileachd agus a’ leasachadh raon de sgilean iomchaidh.  Bidh luchd-ionnsachaidh a’ 
taisbeanadh sgilean ionnsachaidh neo-eisimeileach mar a bhios iad a’ dol tro na  
prògraman aca.  Tro na leasanan, bidh an luchd-ionnsachaidh a’ co-obrachadh agus a’ 
toirt taic do chàch a chèile.  Tro ghnìomhan ag obair leotha fhèin agus ann am 
buidhnean bidh luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh deagh bheachdachadh air an adhartas 
agus a’ taisbeanadh tuigse mu na sgilean agus comasan a tha iad a’ faighinn. 
 
Dè cho math ’s a tha planadh, teagasg agus cleachdadh stòrasan a’ dèanamh 
cinnteach gu bheil an t-ionnsachadh èifeachdach? 
 
Tha luchd-obrach a’ cleachdadh raon de mhodhan-teagaisg agus de ghnìomhan a tha a’ 
cumail luchd-ionnsachaidh le ùidh nan obair agus an sàs ann.  Tha a’ mhòr chuid de 
luchd-teagaisg a’ taisbeanadh àrd ìrean de eòlas mun cuspair agus ealantas dreuchdail 
a bhios iad a’ cleachdadh gu h-èifeachdach gus cur ri fèin-fhiosrachadh ionnsachaidh an 
luchd-ionnsachaidh.  Tha a’ mhòr chuid den luchd-teagaisg a’ planadh an leasanan gu 
math.  Ach, uaireannan, bidh luchd-teagaisg a’ call chothroman gus ionnsachadh 
adhartachadh tro bhith a’ cleachdadh an Àrainn Ionnsachaidh Teicneòlach (VLE). 
 
Bidh a’ mhòr chuid de luchd-teagaisg a’ dèanamh deagh fheum de dhòighean 
ceasnachaidh gus a bhith a’ daingneachadh ionnsachadh agus a bhith a’ togail 
misneachd an neach-ionnsachaidh.  Bidh iad a’ misneachadh luchd-ionnsachaidh a 
bhith ag obair gu ìrean àrda agus bidh an luchd-ionnsachaidh a’ dèiligeadh gu seaghail 
ri ìrean dùbhlain a tha a’ sìor èiridh.  Tha an càirdeas eadar an luchd-ionnsachaidh agus 
an luchd-teagaisg air leth seaghail agus taiceil agus stèidhichte air cultar de dh’urram do 
chàch a chèile agus obair chom-pàirteachail.  Ach ann am beagan de leasanan, tha na 
modhan-teagasg gu mòr air an treòrachadh leis an tidsear agus mar thoradh air sin tha 
cuid den luchd-ionnsachaidh nach eil a’ gabhail mòran com-pàirt. 
 
Bha iomairt postair sa cholaiste o chionn ghoirid a’ foillseachadh do luchd-obrach agus 
don luchd-ionnsachaidh a’ bhuannachd a bha an cois a bhith a’ leasachadh sgilean 
riatanach iomchaidh.  Ach, chan eil cuid den luchd-obrach a’ dèanamh nan sgilean sin 
follaiseach gu leòr nam prògraman agus tha beagan dhan luchd-ionnsachaidh gun 
mhòran mothachaidh air mar a tha iad a’ leasachadh sgilean riatanach. 
 
Dè cho math ’s a tha measadh air a chleachdadh ann a bhith ag adhartachadh 
ionnsachadh èifeachdach?  
 
Bidh an luchd-teagaisg a’ planadh agus a’ cur air dòigh mheasaidhean ann an dòigh 
mhath agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil luchd-ionnsachaidh fiosrachail mu na cinn-là 
airson a bhith a’ cur na h-obrach a-steach.  Bidh an luchd-teagaisg a’ measadh adhartas 
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an luchd-ionnsachaidh gu math tro bhith a’ cleachdadh measadh leantainneach, 
measadh deireannach agus ceasnachadh air a chuimseachadh gu math.   
 
Bidh an luchd-ionnsachaidh a’ faighinn fios air ais feumail bho luchd-obrach mun 
dèanadas fa leth agus dèanadas buidhne an uair a bhios iad a’ dèanamh 
taisbeanaidhean no a’ crìochnachadh gnìomhan fa leth.  Bidh an luchd-obrach gu 
riaghailteach a’ toirt comhairle agus cunntas taiceil gus fios a thoirt don luchd-
ionnsachaidh mun adhartas.  Tha cunntas measaidh air measaidhean sgrìobhte an 
luchd-ionnsachaidh a’ daingneachadh nan ìrean a tha iad air a choileanadh agus na 
raointean a dh’fheumas tuilleadh leasachaidh. 
 
Bidh luchd-ionnsachaidh le feumalachdan taic a bharrachd a’ faighinn buannachd bho 
sholar de raon de dh’uidheam agus sheirbheisean a choinnicheas ri am feumalachdan 
measaidh.  Bidh iad a’ faighinn deagh thaic tro na planaichean ionnsachaidh agus taic 
phearsanta a tha a’ cholaiste air a leasachadh. 
 
Dè cho math ’s a tha luchd-ionnsachaidh a tha ann cheana agus a bhios ann a’ 
faighinn fiosrachadh, comhairle agus taic? 
 
Tha luchd-ionnsachaidh a’ cur luach agus a’ dèanamh deagh fheum de sheirbheisean 
taic ionnsachaidh freagairteach gus bacaidhean a thaobh ionnsachadh a lùghdachadh.  
Tha luchd-ionnsachaidh a’ faighinn buannachd bho ullachaidhean inntrigidh agus iarrtais 
taiceil agus in-ghabhalach. 
 
Tha luchd-teagaisg agus luchd-taic fiosrachail, furasta dèiligeadh riutha agus 
cuideachail.  Bidh luchd-ionnsachaidh a’ faighinn fiosrachadh ro-chùrsa mionaideach, 
stiùireadh air cothroman adhartais agus fiosrachadh mun raon de sheirbheisean 
pearsanta agus taic ionmhais a tha aig a’ cholaiste.  Mar eisimpleir, bidh feadhainn a tha 
am beachd a bhith nan luchd-ionnsachaidh a’ faighinn fiosrachaidh mu phrògraman na 
colaiste tro bhith a’ frithealadh Feasgaran Fosgailte, Feasgaran Phàrant agus tro 
thachartas anns na sgoiltean ionadail. 
 
Tha na pasgain adhartas pearsanta a chaidh an toirt a-steach o chionn ghoirid, air an 
cleachdadh leis an luchd-ionnsachaidh ann an seiseanan treòrachaidh, ag obair gu 
math agus a’ toirt taic do luchd-ionnsachaidh a bhith a’ beachdachadh air an adhartas 
agus a’ stèidheachadh thargaidean airson leasachadh. 
 
Tha an luchd-ionnsachaidh a’ faighinn deagh thaic bho luchd-obrach taic na colaiste gu 
bhith a’ faighinn cothrom air seirbheisean ionnsachaidh agus air stuthan an uair a bhios 
iad ag obair san leabharlann no thar àrainn na colaiste.  Mar eisimpleir, tha na 
clasaichean sgilean àireamhach aig àm lòin air an deagh fhrithealadh le luchd-
ionnsachaidh einnseanaireachd a bhios gan cuideachadh ann a bhith a’ leasachadh 
agus ag adhartachadh an sgilean àireamhach. 
 
Tha ceanglaichean èifeachdach aig a’ cholaiste ris na sgoiltean ionadail agus tha na 
coinneamhan a bhithear a’ cumail gu tric le luchd-obrach nan sgoiltean agus leis an 
ùghdarras ionadail a’ dèanamh cinnteach gu bheil planadh èifeachdach ga dhèanamh a 
thaobh an t-solair san àm ri teachd agus a’ co-roinn fiosrachadh iomchaidh a thaobh an 
luchd-ionnsachaidh a tha sna sgoiltean.   
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Dè cho math ’s a tha a’ cholaiste a’ cumail suas leasachadh leantainneach air 
ionnsachadh agus teagasg tro fèin-mheasadh agus tachartasan leirmheas in-
thaigh? 
 
Tha na coinneamhan sgioba phrògraman air an deagh eagrachadh agus bidh 
sgiobaidhean a’ cruinneachadh fiosrachaidh gu riaghailteach bho luchd-fastaidh, luchd-
ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile gus a bhith a’ comharrachadh neartan san t-solar 
agus a’ comharrachadh tuilleadh leasachaidh air na prògraman. 
 
Bidh na sgiobaidhean phrògraman a’ sgrùdadh prìomh thaobhan den fhianais bho na 
comharran coileanaidh (PI)  gu mionaideach agus gu h-èifeachdach.  Tha an luchd-
obrach eòlach air an luchd-ionnsachaidh agus a’ toirt cunntas feumail seachad sna h-
aithisgean do na sgiobaidhean phrògram mu luchd-ionnsachaidh a bhios a’ fàgail am 
prògram tràth no nach bi ga chrìochnachadh gu soirbheachail. 
 
Bidh an luchd-teagaisg a’ beachdachadh air an obair tro raon de phròiseasan measaidh.  
Bidh iad a’ co-roinn agus a’ sgrùdadh dhòighean-teagaisg tro choinneamhan foirmeil an 
sgioba agus tro chonaltraidhean neo-fhoirmeil.  Ach, tha mòran dha na h-aithisgean 
fèin-mheasaidh sa bheil cus tuairisgeul agus chan eil fòcas làidir gu leòr aca air a bhith 
a’ measadh èifeachdas modhan-ionnsachaidh agus teagaisg. 
 
Bidh an luchd-teagaisg a’ cruinneachadh bheachdan an luchd-ionnsachaidh air am fèin-
fhiosrachadh a thaobh ionnsachadh tro chonaltraidhean a bhios aca gu tric tro na 
leasanan.  Mar thoradh air sin, tha leasachaidhean gan dèanamh air modhan teagaisg 
agus air clàran-ama nam measaidhean.   
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6. Dè cho math is a tha luchd-ionnsachaidh a’ dol an sàs ann a bhith ag 
 àrdachadh an ionnsachadh fhèin agus obair agus beatha na colaiste? 
 
Dè cho math is a tha luchd-ionnsachaidh a’ dol an sàs ann a bhith ag àrdachadh 
an ionnsachadh fhèin?  
 
Tha càirdeas math agus seaghach aig an luchd-ionnsachaidh leis an luchd-obrach agus 
tha na greis sa cholaiste a’ còrdadh riutha.  Sa mhòr chuid de raointean den 
churraicealam, bidh an luchd-obrach a’ misneachadh an luchd-ionnsachaidh cur ri an 
ionnsachadh fhèin le bhith a’ dèanamh taghadh feumail air na cuspairean a tha iad a’ 
dol a dhèanamh agus mu astar an cuid ionnsachaidh, no le bhith a’ cleachdadh innealan 
measaidh leithid stop, start, continue.  San iomairt seo, bidh luchd-ionnsachaidh a’ 
bruidhinn mu na modhan a tha ag obair gu math sa chlas agus mun fheadhainn a bu 
mhath leotha fhaicinn air am feuchainn no air an stad.  Sna prògraman gruagaireachd 
agus aoigheachd, bidh an luchd-ionnsachaidh a’ faighinn deagh thaic gus a bhith a’ 
leasachadh sgilean iomairt airson a bhith a’ ruith gnìomhachas beag.  Ach, ann an cuid 
de raointean den churraicealam chan eil an luchd-teagaisg a’ toirt cothroman gu leòr do 
luchd-ionnsachaidh gu bhith a’ cur ri an ionnsachadh fhèin.  
 
Cha mhòr nach eil an luchd-ionnsachaidh air fad a’ cur luach air an taic a tha iad a’ 
faighinn bho na h-oidean sgoilearachd phearsanta aca.  Bidh an luchd-ionnsachaidh a’ 
beachdachadh gu h-èifeachdach air an adhartas a tha iad a’ dèanamh a dh’ionnsaigh 
coileanadh an amasan ionnsachaidh agus a’ cleachdadh nan greisean treòrachaidh air 
an clàran-ama ann an dòigh mhath gus a bhith a’ conaltradh mun leasachadh 
phearsanta fhèin.  Tha riochdachadh oileanach air a thighinn air adhart o chionn ghoirid, 
agus tha riochdaire-clas a chaidh a thaghadh a-nis aig a h-uile prògram FE.  Tha a’ 
cholaiste a’ lìbhrigeadh trèanadh co-obrachadh oileanach ann an càileachd Alba 
(sparqs) a tha feumail a tha air a dheagh fhrithealadh do luchd-ionnsachaidh le 
seiseanan an dèidh làimh air an tabhann don fheadhainn nach b’ urrainn a thighinn.  
Bidh na riochdairean clas ag obair gu math leis an luchd-obrach tro chonaltradh neo-
fhoirmeil agus a bhith a’ frithealadh coinneamhan sgioba a’ phrògraim.  Ann an grunnan 
dha na raointean churraicealaim, bidh luchd-ionnsachaidh a’ toirt taic èifeachdach do 
fheadhainn a tha air a’ chlas aca ann a bhith a’ dèiligeadh ri cuisean agus a’ 
brosnachadh deagh dhòighean giùlain.   
 
Bidh am fiosrachadh a bhios an luchd-ionnsachaidh a’ toirt do luchd-obrach na colaiste 
a’ leantainn air adhart gu leasachaidhean air na goireasan.  Bidh iad sin a’ gabhail a-
steach tòiseachadh a’ cleachdadh binichean ath-chuairteachaidh sna h-àiteachan bidhe, 
leasachaidhean ris a’ chafaidh agus càradh air fasgadh-smocaidh na colaiste. 
 
Bidh an luchd-ionnsachaidh a’ cur gu math ris na pròiseasan fèin-mheasaidh.  Bidh an 
luchd-obrach a’ cleachdadh fios air ais bho luchd-ionnsachaidh tro bhith a’ lìonadh a-
steach ceisteachain deireadh-aonaid agus a’ conaltradh mu bheachdan an luchd-
ionnsachaidh gu neo-fhoirmeil agus aig coinneamhan sgioba a’ phrògraim.  Bidh na 
riochdairean clas a’ frithealadh coinneamhan sgioba a’ phrògraim gu riaghailteach far 
am bi iad a’ riochdachadh beachdan an fheadhainn a tha air an clas gu h-èifeachdach  
agus a’ cur ris a’ phlanadh gnìomh airson leasachadh.  Ach, chan eil an cruinneachadh 
agus an cleachdadh den fhios air ais bhon luchd-ionnsachaidh  cunbhalach thar uile 
raointean na colaiste, agus chan eil fios air ais gu luchd-ionnsachaidh air na gnìomhan a 
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chaidh a dhèanamh mar thoradh air an fhios a fhuaireadh bhuapa air adhartachadh gu 
h-èifeachdach.   
 
Dè cho math is a tha luchd-ionnsachaidh an sàs ann a bhith ag àrdachadh obair 
agus beatha na colaiste? 
 
Tha a’ cholaiste air taic a thoirt do cheum ùr-ghnàthach leis a’ Chomann Oileanach a 
bhith a’ stèidheachadh Comann Oileanach FE gus am biodh guth luchd-ionnsachaidh 
FE air a chluinntinn na b’ fheàrr.  Tha am Bòrd-stiùiridh agus an SMT a’ cur fàilte air 
beachdan an luchd-ionnsachaidh agus gan cleachdadh gus cur ri iomairtean agus ri  
prògraman.  Bidh buill an SMT a’ coinneachadh gu riaghailteach ris na riochdairean clas 
gus conaltradh mu chùisean an luchd-ionnsachaidh. 
 
Tha uaill aig an luchd-ionnsachaidh sa cholaiste agus tha iad air an deagh riochdachadh 
air comataidhean na colaiste a’ gabhail a-steach a’ Bhùird-stiùiridh agus Comataidh 
Turas Oileanach a chaidh a stèidheachadh o chionn ghoirid.   
 
Tha a’ cholaiste a’ toirt taic don Chomann Oileanach gu math.  Gus luchd-ionnsachaidh 
a bhrosnachadh a dhol an sàs ann am beatha agus obair na colaiste, tha Ceann-suidhe 
nan Oileanach a chaidh a chur an dreuchd o chionn ghoirid air cur ris na dreuchdan air 
a’ chomataidh a tha ri fhaotainn don luchd-ionnsachaidh.  Tha an Co-òrdanaiche 
Thachartasan ùr a’ cur an sàs planaichean air an deagh ullachadh gus leudachadh a 
dhèanamh air an raon de thachartasan sòisealta agus gnìomhan carthannais a tha ri 
fhaotainn do luchd-ionnsachaidh. 
 
Tha Ceann-suidhe nan Oileanach agus luchd-dreuchd a’ chomataidh a’ toirt deagh thaic 
do fhòcas às ùr air comas-fastaidh agus a bhith a’ leasachadh eòlas-obrach brìghmhor 
don luchd-ionnsachaidh air fad.  Tha Ceann-suidhe Comann nan Oileanach, le taic bhon 
cholaiste, gu mòr air cùl a bhith a’ leasachadh fèin-eòlas luchd-ionnsachaidh FE.  Tha 
Comann nan Oileanach ag obair gu math le raon de chom-pàirtichean on taobh a-muigh 
gus cur ri raon de chothroman greis-obrach.  Tha iad cuideachd air a bhith gu mòr an 
sàs ann a bhith a’ stèidheachadh Comann Einnseanaireachd Innse Gall.  
 
Tha cliù na colaiste air àrdachadh tro chleachdadh èifeachdach le luchd-ionnsachaidh 
de mheadhanan sòisealta gus a bhith ag adhartachadh gnìomhan agus soirbheachas 
nan oileanach.  Bidh luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh deagh chleachdadh de raon de 
chothroman thar a’ churraicealaim gus coileanadh nas fharsainge a bhith aca tro obair 
pròiseact, inntrigeadh ann an co-fharpais, agus soirbheachas aig tachartasan 
buileachadh dhuaisean na colaiste.  Mar eisimpleir, chom-pàirtich luchd-ionnsachaidh 
einnseanaireachd san Dùbhlan Ceann-bliadhna Daoimean ag obair còmhla ri luchd-
ionnsachaidh eile àrd-fhoghlaim gus an sgilean a leasachadh, bidh luchd-ionnsachaidh 
air na prògraman gnothachais a’ cleachdadh an iomairt Bright Sparks gus sgilean a 
leasachadh airson a bhith nan luchd-tionnsgain, agus luchd-ionnsachaidh aoigheachd  
a’ fuine agus a’ toirt seachad chèicichean do bhanca-bidhe ionadail. 
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7. Dè cho math ’s a tha a’ cholaiste air a stiùireadh agus dè cho math ’s a tha i 
 ag àrdachadh càileachd a seirbheisean do luchd-ionnsachaidh agus do 
 luchd-ùidh eile? 
 
Tha a’ cholaiste air amasan soilleir agus farsaing a stèidheachadh gus a h-amas a 
choileanadh a bhith na taigh-solais de shàr theagasg, rannsachadh agus iomairt ann an 
eileanan Innse Gall.  Tha am plana ro-innleachdail airson 2013-17 a chaidh aontachadh 
o chionn ghoirid gu mòr a rèir targaidean SFC, aonta builean roinneil ONG agus 
prìomhachasan Riaghaltas na h-Alba.  Tha e a’ stèidheachadh amasan airson na 
colaiste gus foghlam agus trèanadh de dh’àrd-chaileachd a sholair a bhios a’ 
coinneachadh ri feumalachdan an t-sluaigh ionadail agus luchd-fastaidh. 
 
Tha am Bòrd Stiùiridh ag obair gu dlùth leis a’ phrionnsabal agus an SMT gus stiùir ro-
innleachdail iomchaidh a shuidheachadh airson na colaiste.  Tha am prionnsabal a’ toirt 
ceannardas lèirsinneach agus taiceil agus tha e air amasan agus stiùir na colaiste a 
lìbhrigeadh gu soilleir do an luchd-obrach agus an luchd-ionnsachaidh.  Tha a’ mhòr 
chuid den luchd-obrach a’ tuigsinn agus a’ toirt taic do na h-amasan sin.  Tha dreuchd 
buadhach aig a’ phrionnsabal cuideachd sa Chom-pàirteachas Dealbhadh 
Coimhearsnachd ionadail.  Tha a’ cholaiste ag obair gu dlùth leis an ùghdarras foghlam 
ionadail agus sgoiltean ionadail gus raon mhath a lìbhrigeadh de phrògraman Sgilean 
airson Obair (SfW) àrd bhuileachail. 
 
Tha na h-amasan is na cuimsean anns na planaichean ro-innleachdail agus gnìomh, a’ 
tighinn a rèir a chèile gu math agus cha mhòr nach eil na gnìomhan air fad sa phlana 
làithreach air a bhith air an coileanadh no tha iad faisg air a bhith air an coileanadh.  
Ach, chan eil na gnìomhan a tha air an comharrachadh sa phlana gnìomh aig amannan 
sònraichte gu leòr agus tha sin ga dhèanamh doirbh an adhartas a chaidh a dhèanamh 
a thomhais. 
 
Tha am prionnsabal agus na h-àrd mhanaidsearan air tòiseachadh a’ cur air chois cultar 
de chàileachd sheaghach sa cholaiste a tha a’ brosnachadh luchd-obrach bho roinnean 
eadar-dhealaichte a bhith a’ co-roinn ealantas agus a bhith a’ co-obrachadh gus cùisean 
a chomharrachadh agus freagairt fhaighinn air an son.  Tha a’ cholaiste air planaichean 
a leasachadh gus coileanadh àrdachadh ann am builean nan oileanach agus gus 
ionnsachadh agus teagasg a leasachadh.  Tha an luchd-obrach dealasach mu bhith ag 
adhartachadh agus a’ dol an sàs sna h-iomairtean a tha sin.  Ach, aig an àm seo chan 
eil sùileachadh àrd gu leòr ann a thaobh modhan agus gnìomhan ionnsachaidh agus 
teagaisg a thaobh nam manaidsearan, an luchd-obrach no an luchd-ionnsachaidh.  Tha 
a’ cholaiste ag ullachadh ro-innleachd ionnsachadh agus teagasg gus dèiligeadh ris na 
cùisean sin. 
 
Tha tachartasan na colaiste airson Leasachadh Pearsanta Leantainneach (CPD) 2013-
14 air a bhith air an dlùth cheangal ris na h-amasan ann am plana ro-innleachdail na 
colaiste.  Ach, tha mu thrian den luchd-obrach nach robh air tòiseachadh air trèanadh 
iomchaidh a thaobh dìon aig àm an sgrùdaidh. 
 
Tha am modh-obrach sgioba a tha ann airson seirbheisean taic ag obair gu math agus 
tha an ceannardas airson seirbheisean taic làidir.  Tha a’ mhòr chuid de luchd-
ionnsachaidh comasach air a bhith faighinn cothrom air seirbheisean taic cuideachail 
agus gu luath aig a h-uile ìre den fhèin-fhiosrachadh agus tha iad glè shàsaichte leis an 
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taic a tha iad a’ faighinn.  Tha ceanglaichean iomchaidh aig a’ cholaiste le buidhnean 
bhon taobh a-muigh a bheir taic do luchd-ionnsachaidh a tha a’ dol tro chruadal no 
droch-shlàinte. 
 
Tha an cultar càileachd air a dheagh stiùireadh leis a’ phrionnsabal agus an SMT.  Tha 
ullachaidhean airson dearbhadh agus àrdachadh càileachd a’ cur fòcas dlùth air cùisean 
a tha a’ toirt buaidh air planadh airson leasachadh dèanadas agus gnìomh, agus tha an 
luchd-obrach  a’ gabhail cheumannan iomchaidh gus dèiligeadh ri cùisean a tha a’ toirt 
buaidh air luchd-ionnsachaidh.  Tha Buidheann Rianachd an Dàimh a tha a’ gabhail a-
steach nan Iar-phrionnsabalan agus Ceannardan nan Roinnean, glè dhealasach mu 
bhith a’ toirt air adhart clàr àrdaichidh càileachd, le cudrom sònraichte air a bhith a’ cur ri 
ionnsachadh agus teagasg. 
 
Thar na colaiste, tha an luchd-obrach dealasach mun chultar càileachd agus a bhith a’ 
leasachadh càileachd an fhèin-fhiosrachaidh a thaobh an ionnsachaidh.  Bidh an luchd-
obrach a’ dol an sàs ann an comataidhean na colaiste agus ann an eacarsaich fèin-
mheasaidh gu riaghailteach.  Mar cholaiste bheag bidh iad cuideachd a’ dol an sàs ann 
an conaltraidhean neo-fhoirmeil le oidean eile agus luchd-ionnsachaidh agus bidh 
mòran de na conaltraidhean sin a’ leantainn air adhart gu leasachaidhean airson an  
luchd-ionnsachaidh.  Bidh na seirbheisean taic a’ measadh an obair agus ag ullachadh 
planaichean-gnìomh gus an gnìomhachadh a leasachadh. 
 
Tro raon de leasachaidhean a chaidh an toirt a-steach o chionn ghoirid, tha guth làidir 
aig an luchd-ionnsachaidh ann an obair na colaiste.  Tha a’ cholaiste a’ cur fàilte orra a 
bhith a’ cur am beachdan air adhart agus tha gnìomhan air an cur an cèill mar thoradh 
air sin. 
 
Tha aithisgean fèin-mheasaidh nan sgiobannan phrògraim a’ gabhail a-steach sgrùdadh 
èifeachdach air na PIan.  Tha seo a’ cuideachadh nan sgiobannan phrògraim a bhith a’ 
tracadh an luchd-ionnsachaidh a tha a’ fàgail agus bidh iad a’ toirt adhbharan airson 
Pian ìosal an uair a bhios sin ann.  Ach, chan eil an clàradh air fèin-mheasadh farsaing 
gu leòr a thaobh ionnsachadh agus teagasg agus chan eil am planadh gnìomh a tha ag 
èirigh às na h-aithisgean sin cunbhalach. 
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8.  Dè cho farsaing agus cho èifeachdach ’s a tha com-pàirteachasan na colaiste 
 le coimhearsnachdan, solaraichean ionnsachaidh eile, luchd-fastaidh agus 
 buidhnean? 
 
Tha plana ro-innleachdail na colaiste a’ cur cudrom air a bhith a’ togail agus a’ cumail 
suas càirdeas ris a’ choimhearsnachd ionadail gus a bhith a’ coileanadh amasan na 
colaiste.  Tha am prionnsabal a’ cur gu mòr ri dà fho-chomataidh chudromach 
(Buidhnean Bhuilean) den Chom-pàirteachas Dealbhadh Coimhearsnachd.  Tha buaidh 
mhòr aig na buidhnean sin ann a bhith a’ cruthachadh shlighean gus obair agus 
trèanadh le bhith a’ freagairt air prìomhachasan eaconamach ionadail.   
 
Tha àite mòr aig a’ phrionnsabal ann a bhith a’ daingneachadh com-pàirteachasan sgoil-
colaiste a tha air an deagh stèidheachadh.  Tha a’ cholaiste ag obair gu h-èifeachdach 
leis na h-àrd-sgoiltean ionadail agus an ùghdarras foghlaim gus raon farsaing de 
chùrsaichean Sgilean airson Obrach a lìbhrigeadh a tha air ciallachadh gu bheil 
sgoilearan air ìrean air leth àrd de coileanadh fhaighinn.   
 
Tha càirdeas glè sheaghach aig buidhnean saor-thoileach ris a’ cholaiste.  Bidh aon 
bhuidheann ag obair gu h-èifeachdach le luchd-obrach gus taic a thoirt do luchd-
ionnsachaidh Duais Bratach na Croise a chosnadh tro thachartasan saor-thoileach 
stèidhichte sa choimhearsnachd.  Tha an luchd-ionnsachaidh a bha an sàs san 
tachartas air leantainn orra an sàs sa choimhearsnachd an dèidh dhaibh an duais 
fhaighinn.  Ach, tha an t-astar aig a bheilear a’ cur iomairtean an sàs an co-bhoinn ri 
buidhnean on treas earrann uaireannan slaodach.   
 
Tha a’ cholaiste air càirdeas obrach èifeachdach a thogail le luchd-fastaidh ionadail.  
Mar eisimpleir, tha luchd-ionnsachaidh a tha a’ dèanamh chùrsaichean cùraim, 
einnseanaireachd, gruagaireachd, aoigheachd agus togail a’ faighinn buannachd bho 
ghreisean obrach.   
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9. A’ comharrachadh modhan-obrach sàr mhath  
 
Rè an ath-bhreithneachaidh on taobh a-muigh aig Foghlam Alba, chuir a’ cholaiste a-
steach eisimpleirean de nithean a bha iad a’ meas a bhith nan deagh chleachdadh agus 
chomharraich an sgioba sgrùdaidh cuideachd eisimpleirean a bha iomchaidh airson an 
cuairteachadh.   
 
9.1   Adhartachadh agus leasachadh sgilean obrach leis a’ cholaiste 
 
Tha ro-innleachd na colaiste a thaobh a bhith a’ fighe a-steach sgilean riatanach, a’ 
gabhail a-steach comas obrach agus tionnsgain sa churraicealam, èifeachdach agus a’ 
ciallachadh gu bheil builean seaghach ann do luchd-ionnsachaidh.  Tha ceanglaichean 
èifeachdach aig a’ cholaiste ri luchd-fastadh an eilein gus an curraicealam a leasachadh 
agus gus cothroman a thabhann airson greisean obrach agus ionnsachadh co-
cheangailte ri obair.  San t-seisean 2012-13, ghabh 50% de luchd-ionnsachaidh làn-
thìde com-pàirt ann an cothroman eòlas obrach.  Tha an luchd-fastaidh ionadail a’ 
faighinn buannachd bho bhith a’ faighinn cothrom air luchd-ionnsachaidh ionadail a tha 
deiseil airson obair aig a bheil na sgilean agus na teisteanasan riatanach do na 
gnothachasan aca.  
 
Tha a’ cholaiste ag obair gu h-èifeachdach gus sgilean obrach fhighe a-steach, leithid 
manaidseadh tìde, seirbheis luchd-ceannaich agus obair co-obrachail anns na 
prògraman air fad.  Bidh an luchd-obrach ag obair ann an com-pàirteachas le luchd-
fastaidh ionadail gus cothroman air greisean obrach a sholar airson luchd-ionnsachaidh 
air mòran phrògraman.  Bidh iad sin a’ gabhail a-steach luchd-ionnsachaidh bho 
phrògraman cùraim, togail, einnseanaireachd, gruagaireachd agus còcaireachd 
phroifeiseanta. 
 
Tha an t-ullachadh com-pàirteachais seo a’ còrdadh ris an luchd-ionnsachaidh.  Bidh iad 
a’ faighinn eòlas da-rìribh air an raon-obrach a tha iad a’ rannsachadh agus bidh iad a’ 
fàs càirdeil ri fastaiche ionadail a bhios glè thric a’ leantainn air adhart gu deagh 
theisteanas no gu cothrom obrach. 
 
Tha an t-ullachadh seo air buaidh mhath a thoirt air a bhith a’ cumail oileanaich agus air 
builean crìochnachaidh soirbheachail.  Tha reatan crìochnachaidh àrd aig prògraman 
ann an einnseanaireachd aig sàr ìre, còcaireachd phroifeiseanta agus cùram slàinte, 
sòisealta agus chloinne.  Tha na prògraman aig a bheil builean crìochnachaidh nas ìsle 
ag aithris gu bheil mòran den luchd-ionnsachaidh a bhios a’ fàgail am prògram tràth a’ 
dol gu obair co-cheangailte ris a’ chùrsa no a’ leantainn orra ag obair dhan neach-
fastaidh a thug dhaibh an greis obrach, agus mòran an uair sin a’ clàradh às ùr sa 
cholaist air na prògraman foghlamaichean-ciùird.  
 
San t-Samhain 2013, bha 27% de luchd-ionnsachaidh FE bho seisean 2012-13 air a 
dhol gu obair làn-thìde, gu foghlamaichean-ciùird no trèanadh cadet.  Tha buaidh 
sheaghach agus sheasmhach aig seo air an eaconamaidh ionadail agus a’ leigeil le 
daoine òga fuireach sna h-eileanan, an àite a bhith a’ leantainn an dòigh traidiseanta is 
a bhith ag às-imrich às na h-eileanan.  Tha àireamh mhath de luchd-ionnsachaidh air an 
gnìomhachasan fhèin a chur air chois, a’ gabhail a-steach sgeadachadh chèicichean  
agus bùithtean ìnean.   
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10. Dè a th’ ann an tar-bhreithneachadh? 
 
Tha Foghlam Alba a’ cleachdadh tar-bhreithneachadh èifeachdais gus na nithean a lorg 
an sgioba sgrùdaidh an cèill.  Tha am breithneachadh air èifeachdas a’ gabhail a-steach 
an fhianais air fad a chaidh a chruinneachadh tron sgrùdadh on taobh a-muigh.  Tha na 
breithneachaidhean sin a’ mìneachadh nam builean mar: 
 
 èifeachdach;  
 beagan èifeachdais; no  
 gun a bhith èifeachdach.  
 
Tha am breithneachadh seo air a mhìneachadh nas mionaidich anns na h-aithrisean taic 
a tha a’ dearbhadh a’ bhreithneachaidh a thaobh èifeachdais.  Tha Foghlam Alba a’ 
measadh agus a’ toirt fios air ais a rèir trì phrionnsabalan cudromach.  San aithisg seo 
tha na prionnsabalan agus na h-aithrisean taic a’ buntainn ri: 
 
Prìomh phrionnsabal 1– Ionnsachadh de dh’àrd-chàileachd (aithrisean taic àireamhan 1 
agus 2) 
Prìomh phrionnsabal 2 – Dol an sàs an neach-ionnsachadh (aithris taic àireamh 3)  
Prìomh phrionnsabal 3 – Cultar de dh’àrd-chàileachd (aithris taic àireamh 4)  
 
Tha breithneachaidhean de dh’èifeachdas agus aithrisean taic a’ toirt dearbhachd no 
eile do luchd-ùidh mu chàileachd solar colaiste.  Tha na breithneachaidhean sin 
stèidhichte air gluasadan agus eachdraidh coileanaidh colaiste, na chaidh fhaighinn a-
mach aig àm an ath-bhreithneachadh on taobh a-muigh, agus comas na colaiste a bhith 
a’ sìor leasachadh. 
 
Tha breithneachadh èifeachdach a’ comharrachadh gu bheil ullachaidhean 
èifeachdach aig a’ cholaiste cumail suas agus gleidheadh agus cur ri càileachd a solair 
agus builean do luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile.  Tha am breithneachadh seo 
a’ ciallachadh gu bheil a’ cholaiste air a deagh stiùireadh, a thaobh dealbhadh càileachd 
agus cur ris, gu bheil ullachaidhean làidir ann gus dèiligeadh ri laigsean beaga sam bith, 
agus gu bheil coltas ann gun lean i oirre a’ leasachadh càileachd a seirbheisean do 
luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile. 
 
Tha breithneachadh de bheagan èifeachdais a’ comharrachadh gu bheil èifeachdas 
ullachaidhean na cholaiste cumail suas agus gleidheadh agus cur ri càileachd a solair 
agus builean do luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile de bheagan èifeachdais.  Tha 
am breithneachadh seo a’ ciallachadh gu bheil cuid de neartan ann an ullachaidhean na 
colaiste airson cur ris a’ chàileachd.  Ach, tha laigsean ann an ullachaidhean airson 
ionnsachadh de dh’àrd-chàileachd agus/no dol an sàs neach-ionnsachaidh agus/no 
cultar càileachd.  Mura tèid dèiligeadh riutha, bidh cudromas nan laigsean sin a’ 
leantainn orra a’ cuingealachadh èifeachdas ullachaidhean na colaiste.  
 
Tha breithneachadh gun a bhith èifeachdach a’ comharrachadh gu bheil ullachaidhean 
na cholaiste cumail suas agus gleidheadh agus cur ri càileachd a solair agus builean do 
luchd-ionnsachaidh agus luchd-ùidh eile gun a bhith èifeachdach.  Tha am 
breithneachadh seo a’ ciallachadh gu bheil laigsean cudromach ann an ullachaidhean 
airson ionnsachadh de dh’àrd-chàileachd agus/no dol an sàs neach-ionnsachaidh 
agus/no cultar càileachd.  Tha coltachd math ann, gun gnìomh mòr agus coitcheann, le 
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sgrùdadh on taobh a-muigh agus taic, gum faillich e air a’ cholaiste an t-solar de 
chàileachd ìosal a tha aice an-dràsta agus na builean a leasachadh gu ìre iomchaidh. 
Chan eil fianais aig Foghlam Alba gu bheil an comas agus an dealas aig a’ cholaiste a 
bhith a’ comharrachadh agus a’ cur an cèill gnìomhan èifeachdach agus coitcheann. 
 
Freagairt Comhairle Maoineachaidh na h-Alba don Bhreithneachadh 

Ma bhios an tar-bhreithneachadh èifeachdach, bidh a’ Chomhairle a’ sùileachadh gum 
bi a’ cholaiste a’ co-obrachadh le Foghlam Alba ann an obair an dèidh làimhe, mar a 
bhios iomchaidh agus, bliadhna an dèidh dha na h-aithisgean breithneachaidh a bhith 
air am foillseachadh, gun ullaich i aithisg, a bhios air a h-aontachadh le buidheann 
riaghlaidh (faic Stiùireadh na Comhairle do cholaistean mu chàileachd bhon Lùnastal 
2012, paragrafan 62-66 SFC/13/2012) a’ cur an cèill a freagairt mun bhreithneachadh.  
 
Ma bhios an tar-bhreithneachadh a’ nochdadh beagan èifeachdais no gun a bhith 
èifeachdach, iarraidh a’ Chomhairle air an ionad plana-gnìomh ullachadh agus a chur 
an gnìomh gus dèiligeadh ris na h-easbhaidhean a chaidh a chomharrachadh (faic 
paragraf 67 den stiùireadh).  Bheir Foghlam Alba comhairle don SFC mu 
iomchaidheachd a’ phlana gnìomh agus mun dòigh sa bheilear ga chur an gnìomh.  
Bidh SFC, a’ gabhail a-steach comhairle sam bith a gheibh e bho Foghlam Alba, mar as 
trice ag iarraidh breithneachadh foirmeil an dèidh làimh ann an àm iomchaidh, mar as 
trice taobh a-staigh nas lugha na dà bhliadhna. 

 
  

http://www.sfc.ac.uk/newsinformation/Circulars/2012/SFC1312.aspx
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11. Dè thachras a-nis? 
 
Leanaidh Foghlam Alba air adhart a’ cumail sùil air adhartas anns na turasan bliadhnail 
aca chun na colaiste.   
 
Thèid fios air ais a thoirt don luchd-ionnsachaidh aig a’ cholaiste. 
 
Bliadhna an dèidh dhan aithisg seo a bhith air a foillseachadh, ullaichidh a’ cholaiste 
aithisg a’ cur an cèill na chaidh a dhèanamh gus dèiligeadh ris na prìomh phuingean 
gnìomh agus/no raointean leasachaidh san aithisg agus gnìomhan dearbhadh càileachd 
agus leasachaidh.  Bidh ceangal ris an aithisg seo air làrach-lìn Foghlam Alba.   
 
Peter B Connelly 
Neach-sgrùdaidh na Banrigh 
 
 

 
 

 
Tha an t-ath-bhreithneachadh agus na co-dhùnaidhean a’ buntainn ris a’ cholaiste san 
fharsaingeachd agus chan eil e a’ toirt fiosrachadh seachad mu phrògraman no 
cuspairean fa leth.  Airson tuilleadh fiosrachaidh mun seo no ceistean sam bith eile, 
cuiribh fios chun cholaiste no thoiribh sùil air a làrach-lìn - http://www.lews.OnG.ac.uk/ 
 
Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Foghlam Alba, modhan-obrach ath-bhreithneachadh on 
taobh a-muigh, no fiosrachadh sam bith eile mu ath-bhreithneachaidhean, faic 
www.educationscotland.gov.uk 
 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Comhairle Maoineachaidh na h-Alba, faic – 

www.sfc.ac.uk 
 
  

12. Tuilleadh fiosrachaidh 

http://www.lews.uhi.ac.uk/
http://www.educationscotland.gov.uk/
http://www.sfc.ac.uk/
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13. Ciamar a gheibh sibh fios thugainn? 
 
Chaidh an aithisg seo ullachadh a-mhàin airson a foillseachadh air an làrach-lìn agus 
gheibhear i air an làrach-lìn againn aig  
http://www.educationscotland.gov.uk/inspectionandreview/reports/othersectors/collegere
views/LewsCastleCollege.asp.  Ma tha sibh airson an aithisg seo fhaighinn ann an cruth 
eadar-dhealaichte, mar eisimpleir, eadar-theangachadh dhith, cuiribh fios chun sgioba 
rianachd air 01506 600381. 
 
Ma tha sibh airson fiosrachadh a thoirt dhuinn no gearan a thogail mun obair againn, 
fònaibh thugainn air 0141 282 5000, no cuiribh post-dealain gu: 
complaints@educationscotland.gsi.gov.uk no sgrìobhadh thugainn chun t-seòladh a 
leanas: Manaidsear Ghearain, Foghlam Alba, Taigh Denholm, Pàirc Ghnìomhachais 
Almondvale, Slighe Almondvale, Baile Lèibhinn EH54 6GA. 
 
Faodaidh luchd-cleachdaidh fòn teacsa fios a chur thugainn air 01506 600236 
Tha an t-seirbheis seo airson daoine a tha bodhar.  Na cleachdaibh an àireamh seo mar 
fhòn àbhaisteach oir chan fhaigh sibh troimhe gu neach-obrach. 
 
Sgrùdadh air Farastachd Leughaidh  
No ma tha sibh a’ leughadh na h-aithisg seo ann an riochd pàipeir taidhp an seòladh a 
leanas a-steach nad bhrobhsair lìn.   
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/FEReadabilitysurvey2011_tcm4-
719342.doc 
 
Dlighe-sgrìobhaidh a’ Chrùin 2014.  
Foghlam Alba 

 
  

http://www.educationscotland.gov.uk/inspectionandreview/reports/othersectors/collegereviews/LewsCastleCollege.asp
http://www.educationscotland.gov.uk/inspectionandreview/reports/othersectors/collegereviews/LewsCastleCollege.asp
mailto:complaints@educationscotland.gsi.gov.uk
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/FEReadabilitysurvey2011_tcm4-719342.doc
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/FEReadabilitysurvey2011_tcm4-719342.doc
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Eàrr-ràdh 1 
Beag-fhaclair briathrachais  
CPD  Leasachadh Pearsanta Leantainneach 
FE  Foghlam Adhartach 
ICT  Teicneòlas Fiosrachaidh agus Conaltraidh 
NHS  Seirbheis Slàinte Nàiseanta 
PI  Comharradh Coileanaidh 
SCQF      Frèam-obrach Chreideasan agus Theisteanasan na h-Alba 
SFC         Comhairle Maoineachaidh na h-Alba 
SfW  Sgilean airson Obair 
SMT       Àrd Sgioba Rianachd 
Sparqs Co-obrachadh Oileanach ann an Càileachd Alba 
SQA       Ùghdarras Theisteanasan na h-Alba   
OnG       Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean  
VLE  Àrainn Ionnsachaidh Teicneòlach 
WSUM Aonad tomhais oileanach  
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Eàrr-ràdh 2  

Frèam-obrach Chreideasan agus Theisteanasan na h-Alba 

  

ÌREAN 

SCQF 
BARRANTASAN SQA 

  
BARRANTASAN               ÀRD-

FHOGHLAIM 

BARRANTAS 

DREUCHDAIL              NA 

H-ALBA 

12       CEUM DOTARAIL   

11       

CEUM MAIGHSTIREIL       CO-

FHILLTE/ CEUM 

MAIGHSTIREIL       DIOPLÒMA 

IAR-

CHEUMNAICH/     TEISTEANAS 

IAR -CHEUMNAICH 

SVQ 5 

10       
CEUM URRAMACH/ 

DIOPLÒMA CEUMNAICH/ 

TEISTEANAS CEUMNAICH 
  

9     
DUAIS 

LEASACHAIDH 

PHROIFEISEANTA 

CEUM COITCHEANN/ 

BAITSEALAIR 
DIOPLÒMA CEUMNAICH/ 

TEISTEANAS CEUMNAICH SVQ 4 

8   
ÀRD 

DHIOPLÒMA 

NÀISEANTA 
  DIOPLÒMA ÀRD-FHOGHLAIM 

7 ÀRD-ÌRE 

ADHARTACH 

ÀRD 

TEISTEANAS 

NÀISEANTA 
  TEISTEANAS ÀRD-

FHOGHLAIM SVQ 3 

6 ÀRD-ÌRE       

5 
MEADHAN ÌRE 

2/ÌRE CREIDEIS 

CHOITCHEANN 
      SVQ 2 

4 
MEADHAN ÌRE 1 

/ÌRE CREIDEIS 

MHEADHANACH 

TEISTEANAS 
NÀISEANTA 

DUAIS 

LEANTAILEACH 

NÀISEANTA 
  SVQ 1 

3 

INNTRIGEADH 

3/ÌRE 

CREIDEISBHUN-

ÌRE 

        

2 INNTRIGEADH 2         

1 INNTRIGEADH 1         

  

Tha Frèam-obrach Chreideasan agus Theisteanasan na h-Alba a’ toirt còmhla gach 
teisteanas mòr-shluaigh ann an Alba do fhrèam-obrach singilte agus aonaichte.  Tha am 
frèam-obrach a’ gabhail a-steach: solarachadh ceuma, HNC agus HND, Barrantasan 
Nàiseanta SQA, agus SVQan.  Tha 12 ìre ann bho Inntrigeadh 1 aig ìre 1 SCQF gu 
Ceum Dotaireil aig ìre 12 SCQF.  Chaidh àireamh de chreideasan SCQF a chur mu 
choinneamh gach barrantais, co-dhiù is e aonad, buidheann aonadan no duais buidhne 
nas motha.  Tha gach creideas a’ riochdachadh 10 uairean a thìde bharalach de 
dh’ionnsachadh riatanach.  Chan eil seo a’ buntainn ri ceumannan dotaireil a tha 
stèidhichte air tràchdas. 
Faodaidh ionnsachadh eile a bhith stèidhichte air creideasan agus air a ghabhail a-
steach don fhrèam-obrach fhad ’s a tha builean ionnsachaidh soilleir aige agus 
barrantas càileachd air measadh luchd-ionnsachaidh.  Fhuair a h-uile colaiste ann an 
Alba cumhachd Buileachadh Chreideasan SCQF anns an Fhaoilleach 2007. 


