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GÀIDHLIG DO
THIDSEARAN
A bheil teisteanas
teagaisg agaibh?

A bheil de thogradh is de
dhìcheall annaibh aghaidh
a chur ris an dùbhlan seo
às am faigh sibh tlachd
agus togail?

A bheil comasan agaibh
sa Ghàidhlig mu thràth
a chòrdadh e ribh a
leasachadh?

An còrdadh e ribh
cothrom fhaighinn
barrachd misneachd a
bhith agaibh sa Ghàidhlig
agus ann an sgilean
teagaisg Gàidhlig?

Mas e ’s gu bheil agus gun còrdadh,
dh’fhaodadh gum faigh sibh cothrom air a’
chùrsa seo far am faod sibh leasachadh
a dhèanamh air na sgilean proifeiseanta
agaibh agus far am faigh sibh cothrom
air teagasg tron Gàidhlig, dreuchd air
leth inntinneach.

A bheil sibh a’
smaoineachadh air
dreuchd a thoirt
a-mach a’ teagasg
tron Ghàidhlig?
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Tha an Cùrsa Bogaidh do Thidsearan
a’ toirt bogadh sa Ghàidhlig dhuibh agus comasan adhartach sa
chànan, agus às an sin thig cothroman gus an dreuchd agaibh a
leasachadh ma tha teisteanas teagaisg agaibh agus Gàidhlig agaibh
aig meadhan-ìre (teisteanas Àrd-ìre sa Ghàidhlig no co-ionann ri sin)
agus ma tha sibh airson obair ann an foghlam tron Ghàidhlig.
Ri linn mar a tha geallaidhean ionadail agus nàiseanta ann
gus foghlam tron Ghàidhlig a leudachadh, gheibh cuid a
thagraichean airson a’ chùrsa cothrom air làn-phàigheadh
fhad ’s a tha iad air a’ chùrsa agus bidh dreuchd ann an
teagasg Gàidhlig air a ghleidheadh dhaibh nuair a chuireas
iad crìoch air a’ chùrsa, agus gheibh feadhainn taic le
cìsean a’ chùrsa agus cosgaisean eile.

n Gàidhlig
Tha an obair a nì tidseara
eothachadh
deatamach do dh’ath-bh
na Gàidhlig,
na Gàidhlig agus tha Bòrd
, agus na
luchd-labhairt na Gàidhlig
foghlam
daoine a tha an sàs ann am
ch mòr ann,
ann an Alba, uile a’ cur lua
hean gu
bho na tràth-bhliadhnaic
foghlam àrd-ìre agus eile.

’S e a th’ anns
a’ Chùrsa Bogaidh
n
Ghàidhlig do Thidseara
cùrsa dian, làn-thìde a bheir comasan adhartach ann
an Gàidhlig dhuibh gu luath agus na sgilean oideachaidh
sònraichte a dh’fheumas sibh airson foghlam tron Ghàidhlig

cùrsa air a theagasg gu ìre mhòr aghaidh ri aghaidh tro
chom-pàirteachas eadar Oilthigh Shrath Chluaidh agus
Oilthigh Dhùn Èideann
cùrsa le structar far am bithear ga theagasg rè na bliadhna
sgoile, le cothroman do dh’oileanaich ùine a chur seachad
ann an seòmraichean-teagaisg Gàidhlig ann an sgoiltean
cùrsa a tha airson tagraichean, a thèid a thaghadh, a dh’fhaodadh
buannachd fhaighinn às a’ chùrsa agus a tha air cur romhpa obair
ann am FtG nuair a chuireas iad crìoch air a’ chùrsa
cùrsa a tha air a dhealbh gus Dioplòma For-cheuma bho
Oilthigh Srath Chluaidh agus Oilthigh Dhùn Èideann a thoirt do
dh’oileanaich, le cothrom a dhol air adhart gu ceum Maighstireil.

An ath cheum
Gus ùidh a shealltainn ann a bhith
dèanamh a’ Chùrsa Bogaidh
Ghàidhlig do Thidsearan
2014-15 cuiribh fios gu:

An t-Oifigear Trusaidh Luchdteagaisg aig Bòrd na Gàidhlig
0141 341 1020
teagasg@gaidhlig.org.uk
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