Dè na beachdan a th’aig sgoilearan air
Nuadh-Eòlas?

“Tha Nuadh-Eòlas math oir tha e a’ toirt a-steach tòrr dhiofar
chuspairean inntinneach. A chionn ‘s gun do rinn sinn an
cùrsa ann an Gàidhlig dh’ionnsaich sinn na ceudan de fhacail
fheumail Ghàidhlig.”
Ross Maclean

“Leis gun do rinn mi Nuadh-Eòlas, the tuigse nas fheàrr agam
mu shaoghal an latha an-diugh. Dh’ionnsaich mi tòrr mu
dheidhinn siostam laghail agus poilitigeach na h-Alba.

Bha e

math oir dh’ionnsaich sinn tòrr fhacail ùra Gàidhlig.”
Alasdair Rigby

“Tha Nuadh-Eòlas gu math inntinneach agus chòrd an cùrsa
rium gu mòr”
Anna Johnstone

The Nicolson Institute in Stornoway, is the largest
school in the Western Isles, Scotland. The Nicolson is
the only six-year secondary school in Lewis.
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Address: Stornoway, Na h-Eileanan an Iar
Phone: 01851 707000

Dè dh’ionnsaicheas tu?

Measadh

Dè am feum a th’ann an Nuadh-Eòlas?

Tha cùrsa Nuadh-Eòlais a’ coimhead ri saoghal an latha

Bidh aig a h-uile sgoilear a tha a’ dèanamh Nuadh-Eòlais

Bidh am fiosrachadh agus na sgilean a dh’ionnsaicheas

an-diugh. Bidh sinn a’ coimhead ri cùisean poilitigeach,

ri measadh a dhèanamh anns gach aonad. Tha dòighean

tu ann an Nuadh-Eòlas feumail ann an iomadh obair

sòisealta agus eaconomach a tha a’ bualadh air beatha

measaidh eadar-dhealaichte ann airson Nàiseanta 4

eadar-dhealaichte. Ma shoirbhicheas leat anns na

ann an Alba, anns an Rìoghachd Aonaichte agus air

agus 5

measaidhean gheibh thu teisteanas nàiseanta bho SQA.

feadh an t-saoghail. Tha trì aonadan sa chùrsa:
Deamocrasaidh ann an Alba

Tha Nuadh-Eòlas feumail mar chuspair airson iomadh

Nàiseanta 4

obair eadar-dhealaichte ach tha e gu sònraichte feumail

Eucoir agus an lagh

Bidh na sgoilearan a tha a’ dèanamh Nàiseanta 4

dhaibhsan a tha ag iarraidh obair fhaighinn anns na

Na Stàitean Aonaichte

a’ dèanamh Aonad Luach-Leasaichte (pròiseact

meadhanan, lagh, poilitigs, foghlam, obair

Tron chùrsa ionnsaichidh sgoilearan sgilean a thaobh a

air cuspair sònraichte a tha iad fhèin a’ taghadh)

riaghaltais/comhairle, gnìomhachas agus obair

bhith a’ cleachdadh stòran fiosrachaidh, a bhith a’

airson an cùrsa a choileanadh.

eadar-nàiseanta.

sgrìobhadh aistean agus a’ dèanamh thaisbeanaidhean.
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Bidh na sgoilearan a tha a’ dèanamh Nàiseanta 5

Cùrsa tro mheadhan Gàidhlig

a’ dèanamh pìos-obrach (pìos sgrìobhaidh air
cuspair sònraichte a thagh iad fhèin airson a
rannsachadh) agus deuchainn.

Gheibh

’S urrainn dhut an cùrsa seo a dhèanamh ann an

sgoilearan N5 comharra A-D a rèir mar a rinn iad

Gàidhlig. Tha seo a’ toirt cothrom sònraichte do

nam pìosan-obrach (25%) agus anns an deuchainn

sgoilearan na sgilean Gàidhlig aca a chleachdadh agus a

(75%). Bidh na measaidhean seo a’ toirt a-steach

leasachadh. Bidh e sgrìobhte air an teisteanas SQA agad

eòlas, tuigse agus sgilean.

gur e cùrsa tro mheadhan na Gàidhlig a-rinn thu. Tha
seo gu sònraichte feumail ma tha ùidh agad ann an obair
fhaighinn ann an saoghal na Gàidhlig. Tha an sgoil,
SQA, Foghlam Alba & BBC Bitesize air mòran
ghoireasan a chruthachadh airson Nuadh-Eòlas.

