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Comataidhean / Ro-ràdh

RO-RÀDH

Tha a’ ghnìomhachd seo a’ leigeil fhaicinn mar a tha 
comataidhean ann am Pàrlamaid na h-Alba ag obair, 
le a bhith a’ cleachdadh chuspairean a bhios furasta 
do na sgoilearan tuigsinn. 

Bu chòir don chlas a bhith air a roinn ann am 
buidhnean (comataidhean), agus gun rachadh aon 
chuspair sònraichte a thoirt do gach buidheann gus 
bruidhinn air. Tha diofar chuspairean rim faighinn 
anns na notaichean seo, ach dh’fhaodte gum bi 
tidsearan airson cuspairean a tha nas freagarraiche 
don sgoil aca fhèin a thaghadh.

Am measg nan cuspairean a th’ air am 
moladh, tha:
• Burraidheachd
• Bùth na sgoile
• Dìnnearan sgoile
• An Raon-cluiche
• Èideadh sgoile
• Togail airgid

Bu chòir do gach buidheann:
1.  Duilleag planaidh airson rannsachadh comataidh a  
 chleachdadh gus bruidhinn air a’ chuspair aca;  
 agus duilgheadasan agus fuasglaidhean sam bith a  
 dh’fhaodadh a bhith ann;
2.  Ceisteachan a dhèanamh suas a bheir dhaibh  
 fiosrachadh mu bheachdan dhaoine eile air a’  
 chuspair;
3.  Bruidhinn ri daoine iomchaidh a thaobh a’   
 chuspair, m.e. neach-obrach san ionad-bìdh, 
 an neach a tha os cionn bùth na sgoile, am  
 maighstir-sgoile, msaa;
4. Aithisg a sgrìobhadh air an rannsachadh aca. Faic  
 taobh-duilleig 5
5.  An aithisg an uair sin a sgaoileadh am measg a’  
 chlas. Dh’fhaodadh iad òraid, no taisbeanadh 
 a dhèanamh agus dh’fhaodadh iad ICT a   
 chleachdadh;

Bu chòir don chlas air fad an uair sin bruidhinn mu 
na cuspairean as cudromaiche.

Bu chòir don chlas (no don tidsear) aon chuspair a 
thaghadh agus deasbad a chumail.

Ma thig an deasbad gu crìch le gluasad soirbheachail, 
dh’fhaodadh an clas na beachdan aca a chur gu 
comhairle na sgoile tro riochdairean a’ chlas aca.                                                    
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Comataidhean / Dè a th’ ann an Comataidhean

Dè A tH’ Ann An COmAtAiDHeAn?

Ann am Pàrlamaid na h-Alba, tha comataidhean 
air leth cudromach ann a bhith a’ tighinn gu co-
dhùnaidhean mu laghan ùra.

Dè a th’ ann an comataidhean?
’S e buidhnean beaga de BPAan a th’ ann an 
comataidhean. Tha e an urra riutha-san beachd a 
ghabhail air aon chuspair sònraichte, mar eisimpleir, 
Foghlam no Còmhdhail no Slàinte no Taigheadas.

Dè a bhios comataidhean a’ dèanamh?
Bidh iad a’ rannsachadh chuspairean gus faighinn 
a-mach a bheil duilgheadas ann, no a bheil feum air 
atharrachaidhean a dhèanamh.

Bidh comataidhean a’ gairm luchd-fianais gus 
beachdan dhaoine fhaighinn.

Bidh comataidhean a’ beachdachadh air diofar 
chuspairean.

Bidh comataidhean a’ toirt cunntas don Phàrlamaid 
agus bheir iad molaidhean a thaobh  mar a 
dh’fhaodte leasachaidhean a dhèanamh. Bidh a’ 
Phàrlamaid an uair sin a’ tighinn gu co-dhùnadh a 
bheil feum air lagh ùr no nach eil.
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Comataidhean / Duilleag planaidh a’ Chomataidh 

DuilleAg PlAnAiDH RAnnsACHADH COmAtAiDH

4

Ainm: Clas:

An cuspair rannsachaidh:

Na cuspairean ris am feum mi coimhead:

Duilgheadasan:

Cuid de na fuasglaidhean:

Càit am faigh mi barrachd fiosrachaidh mu na cuspairean seo:

Ciamar a gheibh mi fios air beachdan dhaoine eile?
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Comataidhean / Rannsachadh Comataidh agus Ceisteachan

RAnnsACHADH COmAtAiDH Agus CeisteACHAn

Bidh comataidhean ann am Pàrlamaid na h-Alba a’ 
cumail rannsachaidhean agus ag iarraidh air daoine 
fianais a thoirt gus faighinn  a-mach dè bu chòir 
dèanamh. Bidh iad an uair sin a’ toirt cunntas foirmeil 
chun na Pàrlamaid agus ag iarraidh air a’ Phàrlamaid 
an lagh atharrachadh.

Nad bhuidheann, dèan rannsachadh gus faighinn 
a-mach dè na beachdan a th’ aig daoine eile san 
sgoil a thaobh a’ chuspair mu bheil do bhuidheann a’ 
bruidhinn.

Tha ceisteachan feumail ann a bhith a’ lorg 
bheachdan dhaoine eile; no dh’fhaodadh sibh 
bruidhinn ri daoine sònraichte nur sgoil aig a bheil 
fiosrachadh mun chuspair agaibh.

uCuideaChadh airSon CeiSTeaChan
1.  Tha e nas fhasa dhut fhèin agus don neach a  
 tha a’ freagairt nan ceistean, ma bheir sibh  
 roghainn de fhreagairtean dhaibh ’s ma dh’iarras  
 siobh orra sràc a chur ann am bogsa. Mar   
 eisimpleir, 

C1        C2        C3        C4        C5        C6        C7 

Dè an clas sa bheil thu? 

Cuir sràc

2.  Cùmaibh ur freagairtean an ìre mhath goirid.

3.  Dèanaibh cinnteach gu bheil na roghainnean a  
 bheir sibh dhaibh furasta a thuigsinn.

Rudan rim faighneachd
Faighnichibh ceistean mu chuid de na duilgheadasan 
air an do bhruidhinn sibh nur buidheann. Faighibh 
a-mach a bheil daoine eile den bheachd gu bheil iad 
seo nan duilgheadasan. 

Faighnichibh mu na h-atharrachaidhean a bhiodh iad 
airson faicinn.

uCuimhniChibh...
...innsibh cò sibh aig an toiseach. Innsibh dhaibh cò 
mu dheidhinn a tha an sgrùdadh.

...thoiribh taing dhaibh airson nan ceistean a 
fhreagairt nuair a tha iad deiseil.

ubuilean
Airson gach ceist, feumaidh sibh an àireamh a thug 
gach freagairt a chunntadh suas.

Cuiribh ur builean ann an clàran no ann an 
grafaichean.

Bruidhnibh air na builean mar bhuidhinn.

uCuideaChadh airSon agallamh
Sgrìobhaibh litir thuca ag innse dhaibh na tha sibh 
a’ dèanamh agus a’ faighneachd am faodadh sibh 
bruidhinn riutha. Ma dh’aontaicheas iad, faodaidh 
sibh latha agus uair a chur air dòigh. 

Ron àm, ullaichibh ceistean a dh’fhaighnicheas sibh.

Cuimhnichibh gun innis sibh cò sibh, agus gun toir 
sibh taing aig deireadh an agallaimh.

uaiThiSg
Sgrìobhaibh cunntas a thèid fhoillseachadh don 
chlas air fad.

Anns a’ chunntas, cuimhnichibh air:

1.  Ro-ràdh:

 Dè an cuspair a fhuair sibh a-mach mu dheidhinn?  
 Ciamar a chuir sibh ur rannsachadh air dòigh? An  
 do chleachd sibh ceisteachan? An do rinn sibh  
 agallamhan?

2.  Ur Builean:

 Dè am beachd a th’ aig daoine? Cuimhnichibh air  
 clàran no air grafaichean sam bith a rinn sibh.

3.  Dè na h-atharrachaidhean a 
 bu mhath leibh fhaicinn?
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Comataidhean / Comataidh Burraidheachd

COmAtAiDH BuRRAiDHeACHD

Tha dleastanas aig a’ Chomataidh airson 
Burraidheachd faighinn a-mach a bheil duilgheadas 
sam bith san sgoil a thaobh burraidheachd, agus nì i 
moladh air mar a thèid casg a chur air burraidheachd.

smaoinichibh air:
’S dòcha gum bruidhinn sibh air na rudan seo, ged a 
dh’fhaodadh cuspairean eile a bhith agaibh fhèin:

• Dè na diofar dhòighean sam faod burraidheachd   
 tachairt?
• Càit am bi burraidheachd a’ tachairt? (an raon-  
 cluiche, sa chlas, sna trannsaichean, a’ coiseachd   
 dhachaigh, msaa)
• Dè thathar a’ dèanamh mar-thà gus casg a chur air  
 burraidheachd?
• Dè cho soirbheachail ’s a tha na h-oidhirpean seo?
• A bheil rudan eile air an smaoinich sibh fhèin?
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Dèan liosta de dhuilgheadas
sam bith air an deach bruidhinn.

Dèan liosta de rudan a 
dh’fhaodadh casg a chur 
air burraidheachd.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air duilleag eile ma tha feum air.
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Comataidhean / Comataidh Togail-airgid

COmAtAiDH tOgAil-AiRgiD

Tha dleastanas aig a’ Chomataidh airson Togail-airgid 
faighinn a-mach a bheil dòighean sam b’ urrainnear 
leasachaidhean a dhèanamh a thaobh ’s mar a tha an 
sgoil a’ togail airgead.

smaoinichibh air:
• Dh’fhaodadh sibh bruidhinn air na rudan seo. Dè   
 na dòighean sa bheil an sgoil a’ togail airgead mar-thà?
• An ann airson na sgoile fhèin a tha seo, no a bheil   
 pàirt dheth a’ dol gu carthannas?
• Am bu chòir don sgoil airgead a thogail dhi fhèin   
 a-mhàin?
• A bheil pàrantan a’ gabhail pàirt?
• A bheil gnìomhachasan ionadail a’ cuideachadh le   
 tachartasan togail-airgid?
• A bheil feum air barrachd togail-airgid? A bheil an  
 sgoil feumach air càil nach fhaigh i mar thoradh   
 air dìth airgid?
• An urrainn dhuibh smaoineachadh air dòighean   
 ùra gus airgead a thogail?
• A bheil carthannas ann dom miannaicheadh sibh 
 taic a thoirt?
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Dèan liosta de dhuilgheadas 
sam bith air an deach bruidhinn.

Dèan liosta de dhòighean sam 
b’ urrainnear barrachd airgid 
a thogail.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air duilleag 
eile ma tha feum air.
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Comataidhean / Comataidh na Raoin-chluiche

COmAtAiDH nA RAOin-CHluiCHe

Tha dleastanas aig Comataidh na Raoin-chluich 
duilgheadas sam bith san raon-chluich a lorg, 
agus molaidhean a dhèanamh a thaobh a bhith 
ga leasachadh.

smaoinichibh air:
Dh’fhaodadh sibh bruidhinn air na rudan seo. Ach 
cuimhnichibh gur e an raon-cluich agaibhse a th’ ann 
agus bidh fios agaibh fhèin air cuid de na rudan a bhios 
a’ dèanamh dragh do na sgoilearan.

• A bheil e mòr gu leòr?
• Dè an seòrsa staid sa bheil e?
• Ciamar a bhios e air a chleachdadh aig àm cluich?
• A bheil diofar phàirtean air an roinn a-mach?
• A bheil a h-uile duine a’ faighinn àite gu leòr ann?
• A bheil rudan ann ri dhèanamh?
• A bheil duilgheadas ann le sgudal?
• A bheil feadhainn a’ cumail sùil air an raon-chluich?
• A bheil fasgadh ann nuair a tha an droch aimsir ann?
• A bheil nàbaidhean ann? A bheil fuaim/ballaichean a’  
 cur dragh orra?
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Dèan liosta de na rudan 
a dhèanadh feum san 
raon-chluich.

Dèan liosta de dhuilgheadasan 
sam bith air an deach bruidhinn.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air duilleag eile ma tha feum air.
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Comataidhean / Comataidh Dìnnearan na sgoile

COmAtAiDH DìnneARAn nA sgOile

Tha dleastanas aig Comataidh Dìnnearan na Sgoile 
faighinn a-mach a bheil duilgheadas sam bith 
co-cheangailte ri biadh na sgoile agus molaidhean a 
chur air adhart a thaobh leasachaidhean.

smaoinichibh air:
’S dòcha gum bruidhinn sibh air na rudan seo. Faodaidh 
sibh smaoineachadh air rudan eile air a bheil fios agaibh.

• Dè na tha biadh na sgoile a’ cosg? An fhiach e a’   
 phrìs a th’ air?
• A bheil barrachd sgoilearan a’ gabhail biadh na   
 sgoile no a’ toirt leotha bogsa bìdh? Carson?
• An toil le na sgoilearan am biadh?
• A bheil am biadh fallainn?
• Ciamar a b’ urrainnear a leasachadh?
• A bheil fios agaibh air na tha gu bhith ann airson   
 biadh ro làimh?
• A bheil deagh roghainn ann?
• A bheil sibh a’ faighinn ùine gu leòr gus ur 
 biadh ithe?
• A bheil an t-àite sa bheil sibh ag ithe ur biadh snog?
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Dèan liosta de dhuilgheadas 
sam bith air an do bhruidhinn 
sibh.

Dèan liosta de rudan a 
dhèanadh biadh na sgoile nas 
fheàrr.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air 
duilleag eile ma tha feum air.



10

Comataidhean / Comataidh Èideadh Sgoile

COmAtAiDH èiDeADH sgOile

Tha dleastanas aig Comataidh Èideadh na Sgoile 
faighinn a-mach a bheil duilgheadas sam bith 
co-cheangailte ri èideadh na sgoile agus molaidhean 
a chur air adhart a thaobh leasachaidhean.

smaoinichibh air
Dh’fhaodadh sibh bruidhinn air na rudan seo.:

• Carson a tha èideadh sgoile againn?
• Dè cho cofhurtail ’s a tha iad?
• An toil leat an t-èideadh?
• Dè na pàirtean den èideadh as fheàrr leat?
• Dè na pàirtean nach toil leat?
• Dè cho daor ’s a tha an t-èideadh an taca ri d’   
 aodach eile?
• An atharraicheadh tu càil mu dheidhinn nam b’   
 urrainn dhut?
• A bheil an t-èideadh a bhith ort a’ ciallachadh càil  
 shònraichte dhut gu pearsanta?
• A bheil thu a’ smaoineachadh gu bheil èideadh a   
 bhith air na sgoilearan a’ cuideachadh na sgoile no  
 nan sgoilearan ann an dòigh sam bith? 
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Dèan liosta de dhuilgheadas 
sam bith air an do bhruidhinn 
sibh.

Dèan liosta de rudan a 
bheireadh leasachadh air an 
èideadh.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air 
duilleag eile ma tha feum air.
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Comataidhean / Comataidh Bùth na Sgoile

COmAtAiDH BùtH nA sgOile 

Tha dleastanas aig Comataidh Bùth na Sgoile a thaobh 
a bhith a’ faighinn a-mach a bheil duilgheadasan sam 
bith co-cheangailte ris a’ bhùth, agus molaidhean a 
chur air adhart a thaobh leasachaidhean.

smaoinichibh air:
Dh’fhaodadh sibh bruidhinn air na rudan seo. Ach, 
cuimhnichibh, ’s e a’ bhùth agaibh fhèin a th’ innte, 
agus ’s dòcha gun smaoinich sibh air cuspairean eile:

• Dè na seòrsaichean de stuthan a thathar a’ reic?
• An fhiach iad a’ phrìs a th’ air rudan?
• Dè a bu chòir don bhùth a bhith a’ reic?
• Dè nach bu chòir don bhùth a bhith a’ reic?
• A bheil sibh a’ smaoineachadh gun aontaicheadh   
 pàrantan/tidsearan? Carson?
• A bheil sibh a’ faighinn ùine gu leòr gus rudan a   
 cheannach?
• A bheil sibh a’ faighinn ùine gu leòr gus na    
 cheannaich sibh ithe?
• A bheil cuid de na sgoilearan a’ cosg cus airgid? 
 Am bu chòir do chrìoch a bhith air na tha iad   
 a’ cosg?
• Dè cho tric ’s a bu chòir don bhùth a bhith fosgailte?
• A bheil a’ bhùth ag adhbhrachadh duilgheadas sgudail?
• A bheil cùisean slàinte air am bu chòir dhuibh   
 smaoineachadh?
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Dèan liosta de dhuilgheadasan 
sam bith air an do bhruidhinn 
sibh?

Dèan liosta de rudan a 
leasaicheadh a’ bhùth.

Leanaibh air adhart le na liostaichean air 
duilleag eile ma tha feum air.


