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Ann an spiorad co-obrachadh agus ùr-ghnàthachadh, 
tha mi toilichte a bhith a’ taisbeanadh dhuibh Plana Ro-
innleachdail GTC Alba 2020-2023. 

Carson co-obrachadh? Uill, cha bhi e comasach dhuinn 
ar lèirsinn de phroifeiseantachd teagaisg brosnachail aig 
ìre an t-saoghail a choileanadh mur a lean sinn air adhart 
le ar n-obair dheimhinneach leantainneach le ar com-
pàirtichean ann am foghlam agus, nas cudromaich, a bhith 
a’ cur ar luchd-clàraidh aig cridhe a h-uile nì a tha sinn a’ 
dèanamh. Tha GTC Alba dealasach mun seo, agus tha am 
Plana Ro-innleachdail seo na cheum chudromach eile gus 
a bhith ga choileanadh.   

Seo far a bheil ùr-ghnàthachas a’ tighinn a-steach. Tha sinn 
a-cheana a’ leasachadh sheirbheisean ùra airson luchd-
clàraidh, mar eisimpleir tha sinn a-nis a’ tabhann clàradh 
air-loidhne agus tha sinn a’ gluasad air adhart gu bhith ag 
ullachadh clàradh air-loidhne do dh’oileanaich; tha ar n-iris 
adhartach Teaching Scotland ri faotainn air-loidhne; agus 
tha sinn a’ crìochnachadh ar n-ullachadh nàiseanta de ar 
portal ùr-nòsach M’ Ionnsachadh Proifeiseanta (MyPL).   
Tha teicneòlas a’ stiùireadh prògram de dh’atharrachadh 
cruth-atharrachail ann an GTC Alba mar a tha sinn ag 
amas air seirbheisean aig ìre an t-saoghail a thabhann 
do thidsearan proifeiseanta a tha a’ gearradh a-mach a’ 
bhiurocrasaidh a bhios tric na chuideam dhaibh. Tha sinn 
air piseach a thoirt air earbsachd ar seirbheisean.  Ach 
feumaidh sinn tuilleadh a dhèanamh.  

Tha sinn a’ bruidhinn ri Riaghaltas na h-Alba agus com-
pàirtichean eile mun fheum a tha ann sgioblachadh a 
dhèanamh air na tha ann de sheirbheisean air-loidhne airson 
proifeiseantaich teagaisg – carson a tha uimhir de ùrlaran 

air-loidhne air an tabhann do phroifeiseantaich teagaisg – 
carson a tha mòran ùrlaran ionnsachadh air-loidhne ann, an 
uair a chaidh iarraidh air GTC Alba MyPL a lìbhrigeadh mar 
a chaidh a mholadh san aithisg chudromach aig Graham 
Donaldson Teaching Scotland’s Future?  Tha ceistean 
dùbhlanach eile ann a tha sinn a’ cur mun dòigh anns an 
lìbhrig sinn am prògram clàraidh iom-fhillte do dh’òraidichean 
cholaiste ann an Alba; mar a bu chòir dhan bhuidhinn againn 
atharrachadh gus gabhail a-steach fèin-obrachadh nan 
seirbheisean; gus cò ris a bhios an saoghal coltach an dèidh 
Brexit agus Covid-19, thar nan ath thrì bliadhna de ar Plana 
Ro-innleachdail.   

Bu mhath leam barantas a thoirt do luchd-clàraidh gu bheil 
am buidheann proifeiseanta, am buidheann dha leithid as 
sine a tha san t-saoghal, ann an deagh làmhan.  Tha mi an 
sàs le GTC Alba agus a luchd-obrach gach seachdain agus 
tha fios agam cho dìcheallach agus cho proifeiseanta ’s a 
tha iad ag obair às leth an luchd-clàraidh.  Tha mi an dòchas 
gum bi am Plana Ro-innleachdail seo airson 2020-23 na 
mhisneachd dhuibh agus na bhrosnachadh cuideachd.

Teachdaireachd bhon Chathraiche

David Innes
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A’ brosnachadh proifeiseantachd 
teagaisg aig ìre an t-saoghail
Tha seo a’ gabhail a-steach:

 n Stiùireadh le co-pàirtichean mun atharrachadh 
leantainneach sa phroifeisean ionnsachaidh 

 n Cumail suas misneachd is earbsa a’ phobaill le bhith a’ 
riaghailteachadh proifeiseantaich teagaisg; 

 n Toirt taic agus ag àrdachadh càileachd ionnsachaidh nan uile;
 n Clàradh proifeiseantaich teagaisg a tha a’ coinneachadh 

ris na h-Inbhean Proifeiseanta agus an Còd Proifeiseanta;
 n Toirt taic is ag ionnsachadh bho luchd-ùidh nàiseanta 

agus eadar-nàiseanta; 
 n A bhith a’ toirt buaidh air agus a’ dol an sàs ann am 

poileasaidh foghlaim nàiseanta; agus
 n Comhairleachadh Riaghaltas na h-Alba mu thaobhan 

den phroifeisean teagaisg.

Mu GTC Alba 
Stèidhichte ann an 1965, is e GTC Alba am buidheann 
riaghlachaidh proifeiseantaich neo-eisimeilich airson 
teagaisg as sine a tha san t-saoghal.  Chaidh am 
buidheann san riochd sa bheil e a-nis a stèidheachadh 
leis an Òrdugh Ath-leasachadh Sheirbheisean Poblach 
(Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba) 2011 agus 
tha e na charthannas clàraichte le Oifis Riaghlaiche 
Carthannais Albannach (OSCR) (SC006187).

Is iad na prìomh amasan reachdail aig GTC Alba:
(a) Cur ri leasachadh càileachd teagasg agus  
ionnsachadh; agus 
(b) Cumail suas agus leasachadh inbhean proifeiseanta 
thidsearan. 

Tha e mar riatanas laghail a bhith clàraichte le GTC 
Alba, airson a bhith a’ teagasg ann an sgoil phoblach, le 
taic tabhartais no neo-eisimeileach. Tha GTC Alba na 
phrìomh bhall de bhuidheann-stiùiridh neo-eisimeileach 
nan colaistean aig a bheil an dreuchd a bhith a’ lìbhrigeadh 
clàradh èigneachail òraidichean colaiste.  

Dleastanasan reachdail  
Tha GTC Alba a’ coileanadh raon farsaing de 
dhleastanasan reachdail gus a bhith ag adhartachadh, a’ 
toirt taic agus a’ leasachadh ionnsachadh proifeiseanta 
thidsearan. Tha ar dleastanasan a’ gabhail a-steach:

 n Cumail suas clàr de thidsearan ann an Alba;
 n Suidheachadh nan Inbhean Proifeiseanta a thathar a’ 

sùileachadh bho na tidsearan air fad;
 n Creideasachadh phrògraman a tha a’ leantainn air 

adhart gu duais Inbhean Proifeiseanta GTC Alba, a’ 
gabhail a-steach prògraman Tùs Fhoghlam Thidsear 
aig oilthighean na h-Alba;  

 n Comhairleachadh Riaghaltas na h-Alba mu 
chùisean co-cheangailte ri tidsearan na h-Alba agus 
proifeiseantachd thidsearan; agus  

 n Tabhann dìon poblach agus a’ toirt barantas mu àrd-
chàileachd a’ phroifeisean teagaisg le bhith a’ sgrùdadh 
agus a’ toirt breith air Iomchaidheachd airson Teagasg 
luchd-clàraidh tro phròiseasan riaghailteachaidh làidir 
agus cothromach.    

Bidh sinn cuideachd an sàs ann an raon de dh’iomairtean 
gus taic a thoirt do na dleastanasan reachdail sin.

Ar Lèirsinn 
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Tha ar prìomh amas airson na h-ath thrì bliadhna a’ 
fantainn mar a tha e air a bhith a-riamh, a’ lìbhrigeadh 
sheirbheisean aig a bheil ar luchd-clàraidh air fad aig teis 
mheadhan na tha sinn a’ dèanamh.  

Chuir sinn seachad mòran ùine a’ bruidhinn mu dheidhinn 
agus a’ leasachadh ar lèirsinn ùraichte airson ar Plana Ro-
innleachdail 2020-23. Tha sinn air a thighinn chun cho-
dhùnadh mu ‘A’ brosnachadh proifeiseantachd teagaisg 
aig ìre an t-saoghail’ airson grunnan adhbhar. 

Sa chiad àite, tha sinn air a bhith ag obair gu cruaidh thairis 
air na beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad gus inbhe 
teagaisg àrdachadh.  A dh’aindeoin mòran dha na nithean 
a tha a’ nochdadh sna meadhanan mu fhoghlam ann 
an Alba, is e fìrinn na cùise, mar thoradh air dealas agus 
proifeiseantachd an sgioba-obrach luchd-teagasg, tha clann 
agus daoine òga gu coitcheann a’ mealtainn sàr fhoghlam a 
tha gan ullachadh gu math airson an ama ri teachd.  Tha e gu 
tur neo-tharbhach a bhith a’ càineadh teagaisg ann an dòigh 
a tha a’ dì-bhrosnachadh a’ phroifeisean-teagaisg.  

San dàrna àite, tha Ùrachadh Proifeiseanta air a bhith ag 
obair às leth a’ phroifeisean teagaisg airson còig bliadhna 
agus tha seo a’ ciallachadh gu bheil a h-uile tidsear clas 

a-nis an sàs sa phròiseas.  Tha fios againn bhon obair 
againn ann an ionnsachadh proifeiseanta mun ìre 

gu bheil teagasg de dh’àrd-chàileachd a’ sìor 
mheudachadh thar na dùthcha.  Obraichidh sinn 
thar na h-ath thrì bliadhna den Phlana Ro-
innleachdail seo gus togail air na sgeulachdan 
soirbheachail sin agus gus a bhith gam 

brosnachadh gu bhith mar an nì as 
bitheanta a tha an lùib a’ phroifeisein.  

San treas aite, tha e air a dheagh thuigsinn gu bheil an 
riaghailteachadh as fheàrr a’ gabhail àite le ionnsachadh 
proifeiseanta aig a’ theis-mheadhan. Tha e furasta 
obrachadh a-mach, mar as proifeiseanta agus as sgileil 
’s a tha ar proifeiseantaich-teagaisg, gur ann as lugha 
chùisean anns am feum am buidheann riaghlachais na 
pròiseasan iomchaidheachd gu teagasg a chur an sàs.  
Tha ar cuimse air a bhith a’ brosnachadh proifeiseantachd 
teagaisg aig ìre an t-saoghail mar phàirt de ar dreuchd 
mar am buidheann a tha an urra ri bhith a’ riaghailteachadh 
thidsearan agus òraidichean colaiste ann an Alba.    

Gus co-thaobhadh ris na tha gu h-àrd, tha sinn air trì 
Builean Ro-innleachdail ùra a leasachadh a bhios sinn ag 
amas a choileanadh mu 2023. Is iad sin:
1. A’ cumail suas earbsa agus misneachd a’ phobaill ann 

am proifeiseantaich teagaisg; 
2. A’ brosnachadh agus a’ toirt buaidh air an atharrachadh 

leantainneach ann an ceannardas agus ionnsachadh 
proifeiseanta aig proifeiseantaich teagaisg; agus 

3. A’ lìbhrigeadh seirbheisean so-ruigsinneach, ùr-
ghnàthasach, fiosraichte le dàta agus de dh`àrd-
chàileachd do luchd-clàraidh agus luchd-ùidh eile.

Tha Buil Ro-innleachdail 1 a’ gabhail a-steach a’ 
phrionnsabal bunaiteach gu bheil GTC Alba ag obair airson 
ùidh a’ phobaill. Is e seo riatanas san reachdas a tha a’ toirt 
ùghdarras don bhuidhinn.

Tha GTC Alba a’ coileanadh a dhleastanasan reachdail gus 
dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig gach leanabh 
agus neach òg ann an Alba air an ìre as àirde de thidsearan 
agus òraidichean agus gu bheil na h-ìrean sin air an cumail 
suas agus air an àrdachadh.

Aithris a’ Cheannaird
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Tha Buil Ro-innleachdail 2 a’ toirt taic do ar n-amas leantainn 
air adhart a’ leasachadh seirbhisean ionnsachadh proifeiseanta 
do luchd-clàraidh. Tha ar n-obair ann a bhith a’ cumail suas 
Inbhean Proifeiseanta agus a’ leasachadh a’ phortail M’ 
Ionnsachadh Proifeiseanta airson proifeiseantaich teagaisg 
thar nam beagan bhliadhna a chaidh seachad mar mheadhan 
air seo. Leanaidh sinn oirnn a’ toirt taic do bhith a’ cleachdadh 
nan Inbhean Proifeiseanta agus am portal seo, còmhla ris an 
raon farsaing de sheirbheisean eile a bhios sinn a’ tabhann do ar 
luchd-clàraidh, gus coinneachadh ris a’ bhuil seo.  A thuilleadh 
air seo, tro ar seilbheachd leantainneach ann an earrann nan 
colaiste chithear gum  bi sinn a’ leasachadh seirbheisean 
proifeiseanta taiceil airson òraidichean cholaiste a dh’àrdaicheas 
am proifeiseantachd agus iad a’ clàradh le GTC Alba.  

Tha a’ mhòr chuid de na seirbheisean a bhios sinn a’ toirt 
do luchd-clàraidh an urra ri siostaman ùr-ghnàthasach, 
fiosraichte le dàta agus de dh’àrd-chàileachd a tha stèidhichte 
air taic phractaigeach. Tha sinn a-cheana ag obair gu cruaidh 
gu mòr agus a’ cur ann an seilbh gu mòr gus leasachadh 
càileachd ar seirbheisean didseatach.  Leanaidh sinn oirnn gan 
leasachadh agus gam meudachadh gus cumail suas ris an 
astar  luath sa bheil adhartas a’ tighinn air na tha ri fhaotainn 
agus na thathar a’ sùileachadh bho theicneòlas san 21mh linn. 

Leanaidh sinn oirnn cuideachd a’ neartachadh ar com-
pàirteachasan thar earrann an fhoghlaim,   bho sgoiltean gu 
colaistean gu oilthighean agus buidhnean foghlaim eile.  Tha 
an dol an sàs pearsanta seo deatamach do shoirbheachas an 
t-siostaim foghlaim.   Tha sinn dealasach mu bhith ag obair gu 
co-obrachail gus Buil Ro-innleachdail 3 a choileanadh.
Chan eil sinn a’ dèanamh leisgeul sam bith airson lèirsinn dàna, 
aig ìre an t-saoghail a bhith againn.  Tha sinn a’ coimhead air 
adhart ri bhith ag obair còmhla ribh, ar luchd-clàraidh agus 
com-pàirtichean, thar na h-ath thrì bliadhna gus am Plana Ro-
innleachdail dùbhlanach agus inntinneach seo a lìbhrigeadh.

 
Ken Muir
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Buil Ro-innleachdail 1: A’ cumail suas 
earbsa agus misneachd a’ phobaill 
ann am proifeiseantaich teagaisg 

Gus seo a choileanadh bidh sinn:
 n A’ brosnachadh proifeiseantachd thidseir tro bhith a’ cur air 

chois agus a’ cur an cèill nan Inbhean Proifeiseanta ùra agus 
an Còd Proifeiseanta;

 n Ag obair le Riaghaltas na h-Alba agus com-pàirtichean eile 
gus dèanamh cinnteach gu bheil ar reachdas riaghlachais 
ion-amasach; 

 n A’ dèanamh cinnteach gu bheil na pròiseasan riaghlachais 
againn làidir agus cothromach; 

 n A’ cumail suas prògram ionnsachadh proifeiseanta 
leantainneach airson buill Iomchaidheachd airson Teagasg 
agus Panail Foghlaim gus dèanamh cinnteach gu bheil 
iad a’ faighinn làn thaic agus gu bheil iad fiosraichte gus an 
dreuchdan a choileanadh gu h-èifeachdach; 

 n A’ creideasachadh phrògraman Tùs Fhoghlam Thidsear 
agus prògraman teagaisg ann am Foghlam Adhartach 
gus dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ mairsinn iomchaidh 
agus so-fhreagrach air poileasaidh Riaghaltas na h-Alba 
agus feumalachdan a’ chomainn shòisealta a tha sìor 
atharrachadh;  

 n A’ dèanamh cinnteach gu bheil ar pròiseasan clàraidh a’ 
cumail suas àrd-chàileachd nan inbhean teagaisg airson 
proifeiseantaich foghlaim air fad le bhith a’ cur an sàs raon de 
leasachaidhean leithid clàradh air-loidhne agus a’ dèanamh 
cinnteach à slatan-tomhais clàraidh làidir an dèidh-Brexit.  

 n A’ stiùireadh a’ phròiseict gus slighean a leasachadh a 
chùm clàradh agus riaghlachas òraidichean colaiste agus 
proifeiseantachd òraidichean a leasachadh;  

 n A’ cur an sàs clàradh a h-uile tidsear ann an sgoiltean neo-
eisimeileach; 

Ar Plana Ro-innleachdail 

 n A’ sgrùdadh cheanglaichean eadar teisteanasan, clàradh agus obair;  
 n A’ toirt taic agus ag adhartachadh leasachadh de shlighean eile 

a-steach dhan phroifeisean teagaisg, a’ leantainn air adhart a’ 
tàladh is a’ cumail luchd-cleachdaidh tàlantach do phroifeisean a 
tha in-ghabhalta agus eadar-mheasgte;  

 n A’ toirt taic do fhèin-fhiosrachaidhean ionnsachaidh de dh’àrd-
chàileachd do dh’oileanaich tro obrachadh èifeachdach den 
t-Siostam Suidheachadh Oileanach;  

 n A’ stiùireadh obrachadh an Sgeama Inntrigidh Thidseir (TIS) 
agus an Slighe Shùbailte a’ gabhail a-steach a bhith ag obair le 
Riaghaltas na h-Alba gus dèanamh cinnteach gu bheil TIS a’ 
coinneachadh ri feumalachdan feadhainn a tha a’ rùnachadh a 
bhith nam proifeiseantaich teagaisg; agus 

 n A’ cur ri agus a’ toirt buaidh air an lèirmheas den Tràth Ìre Dreuchd 
le bhith a’ sgrùdadh còmhla ri Riaghaltas na h-Alba dòighean a 
dh’fhaodadh a bhith ann airson an ìre thràth dreuchd a leasachadh.

Tomhaisidh sinn seo le bhith:
 n A’ luachadh cur an sàs nan Inbhean Proifeiseanta ùra 

agus an Còd Proifeiseanta;  
 n A’ lìbhrigeadh a’ phrògram ionnsachadh proifeiseanta 

gu buill Buill Panail Iomchaidheachd gu Teagaisg agus 
Foghlaim

 n A’ sgrùdadh an t-àm a thug e crìoch a chur air cùisean 
Iomchaidheachd airson Teagasg;

 n A’ sgrùdadh an t-àm a thug e iarrtasan a chlàradh bho 
Alba, an còrr den RA agus an còrr den t-saoghal;

 n A’ lbhrigeadh prògram gus òraidichean colaiste a 
chlàradh;

 n A’ sgrùdadh builean suirbhidh tràth ann an dreuchd; 
 n A’ sgrùdadh àireamh de choileanaidhean soirbheachail 

de ghreisean oileanach; agus 
 n A’ dol an sàs gu leantainneach leis a’ phroifeisean 

teagaisg mu chùisean riaghlachais.
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Buil Ro-innleachdail 2: A’ 
brosnachadh agus a’ toirt buaidh 
air an atharrachadh leantainneach 
ann an ceannardas agus 
ionnsachadh phroifeiseanta de 
phroifeiseantaich teagaisg                                              

Gus seo a choileanadh bidh sinn:
 n A’ moladh agus ag adhartachadh co-ionannas agus 

iomadachd agus slàinte agus sunnd cho math ri prìomh 
thaobhan de phroifeiseantachd thidseir; 

 n A’ toirt fàs agus a’ buileachadh ionnsachadh proifeiseanta 
èifeachdach agus seasmhach de dh’àrd-chàileachd tro ar 
raon de phrògraman leithid nan Duaisean Aithneachadh 
Proifeiseanta agus Sàr-mhathas ann an Ionnsachadh 
Proifeiseanta; 

 n A’ moladh agus a’ toirt taic do leasachadh agus aithneachadh 
de ionnsachadh proifeiseanta airson òraidichean; 

 n A’ tabhann ceannardas agus dol an sàs ann an ionnsachadh 
proifeiseanta a tha brìghmhor agus buadhmhor tro fhèin-
luachadh an aghaidh Inbhean Proifeiseanta;

 n A’ toirt taic do chur an gnìomh nan Inbhean Proifeiseanta 
ùraichte agus an Còd Proifeiseanta ath-leasaichte tro 
bhliadhna cur an gnìomh le cudrom air a’ bhuaidh a tha aig 
ionnsachadh proifeiseanta air proifeiseantachd thidseir;   

 n Ag adhartachadh conaltradh èifeachdach proifeiseanta 
mu na h-Inbhean Proifeiseanta ùraichte agus an Còd 
Proifeiseanta ùr agus na sgrìobhainnean stiùiridh  
a tha nan cois;  

 n A’ meudachadh dol an sàs luchd-cleachdaidh sna h-ùrlaran 
ionnsachaidh proifeiseanta againn a dh’fhaodar am faighinn 
gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta a’ gabhail 
a-steach MyGTCS agus MyPL;

 n A’ meudachadh dol an sàs leis a’ mhodail nàiseanta airson 
ionnsachadh proifeiseanta;  

 n A’ stiùireadh cur an gnìomh èifeachdach de dh’àrd-
chàileachd de Lèirmheas Proifeiseanta agus Leasachadh 

(PRD le bhith a’ cur an sàs nan Stiùiridhean PRD ùra agus 
stuthan taic eile;  

 n A’ toirt taic do chur an sàs Plana Nàiseanta na Gàidhlig 
2018-2023;

 n A’ toirt taic do Alba a tha in-ghabhalta le bhith ag 
adhartachadh eòlas agus sgilean proifeiseantaich teagaisg 
ann a bhith a’ tuigsinn iomadachd agus feumalachdan  
taic a bharrachd;

 n Ath-dhearbhadh Ùrachadh Proifeiseanta ann an 
ùghdarrasan ionadail, sgoiltean neo-eisimeileach 
agus foghlam tro chùraim, oilthighean, colaistean agus 
buidhnean foghlaim nàiseanta; agus 

 n Leasachadh meadhanan fios air ais leasaichte bho 
luchd-clàraidh gus leantainn air adhart a’ leasachadh  
ar seirbheisean.  
 
Tomhaisidh sinn seo le bhith:

 n Cur an cèill soirbheachail de Dhearbhadh 
Ùrachadh Proifeiseanta (PU) agus crìochnachadh 
ath-dhearbhadh phrògraman PRD;

 n Meudachadh ann an àireamh agus càileachd 
duaisean Aithneachadh Proifeiseanta;

 n An àireamh de thidsearan Gàidhlig agus prògraman 
àrdaichte a tha a’ tàladh thidsearan Gàidhlig ùra; 

 n Luachadh air an fhios air ais bliadhnail bho luchd-
clàraidh mu bhuaidh ionnsachadh proifeiseanta 
a’ gabhail a-steach Inbhean Proifeiseanta agus 
Stiùireadh PRD;

 n Luachadh air an fhios air ais bliadhnail gu 
Luachadh Fios air Ais PU agus an Eacarsaich 
Luachaidh Bliadhnail ath-leasaichte;  

 n An àireamh de phroifeiseantaich teagaisg a’ 
cleachdadh MyPL agus a stòrasan; 

 n An àireamh de phroifeiseantaich teagaisg 
a tha a’ soighneadh dheth an Ùrachadh 
Proifeiseanta; agus 

 n Dol an sàs leantainneach leis a’ phroifeisean 
teagaisg gus na h-Inbhean Proifeiseanta ùraichte 
agus an Còd Proifeiseanta a chur an sàs. 
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Buil Ro-innleachdail 3: A’ 
lìbhrigeadh sheirbheisean so-
ruigsinneach ùr-ghnàthasach, 
fiosraichte le dàta agus de dh’àrd-
chàileachd do luchd-clàraidh agus 
luchd-ùidh eile  

Gus seo a choileanadh bidh sinn: 
 n Gabhail ris na feuman is na modhan-obrach didseatach a 

tha a’ sìor-atharrachadh agus a’ dèanamh cinnteach gu 
bheil an neach-clàraidh aig cridhe deilbh is lìbhrigeadh ar 
seirbheisean;

 n Leasaich anailis agus rianachd dàta gus samhla-sùla 
eadar-obrachail de dhàta ullachadh ann an dòigh a bheir 
taic nas èifeachdaich do phroifeiseantaich teagaisg; 

 n Cleachdadh rannsachadh stèidhichte air fianais gus 
cur ri poileasaidh, treandan a chomharrachadh agus 
na seirbheisean a tha sinn a’ toirt do luchd-clàraidh a 
leasachadh; 

 n Toirt taic do leasachadh sgrùdadh is rannsachadh thidseir 
a tha a’ toirt buaidh dheimhinneach air clann, daoine òga 
agus inbhich a tha ag ionnsachadh; 

 n Àrdachadh stòrasan ionnsachaidh is rannsachaidh a 
tha ri fhaotainn tro MyGTCS gus an fhèin-fhiosrachadh 
ionnsachaidh a bheairteachadh; 

 n Obrachadh le com-pàirtichean gus buaidh a thoirt air a 
bhith a’ sìmpleachadh seirbheisean didseatach thairis 
air foghlam gus fèin-fhiosrachadh neach-cleachdaidh a 
leasachadh agus dùblachadh a thoirt air falbh;

 n Leantainn air adhart le GDPR agus an cleachdadh as 
fheàrr ann an dìonachd saidhbear, a’ cumail an dàta a tha 
againn sàbhailte; 

 n Leasachadh ar lorg carboin a’ cleachdadh teicneòlas 
didseatach agus a’ dèanamh roghainnean uaine gach uair 
as urrainn; 

 n Leasachadh leumachd na buidhne againn tro bhith 
a’ leantainn air adhart a’ cur an sàs ar prògram 
leantainneach gnothachais;

 n Àrdachadh fuincseanan barantachd càileachd agus 
planadh pròiseact gus fèin-luachadh àrdachadh airson 
leasachadh leantainneach thar na buidhne; 

 n Leantainn air adhart a’ leasachadh sgioba-obrach sgileil 
le bhith a’ cur an sàs cultar ionnsachaidh, a’ tàladh agus a’ 
cumail tàlant fhad ’s a tha sinn a’ dèanamh cinnteach gur 
e buidheann so-ruigsinneach, iomadach is in-ghabhalta a 
tha annainn; 

 n Dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ cleachdadh rianachd 
ionmhasail ciallach agus a’ gabhail òs làimh modaladh 
ionmhasail èifeachdach san àm ri teachd; agus

 n Gabhail cunntas de dh’fheuman gach neach a tha ann an 
Alba le bhith a’ cur co-ionnanas agus iomadachadh aig 
cridhe ar pròiseasan.   

Tomhaisidh sinn seo le bhith:
 n Cothrom air seirbheisean air-loidhne a’ fantainn os 

cionn 98%;
 n Obrachadh a dh’ionnsaigh coileanadh de ISO 9001 

(Càileachd), 14001 (Àrainneachdail) agus 27001 
(Teàrainteachd Fiosrachaidh);

 n Leasachadh plana ionnsachaidh airson luchd-
obrach GTC Alba;

 n Luachadh ìrean toileachaidh seirbheisean  
luchd-dèilig;   

 n Dearbhadh soirbheachail agus cur an sàs de 
Phlanaichean Leantaileachd Gnothachais; 

 n Leantainn air adhart a’ sgòradh àrd ann an 
toraidhean suirbhidh sàsachaidh luchd-obrach; 

 n Luachadh siostaman agus seirbheisean; agus
 n Leantainn air adhart a’ luachadh slàinte 

agus sàbhailteachd ann an GTC Alba tro 
sgrùdaidhean bliadhnail.
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Tha am Plana Ro-innleachdail seo a’ cur an cèill ar lèirsinn 
ùr, builean agus prìomhachasan. Tha e ag amas air fìor 
bhuannachdan a thoirt do ar Luchd-clàraidh agus aig a’ 
cheann thall gu na daoine òga ann an Alba.   

Tha e riatanach do bhith a’ cur ar Plana Ro-innleachdail an 
sàs gum bi planadh agus rianachd èifeachdach ann de ar 
luchd-fastaidh agus ar stòrasan ionmhais. 

Tha GTC Alba a’ faighinn buannachd bho luchd-fastaidh 
a tha tàlantach agus dìleas a tha a’ tuigsinn lèirsinn na 
buidhne. Bidh sinn a’ leantainn oirnn ag ath-threànadh agus 
a’ leasachadh sgioba-obrach dealasach ioma-eòlach, in-
ghabhalta agus èifeachdach.  

Mar charthannas, feumaidh GTC Alba dèanamh cinnteach 
gu bheil gu leòr cùl-stòr ionmhasail aige gus a sheirbheisean 
a lìbhrigeadh do Luchd-clàraidh ach cuideachd gus a dhìon 
bho thachartasan nach robhar a’ sùileachadh agus air nach 
eil smachd aige.   

Feum Èifeachdach de Stòrasan   

Tha ar ro-innleachd ionmhasail a’ comharrachadh riosgan 
ionmhasail agus cothroman a tha ag èirigh bho ghrunnan 
thaobh agus a’ leigeil leinn planadh gu h-iomchaidh gus 
dèanamh cinnteach gu bheil ar seasmhachd ionmhasail air 
a bharantachadh. Tha ar Plana Obrachaidh Bliadhnail a’ cur 
an cèill a’ bhuidseit a tha air aontachadh airson na bliadhna 
ionmhasail sin.  

Tomhaisidh sinn ar stòrasan ionmhasail le bhith:
 n A’ sgrùdadh is a’ rianachd dèanadas ionmhasail gus 

dèanamh cinnteach gu bheil co-dhiù suidheachadh 
cothromach air a choileanadh thar a’ chearcaill 
planaidh thrì-bliadhnail; agus

 n A’ cumail suas poileasaidh Cùl-stòr iomchaidh agus 
a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris na 
feumalachdan aige.
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Am Buidheann  
Chaidh GTC Alba a chlàradh mar Charthannas Albannach 
(SC006187) air 17 Dàmhair 1966 leis an adhbhar 
carthannais a bhith ag adhartachadh foghlam. Ann 
an 2012, chaidh reachdas aontachadh le Pàrlamaid na 
h-Alba gus a stèidheachadh mar a’ chiad buidheann neo-
eisimeileach, fèin-riaghailteachadh airson teagasg.   

Tha GTC Alba air a riaghladh le Comhairle de 37 ball a bhios 
ag obair mar Urrasairean Carthannais agus bithear ga 
aithneachadh mar ‘Comhairle’.  

Buill na Comhairle 
Air a’ Chomhairle tha 19 tidsear clàraichte air an taghadh, 11 
luchd-ùidh foghlaim ainmichte agus 7 buill neo-chlèireach air 
an suidheachadh le Comataidh Suidheachaidhean Neo-
eisimeileach. Tha buill na Comhairle air an riaghladh le Còd 
Giùlain agus Sgeama Ballrachd GTCS agus feumaidh iad aig 
a h-uile àm a bhith a’ gleidheadh nan ìrean as àirde de neo-
phàirteachd, threibhdhireas agus neo-chlaonachd a thaobh na 
comhairle a bhios iad a’ toirt seachad.   

Tha ballrachd na comhairle stèidhichte air teirm oifis de 
cheithir bliadhna agus tha e a’ leantainn prògram a tha a’ 
ruith air adhart, le pròiseasan taghaidh, ainmeachaidh agus 
suidheachaidh a bhios a’ gabhail àite a h-uile dà bhliadhna 
agus bidh leth nam ball a’ seasamh sìos aig deireadh gach àm 
de dà bhliadhna.  

Bidh dà latha slàn de thrèanadh inntrigidh ionnsachadh 
proifeiseanta air a lìbhrigeadh don h-uile ball Comhairle ùr 
agus feadhainn a tha a’ tilleadh, aig toiseach gach Comhairle 
ùr.  Bidh buill a bhios a’ tòiseachadh ann am meadhan an 

teirm a’ faighinn geàrr-phrògraim an uair a thòisicheas iad 
san dreuchd. Bidh gach comataidh a’ frithealadh tachartas 
ionnsachaidh proifeiseanta gach bliadhna airson leth latha gus 
dèanamh cinnteach gu bheil iad air an deagh fhiosrachadh 
ann an raointean cudromach airson an obair. Bidh tuilleadh 
sheiseanan air an ullachadh mar a bhios feum air.  

Buill Panail Iomchaidheachd gu 
Teagaisg agus Foghlaim   
Tha obair riaghlachais GTC Alba air a lìbhrigeadh le sgioba 
de bhuill a’ Phanail Iomchaidheachd airson Teagasg air 
an suidheachadh gu neo-eisimeileach a rèir Sgeama 
Gnàth-riaghailt agus Comataidh GTC Alba. Bidh GTC Alba 
cuideachd a’ cleachdadh buill a tha air an suidheachadh 
gu neo-eisimeileach air a’ Phanail Foghlaim gus obair nam 
panailean a leanas a choileanadh:

 n Creideasachadh ITE  
 n Duaisean Ionnsachaidh Aithneachadh Proifeiseanta 

Sgoiltean agus Buidhnean Coimhearsnachdan 
Ionnsachaidh 

 n Aithne Proifeiseanta 
 n Ùrachadh Proifeiseanta Dearbhachadh Cholaistean 
 n Ùrachadh Proifeiseanta Ath-dhearbhadh  

Ùghdarrasan Ionadail.

Farsaingeachd an Uallaich 
Tha a’ Chomhairle an urra ri bhith a’ suidheachadh 
lèirsinn na buidhne agus an stiùir ro-innleachdail agus 
airson a bhith a’ cumail sùil air adhartas airson iad sin a 
choileanadh, agus aig an t-aon àm a bhith a’ coileanadh 
an dleastanasan mar Urrasairean Carthannais. Tha a’ 

Riaghlachas
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Chomhairle cuideachd an urra ri bhith a’ dearbhadh obair 
a’ Cheannaird agus an Neach-clàraidh agus a’ dèanamh 
cinnteach gu bheil am buidheann air a rianachd gu 
h-èifeachdach agus gu comasach. 

Freàm-obrach Riaghlachais  
Tha mòran de dh’obair na Comhairle air a choileanadh tro a 
chomataidhean aig a bheil uallachaidhean tiomnaichte ann 
an cuid de raointean. Bidh na comataidhean a’ cur ri chèile 
agus a’ moladh phoileasaidhean airson an aontachadh 
leis a’ Chomhairle agus a’ cur an sàs agus a’ cumail sùil air 
poileasaidhean air an aontachadh leis a’ Chomhairle.  Bidh 
iad cuideachd a’ comhairleachadh, a’ toirt fiosrachadh 
agus a’ cur air adhart molaidhean no tairgsean air cùisean 
eile airson a’ Chomhairle no a chomataidhean no fho-
chomataidhean eile mar a bhios iomchaidh.  

Tha buill Comhairle GTC Alba a’ frithealadh air aon no 
barrachd de na comataidhean agus fo-chomataidhean  
a leanas: 

 n Comataidh an Fhoghlaim;
 n Comataidh Gnìomha;
 n Comataidh an Ionmhais agus Seirbheisean Corporra 

(ron seo Comataidh Ionmhais agus Cuspairean 
Coitcheann);

 n Comataidh Barantas Riaghailteachais Proifeiseanta;
 n Fo-chomataidh Sgrùdaidh; agus
 n Fo-chomataidh Luchd-obrach.

Tha GTC Alba CMT) a’ gabhail a-steach a’ Cheannaird agus 
an Neach-clàraidh agus triùir Stiùirichean, agus tha iad an 
urra ri rianachd na buidhne bho là gu là.  Is e a’ Chomhairle 
a bhios a’ suidheachadh a’ Cheannaird agus an Neach-
clàraidh ann an dreuchd.  

Adhbhar Freàm-obrach riaghlachais 
Tha an siostam riaghlachais air a dheilbh gus riosg 
a mhanaidseadh, seach a bhith a’ dubhadh às gach 
riosg fàilligidh, gu bhith a’ coileanadh prìomhachasan 
ro-innleachdail  GTC Alba. Tha an siostam riaghlachais 
stèidhichte air pròiseas leantainneach air a dheilbh gus 
na prìomh riosgan a chomharrachadh a tha ann a thaobh 
a bhith a’ coileanadh prìomhachasan ro-innleachdail GTC 
Alba; gus luachadh nàdar agus ìrean nan riosgan sin; agus 
am manaidseadh gu cothromach, gu h-èifeachdach agus 
gu eaconamach.    

Tha e aithnichte nach urrainn do shiostaman ach barantas 
reusanta a thabhann ach nach urrainnear làn bharantas 
a thoirt gu bheil riosgan mòra air am manaidseadh gu 
h-iomchaidh.  

Lèirmheas air Èifeachdas 
Tha uallach air Neach-gairm na Comhairle airson a bhith a’ 
lèirmheas èifeachdas an t-siostam riaghlachais. Tha seo 
air fhiosrachadh le:  

 n Obair na Comhairle agus an stiùir ro-innleachdail a 
thathar a’ toirt dhan bhuidhinn; 

 n Obair nan Comataidhean agus nan fho-
chomataidhean; 

 n Na h-oifigearan sa bhuidhinn aig a bheil uallach airson 
leasachadh agus cumail suas an fhrèam-obrach airson 
smachd air an taobh a-staigh; agus 

 n Beachdan air an toirt leis an sgrùdaire on taobh 
a-muigh na litir manaidsidh is ann an aithisgean eile. 
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