
 
 
 
 
 
TAGRADH LÀRACH-LÌN SPEAKGAELIC 
 
’S e SpeakGaelic brannd iomairt ionnsachaidh cànain àrd-amasach. Is e na tha san amharc a bhith a’ 
cruth-atharrachadh ìre ionnsachaidh agus cleachdaidh na Gàidhlig.  
 
Is e pròiseact ùr-ghnàthasach agus co-òrdanaichte a tha ann, a bhios a’ co-mheasgachadh ionnsachadh 
coimhearsnachd agus nam meadhanan, agus thathar a’ sùileachadh gun tabhann e structar soilleir, 
farsaing, co-fhillte airson ionnsachadh na Gàidhlig.     
 
Bidh roghainn aig an neach-cleachdaidh eòlas a chur air SpeakGaelic ann an trì dòighean diofraichte a 
tha uile co-fhillte, ach cuideachd comasach air a bhith air an cleachdadh fa leth: 
 
• air an teagasg tro chùrsa SpeakGaelic; agus/no 
• air an cleachdadh ann an susbaint mheadhanan BBC ALBA/BBC Radio nan Gàidheal;  
• agus/no fèin-stiùirichte tro làrach-lìn SpeakGaelic. 
 
Bidh curraicealam SpeakGaelic stèidhichte air builean-ionnsachaidh SCEMIC (Siostam Chumanta 
Eòrpaich airson Measadh Ionnsachadh Chànan) far a bheil gach neach-labhairt suidhichte aig aonan 
de shia ìrean (A1, A2, B1, B2, C1, C2).  
 
Bidh SpeakGaelic a’ dèiligeadh ri ìrean A1, A2, B1, B2. Cha bhi e a’ dèiligeadh ri C1 agus C2 oir tha iad 
sin airson luchd-labhairt a tha an ìre mhath, no gu tur, fileanta.   
 
Tha am pàipear seo a’ cur an cèill an sònrachadh coimiseanaidh airson làrach-lìn SpeakGaelic. 
 
Bidh sinn a’ coimiseanadh làrach-lìn ùr dà-chànanach anns a bheil na leanas: 
 

• Dà sheòrsa de logadh a-steach cleachdaiche roghainneil (neach-ionnsachaidh agus oide). 
Faodaidh an neach-cleachdaidh seòladh a dhèanamh air an làraich gun chlàradh. 
o Bu chòir don làrach cuimhne a chumail air an neach-cleachdaidh (neach-

ionnsachaidh agus oide) agus leigeil leotha togail far an do dh’fhalbh iad 
  

•  làrach do luchd-ionnsachaidh air-loidhne 
o  le ceithir ìrean (gach fear le 13 aonadan: bidh deuchainn fhèin aig gach aonad le 

timcheall air 10 builean ionnsachaidh agus mion-dheuchainnean) 
o  a tha làn mheadhanan le bhidio, criomagan claisneachd, ìomhaighean agus 

deuchainnean eadar-ghnìomhach (tha deuchainnean a’ nochdadh grunn 
stoidhlichean ceist) 

•  dòigh anns am faodar susbaint cruth goirid fhaicinn gu fulangach 
•  app co-cheangailte 
•  raon oide a’ toirt a-steach leabharlann den chùrsa, stuthan margaidheachd oide. 
•  CMS a tha furasta a chleachdadh 
•  Bu chòir don làraich a bhith mothachail air gach àrd-ùrlar agus brobhsair agus aig a bheil 

astar luath duilleag  
 



Thèid ìre a h-aon (A1) beò thar gach àrd-ùrlar agus meadhanan san t-Sultain 2021 agus leanaidh gach 
ìre (gu B2) ann am bliadhnaichean an dèidh a chèile. 
 
Buidseat: £125,000 gu h-iomlan 
 
Stuthan lìbhrigidh: mar gu h-àrd. 
 
Clàr-ama 
An tairgse air fhoillseachadh     Dihaoine 13/11/20 
Ceann-là airson tagraidhean     Dihaoine 27/11/20, 5f 
Ceann-là airson co-dhùnaidhean MG ALBA   Dihaoine 4/12/20 
Frèaman-uèir agus ailtireachd bun-structair  Dihaoine 18/12/20 
Dealbhaich dreach aig ìre high fidelity    Dihaoine 15/1/21 
Togail front end agus CMS air a lìbhrigeadh   Dihaoine 28/2/21 
Deuchainn gabhail ri cleachdaiche    Diciadain 31/3/21 
Togail front end agus CMS crìochnaichte agus lìbhrigte Dihaoine 14/5/21 
Stuthan deiseil agus crìochnaichte    Dihaoine 30/7/21 
Foillseachadh bog den làraich     Dihaoine 27/8/21 
Làrach a’ dol beò (dh’fhaodadh seo atharrachadh)  Disathairne 11/9/21 
 
Bu chòir tagraidhean agus ceistean sam bith mu rud sam bith a tha sa phròiseas tairgse làraich-lìn 
seo a chur gu SpeakGaelic@mgalba.com 
 
Is iad na h-eileamaidean eile a bhios air an cruthachadh mar phàirt den phròiseact: 
• stuthan cùrsa agus oide;  
• susbaint TBh, rèidio agus meadhanan didseatach  
• bun-bheachd dealbh brannd agus bìoball.   
 
Slatan-tomhais measaidh 
Luach an airgid - 20% 
Eòlas dearbhaichte ann a bhith a’ lìbhrigeadh gu cinn-ama pròiseict - 20% 
Eòlas air pròiseactan coltach - 20% 
Luas luchdaidh phròiseactan roimhe - 20% 
An deach an sònrachadh a leantainn? - 20% 
 
FEUMALACHDAN IOMLAN 
 
Làrach-lìn a th’ ann an-dràsta/or gnàthach 
Bidh SpeakGaelic mar phàirt den teaghlach LearnGaelic. Tha LearnGaelic na bhrannd co-obrachail 
eadar com-pàirteachas de MG ALBA, am BBC, Sabhal Mòr Ostaig agus Bòrd na Ceiltis (Alba). Chaidh 
LearnGaelic.Scot a stèidheachadh ann an 2011 agus an-dràsta tha e a’ fastadh 3.5 daoine làn thìde a 
bhios ag obair air an làraich, na meadhanan sòisealta agus susbaint làitheil. ’S e Sealgar òstair na 
làraich-lìn, a bhios cuideachd a’ toirt seachad taic teicnigeach agus seirbheisean webmaster. Tha 
grunn innealan ionnsachaidh cànain, cùrsaichean an-asgaidh agus goireasan air an làraich, a’ toirt a-
steach 12,000 URLan agus innealan làn-ghnìomhach leithid lorg cùrsa, faclair agus co-fhaclair. Tha 
40,000 luchd-cleachdaidh cunbhalach air an làraichair an làraich gach mìos 
 
AMASAN 
Is e prìomh amas na làraich-lìn SpeakGaelic, agus gu dearbh am pròiseact, barrachd dhaoine 
fhaighinn ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha sinn airson ’s gum bi luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh 



tuilleadh adhartais air an turas ionnsachaidh agus bu chòir do shlighe rianail, co-fhillte cuideachadh 
luchd-labhairt aig gach ìre ann a bhith a’ dèanamh adhartais. 
 
Bidh SpeakGaelic na shuidhe air an làraich-lìn aige fhèin. Cruthaichidh an làrach cunntasan luchd-
cleachdaidh, airson gach cuid luchd-ionnsachaidh agus oidean. Leigidh cunntasan luchd-
ionnsachaidh le luchd-cleachdaidh an adhartas fa leth aca a thomhas agus a leantainn. Cruthaichidh 
e cuideachd meadhanan sòisealta fèin-ghluasadach, pearsanta agus iomairtean margaidheachd 
puist-d gus brosnachadh is àrdachadh a thoirt do dhol an sàs luchd-cleachdaidh gus a dhol air adhart 
air an turas ionnsachaidh aca. Is e an leasachadh as motha  air an làraich an comas sgilean luchd-
cleachdaidh a dhearbhadh agus bidh an goireas seo mar chnàimh-droma leis am bi adhartas luchd-
cleachdaidh fa leth air a thomhas agus planaichean margaidheachd sònraichte air an suidheachadh. 
Is e amas na h-ama ri teachd gu bheil comas againn dòigh cheart a chruthachadh gus sgilean neach-
cleachdaidh a’ chiad uair a dhearbhadh agus an ìre aca a dhearbhadh gu ceart, ach bidh e an urra ri 
neach fa leth an ìre aca fhèin a thaghadh. 
 
Tha e deatamach gu bheil an àrd-ùrlar Siostam Riaghlaidh Susbaint (CMS) ceart againn gus a bhith 
nar òstair na làraich. Bidh SpeakGaelic stèidhichte air na ceithir ìrean, 13 modalan agus toraidhean 
ionnsachaidh mar a tha air an comharrachadh ann an Cùrsa Nàiseanta SpeakGaelic.  Bidh iad sin uile 
stèidhichte air an CEFR airson Gàidhlig. Bidh susbaint SpeakGaelic air ath-riochdachadh bho na 
stuthan trèanaidh agus teagaisg, susbaint cruth fada BBC ALBA agus susbaint Radio nan Gàidheal. A 
bharrachd air an seo, bidh susbaint didseatach sònraichte aig an làraich a’ toirt a-steach susbaint 
bhidio cruth goirid, grafaigean-fiosrachaidh, criomagan claisneachd agus ceistean deuchainn. Bu 
chòir grunn stoidhlichean ceist a bhith aig deuchainnean. Bu mhath leinn app deuchainn airson fòn-
làimhe far an urrainn don neach-cleachdaidh a dhol a-steach agus an turas aca a thaghadh. Bidh seo 
ann an dòigh a bhith an làthair air Google play agus App Store ach leanaidh e chun bhrobhsair fòn-
làimhe. 
 
A bharrachd air fòcas air luchd-ionnsachaidh, bu mhath leinn cuideachd raon taic Luchd-teagaisg a 
bhiodh a’ cumail a h-uile duilleag-obrach, stiùireadh oidean, bileagan gnìomhachd stèidhichte sa 
chlas agus stuthan margaidheachd agus liostaichean-sgrùdaidh. Is dòcha gum bi e practaigeach iad 
seo a chumail mar PDFs agus ’s dòcha gum feumar beachdachadh air SEO agus fuasglaidhean luirge. 
Bidh feum air teirmichean is cumhaichean air cleachdadh stuthan. 
 
Bu chòir don làraich a bhith a’ leantainn stiùiridhean branndaidh SpeakGaelic airson coltas agus 
faireachdainn. Tha SpeakGaelic mar phàirt den teaghlach LearnGaelic agus bu chòir gum biodh 
seòladh eadar an dà bhrannd gun fhiosta. 
 
PRÌOMH LUCHD-CLEACHDAIDH 
Tha sinn an dùil gum bi grunn luchd-cleachdaidh a’ tighinn chun làraich seo. Is iad sin na prìomh 
fheadhainn: 
 
Luchd-tòiseachaidh tràth ìre a tha air a thighinn tarsainn air an làraich tro Google no moladh eile - 
tha iad airson barrachd fhaighinn a-mach mun iomairt SpeakGaelic agus Gàidhlig ionnsachadh gu 
sgiobalta! Tha sinn airson gun cuir iad an ainm ris an làraich! Tha sinn cuideachd airson an neach-
cleachdaidh seo a bhrosnachadh aig a’ cheann thall gus atharrachadh gu clas aghaidh-ri-aghaidh. 
 
Daoine a tha airson Gàidhlig ionnsachadh ach nach urrainn clasaichean a fhrithealadh - Tha iad ag 
iarraidh goireasan de dheagh chàileachd as urrainn dhaibh ionnsachadh bhuapa agus taic fhaighinn. 
Tha sinn airson an t-eòlas as fheàrr agus as urrainn dhuinn a thabhann dhaibh an asgaidh. Tha sinn 
airson gun cuir iad an ainm ris an làraich agus a dhol an sàs leis an t-susbaint agus, ma 
dh’atharraicheas suidheachadh, an ainm a chur sìos airson nan clasaichean. 



 
Daoine a’ gabhail clasaichean aghaidh-ri-aghaidh - Tha iad airson togail air an eòlas bho na 
clasaichean aca. Tha iad ag iarraidh goireasan taiceil a chuireas ri an cuid ionnsachaidh. Bidh iad 
cuideachd airson sgrùdadh agus ath-sgrùdadh a dhèanamh air puingean ionnsachaidh. Tha sinn 
airson gun till iad chun chlas aca le brosnachadh agus misneachd. 
 
Luchd-oideachaidh a’ teagasg chlasaichean aghaidh-ri-aghaidh - Tha iad ag iarraidh cothrom air na 
goireasan oide aca. Tha iad airson faicinn far a bheil na mearachdan cumanta agus na cnapan-starra 
nan laighe anns na clasaichean aca agus far am bu chòir fòcas a chur. Tha sinn airson nan goireasan 
an-asgaidh a thoirt dhaibh. 
 
Luchd-oideachaidh nach eil a’ teagasg clasaichean aghaidh-ri-aghaidh SpeakGaelic - Tha iad airson 
faicinn dè na goireasan a th’ ann agus ciamar as urrainn dhaibh buannachd fhaighinn. Tha sinn airson 
’s gun tòisich iad a’ teagasg chlasaichean SpeakGaelic. 
 
Luchd-ionnsachaidh a tha air feuchainn agus air a leigeil seachad - Tha iad ag iarraidh rudeigin ùr. 
Tha iad ag iarraidh rudeigin eadar-dhealaichte. Tha iad airson Gàidhlig ionnsachadh. Tha sinn airson 
sealltainn dhaibh gur e rudeigin ùr a tha seo agus tha sinn airson ’s gun cuir iad an ainm ris a’ chùrsa 
a bheir na com-pàirtichean againn seachad. 
  
Luchd-cleachdaidh LearnGaelic a tha ann mu thràth - Tha iad ag iarraidh goireasan nas 
ruigsinneach, an-asgaidh agus àrd-chàileachd. Tha iad air innse dhuinn gu bheil iad ag iarraidh 
cùrsaichean air-loidhne nas fhaide na A1 agus A2. Tha sinn airson rudeigin a bharrachd a thabhann 
dhaibh agus iarraidh orra clàradh air a’ chùrsa nàiseanta a bheir com-pàirtichean seachad. Tha sinn 
airson na h-eòlasan didseatach B1 agus B2 a tha iad ag iarraidh a thoirt dhaibh. 
 
Solaraichean CPD (fastaichean le ùidh ann an Gàidhlig, tosgairean turasachd?? Gàidhlig) - Tha iad 
ag iarraidh goireas earbsach far an cuir iad daoine an lùib mus cuir iad airgead gu oidean. Tha sinn 
airson goireas earbsach a thabhann dhaibh aig am bi misneachd aig daoine a mholadh. Tha sinn 
airson gun dèan iad ceangal ris na cùrsaichean Luchd-ùidh againn. 
 
Polishers (Daoine as urrainn Gàidhlig a bhruidhinn ach nach urrainn a sgrìobhadh, daoine a tha 
airson an cuid litearrachd Gàidhlig a leasachadh) - Tha iad airson a dhol an sàs le goireasan aig ìre 
iomchaidh agus freagairtean luath fhaighinn do na ceistean aca. Tha iad cuideachd ag iarraidh 
rudeigin a bheir seachad freagairtean deimhinnte agus a dhearbhas don bhunait eòlais a th’ aca. Tha 
sinn airson nan freagairtean sin a thabhann dhaibh agus toirt orra clàradh airson na làraich agus 
tuigsinn gum biodh clas na thaic eadhon nas fheàrr! 
 
Pàrantan GME - Tha iad airson taic a thoirt do dh’ionnsachadh na cloinne aca. Tha iad ag iarraidh 
cuspairean coitcheann, structaran ionnsachaidh agus briathrachas nach eil a’ dol an aghaidh 
ionnsachadh na cloinne aca san t-seòmar-sgoile. Tha sinn airson an taic gun fhiosta sin a thabhann 
dhaibh agus toirt orra clàradh airson na làraich agus a dhol an sàs leis agus na clasaichean aghaidh-ri-
aghaidh. 
 
Luchd-labhairt/luchd-ionnsachaidh dualchais - Tha iad airson ceangal a dhèanamh ris an dualchas 
aca. Is e buidheann toinnte a tha seo oir bidh luchd-ionnsachaidh ann le diofar phròifilean cànain. 
Ma tha ìre Gàidhlig sam bith aca, bu chòir na structaran ionnsachaidh agus am briathrachas 
dearbhadh gu bunait an eòlais. Tha sinn airson taic a thabhann dhaibh. Bidh e duilich frithealadh air 
a h-uile dual-chainnt agus an dual-chainntean fa leth, ach tha e na dhùbhlan a tha sinn ag 
aithneachadh agus ris a bheil sinn an dòchas coinneachadh. 
 



Daoine a tha a’ leantainn susbaint nam meadhanan (BBC ALBA, Radio nan Gàidheal) - Tha iad 
airson an cuid ionnsachadh a dhaingneachadh. Dh’fhaodadh seo a bhith ann an tairgse nas 
fhulangach, dìreach le bhith a’ coimhead air na criomagan bhidio gu h-iomlan a tha sinn a’ tabhann. 
Tha sinn airson ’s gum fuirich iad air an làraich agus coimhead air na bhidiothan mar a thogradh iad, 
ach tha sinn cuideachd airson ’s gum bi eòlas cho math aca is gum bi iad a’ clàradh airson na làraich 
agus an clas aghaidh-ri-aghaidh. 
 
Ceumnaichean Duolingo - Tha iad ag iarraidh barrachd ionnsachadh stèidhichte air geamannan! Tha 
iad airson ’s gum bi barrachd chraobhan cànain ann airson an dìreadh! Tha sinn airson an aon dòigh 
brosnachaidh a thabhann dhaibh agus am brosnachadh gus clàradh airson na làraich agus a dhol an 
sàs ann an susbaint agus clasaichean ar com-pàirtichean. 
 
Luchd-labhairt fileanta le ceistean cànain - Tha iad airson a dhol a-steach do ghoireasan aig ìre 
iomchaidh agus freagairtean luath fhaighinn do na ceistean aca. Tha iad cuideachd ag iarraidh 
rudeigin a bheir seachad freagairtean deimhinnte agus a dhearbhas don bhunait eòlais a th’ aca. Tha 
sinn airson nan freagairtean sin a thabhann dhaibh agus ar goireasan a bhrosnachadh do dhaoine 
eile. 
 
Is e cuspair cumanta gu bheil luchd-cleachdaidh a ’dùileachadh cùrsa pearsanaichte, sònraichte a tha 
gan cuimhneachadh mar neach fa leth, a’ leantainn an turas agus a ’toirt misneachd dhaibh cumail a’ 
dol. 
 
PRÌOMH LUCHD-ÙIDHE 
Buidhnean coimhearsnachd, solaraichean Clas, am BBC, Sabhal Mòr Ostaig - Tha iad airson faighinn 
a-mach gu bheil an obair chruaidh agus an t-eòlas aca air a chleachdadh gu ceart ann an toradh aig 
àrd ìre. Tha sinn airson an cuid as fheàrr den obair chruaidh aca agus dèanamh cinnteach gu bheil e 
air a thaisbeanadh ann an toradh fiùghantach. Tha sinn ag iarraidh gu bheil earbsa aca anainn. 
 
CO-THEACSA 
Tha sinn a’ faicinn a’ mhargaidh seo cho beag is nach eil farpaiseach ann. Tha stiùiridhean eile air 
slighe coltach ris an aon cheann-uidhe. 
 
Duolingo – Is e seo ceannard a’ mhargaidh??. Tha modail aca a tha air fheuchainn, a bheir toileachas 
do luchd-cleachdaidh agus a bhios an sàs ann an ionnsachadh cànain. Chan eil mòran chosgaisean 
cunbhalach aca. Tha am modal saor-thoileach crowdfunding aca a’ dèanamh cinnteach nach eil 
mòran chosgaisean obrach aca. Tha an siostam riaghlaidh gamification cumhachdach a’ toirt 
cothrom do dhaoine saor-thoileach dàta bunaiteach a chur a-steach gus susbaint làidir a 
chruthachadh. Is e seo ceannard a’ mhargaidh. 
Mango - Cùrsa an-asgaidh de 10 aonadan. Tha daoine gu math dìoghrasach mu Mango, ma tha fios 
aca mun deidhinn. 
Transparent Languages - Cùrsa an-asgaidh de 10 aonadan ri fhaighinn le buill an leabharlainn. Chan 
e an t-eòlas cleachdaiche as fheàrr. 
Glossika - Cùrsa an-asgaidh de sheantansan labhairt B1, a bheir comas don neach-cleachdaidh 
seantansan a bhruidhinn agus ath-aithris. 
Oilthighean eile - Is e seo an oideachadh as fheàrr a gheibh thu agus tha iomairt SpeakGaelic an dùil 
àrdachadh a dhèanamh air gabhail ri cùrsaichean institiudan. Ma cheumnaicheas ar luchd-
cleachdaidh gu bhith nan oileanaich aig an oilthigh, is e tionndadh soirbheachail a tha sin. 
Lone wolf tutors/solaraichean cùrsa cur-seachad eile - Chan urrainn dhuinn càileachd a thomhas, 
tha soirbheachas an-dràsta an urra ri foighidinn, sgil, eòlas agus carisma an luchd-teagaisg. 
 
 



STRUCTAIR NA LÀRAICH-LÌN 
Bidh ceithir ìrean air an làraich. Bidh timcheall air 13 aonad anns gach ìre. Bidh gach aonad (agus 
prògram) stèidhichte air toraidhean ionnsachaidh a bhios cunbhalach thar gach pìos/tionndadh? de 
SpeakGaelic, a’ toirt a-steach stuthan teagaisg aghaidh-ri-aghaidh. Air an làraich-lìn, bidh mion-
dheuchainn aig gach toradh ionnsachaidh a bhios mar chlach-mhìle ann an turas an neach-
cleachdaidh agus thèid a stòradh mar an adhartas. Bidh deuchainn nas motha aig gach aonad no 
prògram a tha na thoradh eile bho na deuchainnean builean ionnsachaidh. Is e a’ chlach-mhìle aig a’ 
cheann-thall an deuchainn cùrsa, no deuchainn sreatha.  Gheibhear structar na làraich agus 
teamplaidean aonadan ma thèid an iarraidh. 
 
SÒNRACHADH GNÌOMHACH 
Tha sinn ag iarraidh làrach anns am faod luchd-cleachdaidh clàradh a-steach fo dhà sheòrsa cunntais 
(neach-ionnsachaidh agus oide). Bidh an làrach na àrd-ùrlar airson susbaint lèir-chlaistinneach cruth-
ghoirid, criomagan claisneachd, teacsa, grafaigean-fhiosrachaidh, ionnstramaidean agus grafaigean 
eile. Tha sinn cuideachd ag iarraidh einnsean deuchainn cumhachdach. Tha sinn airson an susbaint 
gu lèir a sgapadh le mion-dheuchainnean a bhios a’ tighinn a-steach do dheuchainn deiridh aonaid 
agus bidh na deuchainnean deireadh aonaid sin uile a’ biadhadh a-steach agus deireadh deuchainn 
ìre. Nuair a tha na ceithir ìrean gu tur deiseil, bhiodh e math fhèin nan deidheadh na deuchainnean 
sin a chleachdadh gus deuchainn a dhèanamh a dh’fhaodadh luchd-cleachdaidh a chur aig ìre 
iomchaidh. 
 
Bu chòir na leanas a bhith aig an làraich: 
• Clàradh fosgailte 
• An-asgaidh 
• Susbaint fosgailte 
• Aig fèin-astar 
• Beachdan sgrìobhte air deuchainnean 
• Gun cheann-là tòiseachaidh/crìochnachaidh 
• Gun chreideas oifigeil colaiste 
• Cothrom air stuthan teagaisg airson coimhearsnachdan ionnsachaidh, chan eil seo mar phàirt den  
   phrìomh làraich 
• Furasta ùrachadh 
• Bu mhath leinn gum biodh e na shuidhe air frithealaiche LearnGaelic - air a riaghladh le Sealgar (le  
   Amazon na òstair) 
• Ri fhaotainn mar app fòn-làimhe. 
• Bu chòir don einnsean deuchainn na clachan-mìle a shuidheachadh 
• Clachan-mìle gus an neach-cleachdaidh a bhrosnachadh gus adhartas a dhèanamh 
• Iomairtean meadhanan sòisealta agus post-d co-fhillte 
• Bu chòir susbaint cruth goirid a bhith ri fhaighinn gu fulangach 
• Tha susbaint bhidio ann an cruth goirid le teacsa ruigsinneach ann am Beurla (EN) agus Gàidhlig na  
   h-Alba (GD) 
• Co-chòrdail ri LearnGaelic.Scot (air a thogail de dhuilleagan JavaScript. 
• Bu chòir don làraich a bhith gu tur dà-chànanach 
 
Fiosrachadh a bharrachd 
 
• Tha meadhanan lèir-chlaistinneach an-dràsta air AWS. 
• Is e https://plyr.io/an cluicheadair a bhios sinn a’ cleachdadh  
• Chan eil sinn an dùil gun tèid mòran obrach a dhèanamh air LearnGaelic ach a-mhàin amalachadh 
agus chan eil sinn ag iarraidh ath-aithris de LearnGaelic air an làraich ùr. 
• Feumaidh sinn trèanadh air siostam riaghlaidh susbaint sam bith 



 
FEUMALACHDAN NEO-GHNÌOMHACH 
•  Fosgailte - Bu chòir don chùrsa a bhith fosgailte do na h-uile. 
• Feumalachd - is e làrach-lìn buidheann poblach a th’ ann, feumaidh e coinneachadh ri  

feumalachdan ruigsinneachd. 
• SEO - Tha sinn airson ’s gum bi e comasach do dhaoine susbaint a lorg agus gum faodar a 

sgrùdadh ge bith a bheil iad air clàradh airson a’ chùrsa no nach eil. 
• Tèarainteachd - Feumaidh an làrach a bhith a rèir GDPR. Feumaidh a h-uile dàta pearsanta 

(ainmean, seòlaidhean puist-d agus fiosrachadh conaltraidh) a bhith tèarainte agus làidir. 
• Dèanadas na làraich-lìn: Tha sinn cho moiteil às na h-amannan luchdachadh duilleig againn aig 

LearnGaelic, tha sinn air susbaint lèir-chlaistinneach fiùghantach a thoirt do luchd-cleachdaidh 
ann an ùine sgiobalta. Is e am faclair againn am faclair Gàidhlig as luaithe air-loidhne agus is 
sinne an aon fhear le faidhlichean fuaim. Nach cùm sinn astar le toraidhean sam bith san àm ri 
teachd! 

• Duilleagan freagairteach - Tha sinn freagairteach thar gach fòn-làimhe agus lìonra agus 
ruigsinneach thar gach àrd-ùrlar agus brobhsair. Tha sinn airson seo a chumail! 

• Laghail - feumaidh sinn gun a bhith a’ briseadh chòraichean! Tha Radio nan Gàidheal againn, 
agus BBC ALBA mar chom-pàirtichean. Chan urrainn dhuinn còraichean neach sam bith a 
bhriseadh no dlighe-sgrìobhaidh neach eile a bhriseadh. 

 
BUIDHEANN - £125K 
 
CEANN-LÀ 
Feumar ro-shamhla e làn-ghnìomhach a thogail ron Mhàrt 2021 airson deuchainn luchd-cleachdaidh. 
Thèid am pròiseact beò san t-Sultain 2021. 
 
SOLARACHADH 
A’ toirt cuireadh gu tairgse, pitch, is urrainn dhuinn dàta sampall a thoirt seachad airson ?? sam bith.



Mapa-làraich airson na làraich      

  
Mapa-làraich a’ sealltainn structar aonadan (Bidh na pìosan còmhla [stacked items] a’ leantainn an aon structar) 



                               
Mapa-làraich a’ sealltainn bun-structar LearnGaelic agus far a bheil SpeakGaelic taobh a-staigh a’ bhun-structar sin  



 
LearnGaelic should be thought of like a shopping centre and SpeakGaelic is the flagship learning brand which will have most prominence on the new homepage and relevant 
sections (just like John Lewis and the Buchannan Galleries). 
Bu chòir smaoineachadh air LearnGaelic mar ionad bhùthan agus is e SpeakGaelic am prìomh bhrannd ionnsachaidh aig a bheil an ìre as follaisiche air an duilleag-dachaigh ùr 
agus na h-earrannan buntainneach (dìreach mar John Lewis agus Gailearaidhean Bhochanain). 
 


