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Réamhrá 

Tá sé mar aidhm ag Éirinn an tseirbhís oideachais agus oiliúna is fearr a bheith aici san Eoraip 

laistigh de dheich mbliana. Chun é seo a bhaint amach, ní mór dúinn an timpeallacht teagaisc 

foghlama agus measúnaithe is éifeachtaí agus is tarraingtí d’oideachas STEM ag gach leibhéal. 

Sa Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017-2026 (Ráiteas Polasaí), leagtar amach na 

spriocanna agus gníomhartha uaillmhianacha atá riachtanach le taithí agus torthaí de chuid 

oideachas STEM a bhaint amach agus a fheabhsú dár bhfoghlaimeoirí uile.  

Is é an fhís atá againn d’oideachas STEM: 

I gcomhréir leis an uaillmhian atá againn go mbeidh an 

tseirbhís oideachais agus oiliúna is fearr againn san Eoraip 

faoi 2026, beidh Éire aitheanta go hidirnáisiúnta mar 

sheirbhís a chuireann taithí oideachais STEM den 

chaighdeán is airde ar fáil d’fhoghlaimeoirí a chothaíonn an 

fhiosracht, fiosrúchán, réiteach fadhbanna, cruthaitheacht, 

iompar eiticiúil, muinín agus diongbháilteacht, in éineacht 

leis an spreagadh den nuálaíocht chomhoibríoch. 

Tá an fhís seo, atá le baint amach trí chlár leasuithe inár gcóras oideachais, faoi thionchar 

comhpholasaí atá dírithe ar thorthaí níos fearr do gach foghlaimeoir, ar chaighdeáin an 

teagaisc, na foghlama, an mheasúnaithe agus feabhsúchán scoile a ardú.  

 

Tá cuid mhór láidreachtaí in oideachas STEM in Éirinn, ach tá dúshláin éagsúla ann freisin, ar 

nós na riachtanais seo a leanas: 

 

 A chinntiú go dtagann feabhas suntasach ar líon na scoláirí a bhíonn ag foghlaim i 

ndisciplíní STEM, forbairt scileanna san áireamh ar nós réiteach fadhbanna, foghlaim 

bunaithe ar fhiosrúchán agus obair foirne chun tabhairt faoi na héilimh ón saol oibre 

 Líon na scoláirí a roghnaíonn ábhair STEM in iarbhunscoileanna, iad siúd atá ag leanúint 

conairí STEM sa Bhreisoideachas nó san Ardoideachas agus iad siúd atá ag dul i mbun 

gairmeacha in STEM a mhéadú 

 Rannpháirtíocht na mban in oideachas agus gairmeacha STEM a mhéadú 

 Spéis agus feasacht a mhúscailt sa réimse de ghairmeacha iontacha atá in STEM 

 A chinntiú go bhfanann daoine óga rannpháirteach in oideachas STEM 



 

 

 

Má chuirtear oideachas STEM den chaighdeán is airde ar fáil dár ndaoine óga tabharfar faoi na 

dúshláin seo agus cuirfear an lucht saothair oilte atá riachtanach ar fáil d’Éirinn chun freastal 

ar na riachtanais reatha agus na riachtanais atá ag fás do chéimithe a bhfuil scileanna agus 

cáilíochtaí a bhaineann le STEM acu. 

 

Chun ár bhfís a bhaint amach beidh gá le hathrú suntasach laistigh d’oideachas STEM agus clár 

oibre a mhairfidh ó 2017 go dtí 2026. Bainfear amach an forfheidhmiú thar trí chéim. 

Céim 1  2017-2019, Ag Feabhsú 

Céim 2  2020-2022, Ag Daingniú 

Céim 3  2023-2026, Ag Baint Amach 

 

Déanfar forbairt ar Phlean Forfheidhmithe do gach ceann de na céimeanna ina mbeidh 

mionsonraí faoi na sceidil agus freagrachtaí. Gach bliain déanfaidh an Roinn agus a 

gníomhaireachtaí athbhreithniú ar an gclár gníomhartha lena chinntiú go bhfuil sé freagrúil 

don timpeallacht atá ag athrú. Sa Ráiteas Polasaí tá tograí dúshlánacha ina bhfuil leasuithe 

tiomanta riachtanach ar fud an chórais oideachais. Beifear ag brath ar acmhainní a bheith ar 

fáil leis an Ráiteas Polasaí agus Plean Forfheidhmithe a bhaint amach go héifeachtach. Tá sé 

tábhachtach mar Roinn go leagaimid amach táscairí inar féidir linn an dul chun cinn a thomhas 

ina gcoinne.   

 

Is iad seo a leanas na táscairí maidir lenar chóir a bheith curtha i gcrích thar tréimhse ama an 

Ráitis Pholasaí:   

 

 

Táscairí Ratha 

 Go mbeidh feidhmíocht fheabhsaithe ag gach foghlaimeoir de chuid STEM  

 Go mbeidh méadú ar an líon a roghnaíonn Ceimic, Fisic, Teicneolaíocht agus 

Innealtóireacht na hArdteistiméireachta faoi 20% 

 Go mbeidh méadú ar líon na mban a roghnaíonn ábhair STEM faoi 40% 

 Go mbeidh méadú ar líon na n-iarratas le haghaidh cúrsaí STEM san CAO agus ar an líon 

a fhanann i gcúrsaí STEM 

 Go gcuirfidh gach scoil an STEM san áireamh ina ngníomhaíochtaí pleanála sa scoil uile 

 Go mbeidh feasacht agus tuiscint bhreise ag gach scoil, suíomh luathbhlianta, 

foghlaimeoir agus tuismitheoir maidir leis an tábhacht, luach agus deis atá i gceist le 

STEM ag díriú go háirithe ar mhná 

 Go laghdófar go suntasach an bhearna sa ghnóthachtáil i ndisciplíní STEM idir scoláirí i 

scoileanna DEIS agus scoláirí i ngach scoil 



 Go gcuirfear clár dearbhaithe cháilíochta d’fhorbairt ghairmiúil STEM ar fáil do 

chleachtóirí luathbhlianta agus múinteoirí  

 Go gcuirfidh gach scoil timpeallacht teagaisc, foghlama agus measúnaithe níos fearr in 

oideachas STEM  

 Go mbeidh fáil ag gach scoil, foghlaimeoir agus tuismitheoir ar eolas ardchaighdeáin 

faoi ghairmeacha STEM agus ar níos mó deiseanna le taithí a fháil ar an éagsúlacht de 

ghairmeacha STEM 

 Go mbeidh fáil ag gach foghlaimeoir ar dheiseanna foghlama STEM comhchuraclaim 

agus lasmuigh den scoil agus ardú 20% de ghníomhaíochtaí STEM seach-churaclaim ar 

fud na scoileanna 

 Go mbeidh comhpháirtíochtaí láidre agus inmharthana i bhfeidhm idir scoileanna, gnó 

agus tionscal, comhlachtaí san earnáil phoiblí, eagraíochtaí taighde, institiúidí 

breisoideachais agus ardoideachais, agus an pobal i gcoitinne de chuid STEM 

 Go mbeidh comhpháirtíochtaí i bhfeidhm in oideachas na nEalaíon a chuireann an 

chruthaitheacht, dearadh uilíoch agus scileanna smaointeoireachta dearaidh chun cinn  

 Go mbeidh clár dámhachtainí STEM i bhfeidhm chun aitheantas a thabhairt do 

rannpháirtíocht na scoláirí i ngníomhaíochtaí agus imeachtaí neamhfhoirmiúla agus 

seach-churaclaim de chuid STEM  

 

Céim 1: An Forfheidhmiú 

Díreoidh Céim 1 ar cad atá ag teastáil le taithí oideachais STEM ardchaighdeáin a chur ar fáil. 

San áireamh sa chlár oibre atá le cur i bhfeidhm i gCéim 1 (2017-2019) beidh na nithe seo a 

leanas: 

 

 Leasuithe curaclaim STEM agus fáil ar acmhainní den scoth lena chinntiú go bhfágann 

scoláirí an scoil leis na scileanna STEM riachtanacha 

 Tacaíocht do phríomhoidí agus do mhúinteoirí leis an STEM a chur san áireamh ina 

ngníomhaíochtaí pleanála sa scoil uile 

 Tacaíocht do scoileanna agus do mhúinteoirí le hobair a dhéanamh le chéile ar 

thionscnaimh nuálacha agus chomhoibríocha in STEM mar chuid de chlár chun feabhas 

a chur ar an timpeallacht foghlama STEM agus le tionscnaimh rathúla a chur i bhfeidhm 

 An chomhpháirtíocht leis an ngnó agus tionscal agus an earnáil oideachais de chuid 

STEM a mheas 

 Tacaíocht a thabhairt don teagasc STEM atá éifeachtach agus tarraingteach i ngach scoil 

trí chlár dearbhaithe cháilíochta d’fhoghlaim ghairmiúil do mhúinteoirí agus do 

cheannairí scoile 

 Leanfaidh an Chigireacht ar aghaidh ag forbairt samhlacha cigireachta chun tacú leis an 

acmhainn agus í a fhorbairt agus chun monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán an 

oideachais STEM ó na luathbhlianta go dtí an leibhéal iarbhunscoile 

 Foilseofar anailís ar na torthaí cigireachta in STEM in 2019 agus go rialta ina dhiaidh sin 

freisin 



 Forbairt gníomhartha chun an rannpháirtíocht bhreise a chur chun cinn agus chun tacú 

léi i ndeiseanna foghlama STEM comhchuraclaim agus lasmuigh den scoil 

 Bunófar spriocanna sínidh d’oideachas STEM bunaithe ar anailís ar an mbonnlíne reatha 

agus ar na huaillmhianta den straitéis 

 Bainfidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta úsáid as cur chuige trasdisciplíneach 

sna ceithre dhisciplín STEM ar fad 

 Méadú sna deiseanna do scoláirí le fáil ar eolas ardchaighdeáin faoi ghairmeacha STEM 

i gcomhpháirtíocht leis an gclár Todhchaí Chliste de chuid an SFT, rannpháirtíocht 

ghníomhach na n-institiúidí ardoideachais, gnó  agus tionscal agus leis na múinteoirí 

ábhair STEM/ gairmthreorach 

 Níos mó sainchéimí STEM a mhealladh isteach i ngairm na múinteoireachta 

 

 

Tríd an ról a aithint atá ag gach páirtí leasmhar, tabharfaidh Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 

agus na gníomhartha aitheanta atá riachtanach comhtháthú níos fearr d’éagsúlacht na 

ngníomhaíochtaí STEM atá ar siúl cheana féin inár scoileanna agus pobail. Beidh gá le tacaíocht 

thiomanta ón gcóras oideachais ar fad le héiceachóras a chruthú ina gcuirtear oideachas STEM 

chun cinn chun na huaillmhianta sonraithe a bhaint amach. 
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 Colún 1. Rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an fhoghlaimeora a chothú  

 Colún 2. Cur le hinniúlacht an mhúinteora agus an chleachtóra luathbhlianta 

 Colún 3. Tacaíocht a thabhairt do chleachtas oideachais STEM 

 Colún 4. Fianaise a úsáid chun tacú le hoideachas STEM 

 

Colún 1 – Rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an fhoghlaimeora a chothú 

Tosaítear ag cothú fiosrachta STEM i ndaoine óga sa luath-óige agus leantar ar aghaidh leis le 

linn a n-aistir fhoghlama. Tá ár gcóras oideachais freagrach as a chinntiú go dtugtar taithí 

oideachais STEM atá ar ardchaighdeán do gach foghlaimeoir a chruthaíonn meon dearfach i 

dtreo STEM agus a chuireann iad ar a gcumas le bheith rannpháirteach, le tionchar a imirt agus 

le go n-éireoidh leo i ndomhan atá ag athrú 

Ní mór dúinn a chinntiú go mbíonn rannpháirtíocht dhearfach ag foghlaimeoirí in oideachas 

STEM, agus ag an am céanna méadú a dhéanamh ar líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn 

ábhair a bhaineann le STEM de gach cúlra, cumas agus inscne. Tá gá le comhairle 

ardchaighdeáin ar an tábhacht agus ar an mbaint atá le scileanna STEM, agus tá gá le heolas 

maidir le raon agus éagsúlacht na ndeiseanna gairmeacha a bhaineann le STEM do scoileanna, 

foghlaimeoirí agus tuismitheoirí. 

Sa phróiseas comhairliúcháin leagadh béim ar an ngá le dul i ngleic le feachtais feasachta STEM 

agus cur chun cinn gairmeacha STEM trí chláir ar nós Todhchaí Chliste (Smart Futures)1.  

Tá na cuspóirí agus gníomhartha ardleibhéil seo a leanas deartha chun rannpháirtíocht agus 

rannpháirteachas an fhoghlaimeora a chothú in oideachas STEM idir 2017 agus 2019. 

Uimhir Gníomhartha agus Foghníomhartha Ráithe 
Arna chur ar 

fáil ag 

Colún 1  
RANNPHÁIRTÍOCHT AGUS RANNPHÁIRTEACHAS AN FHOGHLAIMEORA 
A CHOTHÚ 

Cuspóir 1 Rannpháirtíocht bhreise d’fhoghlaimeoirí in oideachas STEM. 

1.1 

  

Méadú a dhéanamh ar líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn 
ábhair STEM de gach cúlra, cumas agus inscne. 
 

    

                                                           
1 Todhchaí Chliste (Smart Futures); www.smartfutures.ie  

http://www.smartfutures.ie/


  1.1.1 Iniúchadh a dhéanamh ar líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn 
ábhair STEM, líon na mban san áireamh, agus na dúshláin agus 
deiseanna a aithint. 

R2 2018 ROS, SFI 

  1.1.2 Tuairisciú a dhéanamh ar líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn 
ábhair STEM, líon na mban san áireamh, agus moltaí a thabhairt 
maidir le freagairt chomhordaithe ina mbeidh straitéisí i gceist ar 
nós cláir phíolótacha. 

R4 2018 ROS, SFI,  

  1.1.3 Forfheidhmiú na moltaí atá aitheanta in 1.1.2 thuas a mheas agus 
tús a chur leis. R1 2019 ROS, SFI,  

 1.1.4 Iniúchadh a dhéanamh ar thionscnaimh reatha laistigh agus 
lasmuigh den scoil le hábhair STEM agus gairmeacha STEM a chur 
chun cinn i gcomhpháirtíocht le Todhchaí Chliste de chuid an SFI  

R2 2018 ROS,SFI 

 1.1.5 Taighde a dhéanamh ar an bpríomh-lucht tionchair ar roghanna 
ábhar agus gairmeacha le Todhchaí Chliste de chuid an SFI agus 
gnó agus tionscal, institiúidí ardoideachais agus dreamanna eile a 
mhealladh le tionscnaimh a fhorbairt chun feabhas a chur ar an 
bhfáil atá ar eolas agus taithí ardchaighdeáin 

R4 2018 ROS,SFI 

 1.1.6 Iniúchadh a dhéanamh leis na bearnaí a aithint san 
infreastruchtúr fisiciúil a mbíonn tionchar acu ar an soláthar 
oideachais STEM in scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta 

R4 2018 ROS 

 1.1.7 Freagairt chórasach a fhorbairt chun tabhairt faoi na bearnaí atá 
aitheanta in 1.1.6 thuas 
 

R4 2019 ROS 

 1.1.8 Na bealaí féideartha a mheas maidir le feabhas a chur ar an raon 
ábhar STEM a chuireann iarbhunscoileanna ar fáil R4 2018 ROS 

Cuspóir 2 Feasacht a mhéadú in oideachas STEM.     

2.1 

  

Tabhairt faoi ghníomhartha agus cláir feasachta a chuireann an 
STEM chun cinn.      

  2.1.1 Treoirlínte agus plean rannpháirtíochta a fhorbairt chun an 
tábhacht a bhaineann le STEM a chur chun cinn do shuíomhanna 
luathbhlianta, scoileanna, tuismitheoirí agus foghlaimeoirí. 
 

R2 2019 

ROS, SFI, NPC, 
NCGE, NPC-P, 
NPC-PP, HEIs, 
IBEC, daltai  

2.1.2 Iniúchadh a dhéanamh ar na dearcthaí i dtreo STEM i measc 
daltaí bunscoile. R3 2019 ROS, SFI 

2.2 

  

Feabhas a chur ar an tacaíocht a thugtar d’fhoghlaimeoirí le 
roghanna feasacha a dhéanamh maidir le deiseanna 
ardoideachais agus breisoideachais agus oiliúna de chuid STEM. 

    

  2.2.1 An dea-chleachtas a aithint maidir le heolas a sholáthar faoi 
roghanna ardoideachais agus breisoideachais agus oiliúna de 
chuid STEM i gcomhar le Todhchaí Chliste de chuid an SFI. 

Q3 2018 
SFI, DES, HEIs, 
NCGE 

 

Colún 2 - Cur le hinniúlacht an mhúinteora agus an chleachtóra luathbhlianta 

Acmhainn múinteoirí fheabhsaithe is ea príomhchumasóir le hoideachas STEM den chaighdeán 

is airde agus a d’fhéadfadh a bheith ann a chur ar fáil dár bhfoghlaimeoirí. In oideachas STEM 

aithnítear an gá go mbeadh deiseanna iomadúla agus éagsúla ag leanaí ón luath-óige san 

iniúchadh agus fiosrú maidir le STEM. Bíonn eolas ar ábhair STEM, eolas ar ábhar oideolaíoch, 



na scileanna cuí agus an mhuinín de dhíth ar mhúinteoirí  agus cleachtóirí luathbhlianta. Tá gá 

le hullmhúchán, forbairt agus tacaíocht atá feabhsaithe trí oiliúint ardchaighdeáin, oideachas 

tosaigh múinteoirí, ionduchtú agus foghlaim ghairmiúil leanúnach. Ní mór dúinn a chinntiú go 

dtugtar na tacaíochtaí agus deiseanna gairmiúla riachtanacha do mhúinteoirí, cleachtóirí 

luathbhlianta agus ceannairí chun é seo a bhaint amach. 

Má mhéadaítear líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn ábhair STEM agus má dhéantar forbairt 

ar roghanna nua a bhaineann le STEM i scoileanna beidh ar na múinteoirí cur leis an taithí 

foghlama STEM atá ann faoi láthair. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil dóthain acmhainne 

againn laistigh de ghairm na múinteoireachta agus na luathbhlianta chun freastal ar na forbairtí 

reatha agus amach anseo. 

Tá na cuspóirí agus gníomhartha ardleibhéil seo a leanas deartha chun cur le heolas agus 

cleachtadh STEM de chuid na múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta le linn a n-oideachais 

tosaigh agus ar feadh a ngairmeacha idir 2017 agus 2019. Is é atá i gceist leis na tacaíochtaí seo 

chun cleachtais reatha agus amach anseo sa seomra ranga a shaibhriú. 

 

Uimhir Gníomhartha agus Foghníomhartha Ráithe Arna chur ar fáil ag 

Colún 2  
CUR LE HINNIÚLACHT AN MHÚINTEORA AGUS AN CHLEACHTÓRA 
LUATHBHLIANTA 

Cuspóir 1 Cur le caighdeán Oideachas Tosaigh Múinteoirí, leis an ionduchtú agus le deiseanna foghlama 
leanúnacha chun tacú le forbairt na ndisciplíní STEM agus eolas ar ábhar oideolaíoch. 

 

1.1 Cur le caighdeán Oideachas Tosaigh Múinteoirí (ITE) chun tacú 
le forbairt na ndisciplíní STEM agus eolas ar ábhar oideolaíoch. 

    

  1.1.1 Cuirfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an Ráiteas Polasaí 
um Oideachas STEM agus í (a) ag déanamh athbhreithnithe ar 
an tionchar atá ag na cláir athchumraithe agus (b) ag déanamh 
athbhreithnithe ar na critéir agus treoirlínte do sholáthraithe 
cláir ITE. 

R4 2018 
An Chomhairle 
Mhúinteoireachta 

  1.1.2 Comhoibriú a dhéanamh leis an bhFóram Náisiúnta um Dul 
Chun Cinn an Teagaisc agus na Foghlama san Ardoideachas 
agus leis an gComhairle Mhúinteoireachta maidir leis an 
mbealach is fearr a aimsiú leis an STEM a chur i bhfeidhm ar 
fud na gclár oideachas tosaigh múinteoirí. 

R2 2018 ROS 

1.2 
  

Treoirlínte a fhorbairt le hoideachas STEM a éascú i socrúchán 
scoile in Oideachas Tosaigh Múinteoirí.     

  1.2.1 Deiseanna a aithint agus tús a chur le treoirlínte a fhorbairt 
faoi shocrúchán scoile agus meantóireacht scoláirí. R2 2018 

An Chomhairle 
Mhúinteoireachta, 
HEIanna, SFI 

1.3 

  

Comhpháirtíochtaí éifeachtacha a éascú idir Oideachas 
Tosaigh Múinteoirí, soláthraithe um fhoghlaim múinteoirí agus 
taighde, gnó agus tionscal STEM.  

    



  1.3.1 Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht le haghaidh 
socrúchán taighde STEM sa ghnó agus tionscal chun feabhas a 
chur ar thaithí ITE an scoláire agus ar fhorbairt 
foghlama/ghairmiúil STEM an mhúinteora. 

R2 2018 
An Chomhairle 
Mhúinteoireachta, 
HEIanna, IBEC 

Cuspóir 2 Inniúlacht an chleachtóra luathbhlianta agus an mhúinteora a fhorbairt trí fheabhsú leanúnach. 

2.1 
  

A chinntiú go bhfuil foghlaim agus meantóireacht ghairmiúil 
oideachais STEM curtha san áireamh san ionduchtú do 
mhúinteoirí. 

    

  2.1.1 Treoir agus tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí nuacháilithe 
leis an STEM a chur i bhfeidhm sa teagasc, foghlaim agus 
measúnú. 

R4 2018 
leanúnach 

DES, NIPT, 
Meantóirí & Foirne 
Tacaíochta 
Gairmiúla 

2.2   A chinntiú go ndéantar soláthar leanúnach de mhúinteoirí atá 
cáilithe chun ábhair ar leith de chuid STEM a theagasc san 
iarbhunscoil. 

    

  2.2.1 Déanfar sonraí bonnlíne a bhailiú agus anailís orthu i gcomhar 

leis na comhlachtaí cuí lena n-áirítear na scoileanna, an 

Chomhairle Mhúinteoireachta, an HEA agus na HEIanna lena 

fháil amach chomh fada agus is féidir, an t-éileamh agus 

soláthar atá ann do mhúinteoirí STEM, chomh maith leis na 

cúinsí fostaíochta reatha de Mhúinteoirí Nuacháilithe in ábhair 

STEM. 

 

R1 2018 

 ROS, An 
Chomhairle 
Mhúinteoireachta, 
HEA,HEIanna 

  2.2.2 Tabharfaidh an Roinn isteach bearta chun tacú le múinteoirí 

STEM a sholáthar, agus díreofar ar na bearnaí atá ann anois 

maidir leis an bhfáil atá ar mhúinteoirí i ndisciplíní áirithe agus 

na torthaí i bhfoghníomh 2.2.1 (thuas) á chur san áireamh 

agus tús áite a thabhairt do na bearnaí atá ann anois a 

aithníodh san fháil atá ar mhúinteoirí i ndisciplíní áirithe. 

R2 2018 
leanúnach 

ROS 

2.3 
  

Deiseanna éagsúla a bhaineann le STEM atá ar ardchaighdeán 
a chur ar fáil do chleachtóirí luathbhlianta agus do mhúinteoirí 
chun tacú lena bhfoghlaim ghairmiúil féin. 

    

  2.3.1 Clár dearbhaithe cháilíochta a chur ar fáil de thacaíocht 
forbartha gairmiúla don STEM ar fud na seirbhísí tacaíochta.  

R4 2017 
leanúnach 

ROS, Seirbhísí 
Tacaíochta, SFI 

  2.3.2 Iniúchadh a dhéanamh ar Chreatlach a fhorbairt do chláir 
foghlama gairmiúla agus d’acmhainní teagaisc agus foghlama 
de chuid STEM. 

R3 2018 
ROS, Seirbhísí 
Tacaíochta, CNCM 

  2.3.3 Samplaí dearbhaithe cháilíochta a fhorbairt agus a 
chomhroinnt de thaithí foghlama STEM atá an-éifeachtach do 
gach foghlaimeoir ó na luathbhlianta go dtí an iarbhunscoil 
lena n-áirítear físeáin dea-chleachtais, cás-staidéir agus 
samplaí de roghanna. 

R1 2018 
leanúnach 

ROS, RLGÓ, NCSE, 
CNCM, Seirbhísí 
Tacaíochta  

  2.3.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar FGL agus acmhainní 
oiliúna de chuid an Tionscnaimh Náisiúnta Síolta Aistear 
(NSAI)2 chun feabhas a chur ar acmhainn na ngairmithe 
luathbhlianta chun tacú le hoideachas STEM sna suíomhanna 
luathbhlianta uile. 

R2 2018 
leanúnach 

ROS, RLGÓ, NCSE, 
CNCM, Seirbhísí 
Tacaíochta 
Luathbhlianta 

2.4 
  

Tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí maidir leis an athrú sa 
churaclam ó thaobh oideachais STEM a chur i bhfeidhm. 

    

                                                           
2 Leis an Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear déantar soláthar do thacaíocht lárnach agus comhordú 
d’fhorfheidhmiú Síolta agus Aistear ar fud na hearnála luath-óige.   



  2.4.1 Cláir forbartha gairmiúla a fhorbairt agus a chur ar fáil chun 
tacú le hathruithe curaclaim bunscoile agus iarbhunscoile sna 
réimsí de chuid STEM. 

R4 2017 
leanúnach 

ROS, Seirbhísí 
Tacaíochta 

2.5   An comhoibriú ar oideachas STEM a chur chun cinn laistigh de 
agus idir na suíomhanna scoile.  

    

  2.5.1 Comhairle agus treoir a chur ar fáil do scoileanna chun é éascú 
do mhúinteoirí agus scoileanna le bheith ag obair le chéile 
chun feabhas a chur ar chaighdeán an teagaisc, foghlama agus 
measúnaithe de chuid STEM e.g. Líonraí Gairmiúla Múinteoirí, 
cúrsaí samhraidh, cleamhnas, grúpaí dornáin agus comhoibriú 
ar líne. 

R1 2019 
CNCM, SEC, 
Seirbhísí 
Tacaíochta, SFI 

2.6   Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar na caighdeáin agus 
cáilíocht na foghlama gairmiúla oideachais de chuid STEM.  

    

  2.6.1 Agus na céimeanna de Cosán3 á bhforbairt agus á gcur i 
bhfeidhm cuirfear an Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM do 
Scoileanna 2017 – 2026 san áireamh. 

R4 2017 
leanúnach 

ROS, An 
Chomhairle 
Mhúinteoireachta 

 

Colún 3 - Tacaíocht a thabhairt don chleachtas oideachais STEM 

Tá gá leis na cleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe a shaibhriú ó na luathbhlianta go 

dtí an iarbhunscoil lena chinntiú go bhfuil foghlaimeoirí de gach cúlra, cumas agus inscne 

ullmhaithe leis na scileanna le bheith rannpháirteach inár ndomhan atá ag athrú. Caithfear 

riachtanais an fhoghlaimeora a chur i gcroílár an teagaisc, na foghlama agus an mheasúnaithe 

le meon dearfach i dtreo oideachas STEM a chinntiú. Ní mór do scoileanna agus suíomhanna 

luathbhlianta forbairt a dhéanamh de shíor, feabhas a dhéanamh agus foghlaim ón dea-

chleachtas i dtaca le hoideachas STEM. 

Ní mór dúinn glacadh leis na hathruithe atá ag teastáil inár gcur chuige i dtreo cleachtas 

teagaisc, foghlama agus measúnaithe  de chuid STEM má táimid le feabhas a chur ar thaithí 

agus torthaí foghlama. Ní mór dúinn foghlaimeoirí a chur ar a gcumas le bheith ina 

rannpháirtithe gníomhacha agus athmhachnamhacha trí raon taithí foghlama agus 

measúnaithe mhúnlaithigh a chur ar fáil a chuireann lena gcumais fiosrachta, fiosrúcháin, 

cruthaitheachta agus réiteach fadhbanna. Chomh maith leis sin, beidh gá le deiseanna 

foghlama STEM lasmuigh den scoil a chur ar fáil chun a n-eolas agus spéis a neartú níos mó, le 

tacaíocht ó chlár dámhachtainí chun aitheantas a thabhairt do rannpháirtíocht na scoláirí i 

ngníomhaíochtaí agus imeachtaí neamhfhoirmiúla agus seach-churaclaim de chuid STEM. 

Tá gá le ceannaireacht éifeachtach, sna luathbhlianta agus ag leibhéal na scoile, chun forbairt 

a dhéanamh ar chultúr STEM agus chun cur le hinniúlacht oideachais STEM. Ní mór do 

cheannairí forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe de chuid STEM agus tacaíocht a thabhairt dóibh chomh maith le caidrimh láidre a 

                                                           
3 Cosán; www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Cosan-Framework-for-Teachers-
Learning.pdf 



fhorbairt le cleachtóirí luathbhlianta, múinteoirí, foghlaimeoirí, tuismitheoirí agus an pobal i 

gcoitinne de chuid STEM. Beidh tábhacht freisin leis an gcomhpháirtíocht le gnó, tionscal agus 

leis an bpobal taighde. Ba chóir go gcuirfeadh córais mheastóireachta, féinmheastóireacht 

scoile inmheánach agus sheachtrach araon, cleachtais an-éifeachtach chun cinn ionas go 

gcuirtear oideachas STEM ar fáil ag na leibhéil is airde. 

Tá na cuspóirí agus gníomhartha ardleibhéil seo a leanas deartha chun cur le cleachtais 

oideachais STEM sna luathbhlianta agus i scoileanna idir 2017 agus 2019. 

 

Uimhir Gníomhartha agus Foghníomhartha Ráite 
Arna chur ar 

fáil ag 

Colún 3   
TACAÍOCHT A THABHAIRT DON CHLEACHTAS OIDEACHAIS 
STEM 

Cuspóir 1 Cur le cleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe de chuid STEM i suíomhanna 
luathbhlianta agus i scoileanna. 

1.1 Soláthar a dhéanamh d’athbhreithniú leanúnach ar an 
gcuraclam a bhaineann le STEM.     

  1.1.1 Tús a chur le comhairliúchán ar an gcuraclam Matamaitice 
bunscoile nua, lena n-áirítear smaointeoireacht 
ríomhaireachtúil, scileanna smaointeoireachta cruthaitheacha 
agus códú. 

R1 2018 CNCM 

  1.1.2 Tús a chur le tionscnaimh scoilbhunaithe ar an gcódú i 
mbunscoileanna chun iniúchadh a dhéanamh ar na cuir chuige 
maidir leis an gcódú a imeascadh sa churaclam bunscoile. 

R4 2017 CNCM 

  1.1.3 An dréachtsonraíocht don Mhatamaitic bunscoile (Naíonáin 
Sóisir go dtí Rang a Dó) a thabhairt chun críche. R3 2018 CNCM 

  1.1.4 Tús a chur le dréachtsonraíocht don Mhatamaitic bunscoile 
(Rang a Trí go dtí Rang a Sé). 2018 CNCM 

  1.1.5 Tús a chur le comhairliúchán ar an dréachtsonraíocht don 
Mhatamaitic Fheidhmeach de chuid na hArdteistiméireachta. R4 2017 CNCM  

  1.1.6 An dréachtsonraíocht do Ríomheolaíocht na 
hArdteistiméireachta a thabhairt chun críche. R4 2017 CNCM 

  1.1.7 An Ríomheolaíocht de chuid na hArdteistiméireachta a 
thabhairt isteach ar bhonn céimnithe.  R3 2018 

ROS, CNCM, 
PDST 

  1.1.8 Tús a chur le comhairliúchán ar an dréachtsonraíocht d’ábhair 
Teicneolaíochta an Teastais Shóisearaigh. R4 2017  ROS, CNCM,  

  1.1.9 An dréachtsonraíocht d’ábhair Teicneolaíochta an Teastais 
Shóisearaigh a thabhairt chun críche. R3 2018 CNCM 

  1.1.10 Sonraíocht nua a thabhairt isteach d'ábhair Teicneolaíochta an 
Teastais Shóisearaigh. R3 2019 

ROS, CNCM, 
PDST 



 1.1.11 Tús a chur leis an triail den mheasúnú praiticiúil, gné de 
shonraíochtaí Eolaíocht na hArdteistiméireachta (Bitheolaíocht, 
Ceimic, Fisic) 

R4 2017 ROS, CNCM 

  1.1.12 Tús a chur le comhairliúchán ar an dréachtsonraíocht d’Ealaín 
na hArdteistiméireachta. R3 2018 CNCM 

  1.1.13 An tsonraíocht do Mhatamaitic an Teastais Shóisearaigh a 
thabhairt chun críche. R4 2017 CNCM 

  

1.1.14 

An tsonraíocht nua do Mhatamaitic an Teastais Shóisearaigh a 
thabhairt isteach. 

R3 2018  ROS, CNCM, 
SEC 

1.2 
  

Rochtain a chur ar fáil ar ábhair churaclaim ardchaighdeáin 
d’ábhair agus cúrsaí a bhaineann le STEM.      

  1.2.1 Teagmháil a dhéanamh leis an CNCM maidir le polasaí a 
fhorbairt le hábhair churaclaim a chur ar fáil do mhúinteoirí, i 
gcomhairliúchán leis na seirbhísí tacaíochta agus leis na 
páirtithe iomchuí eile. 

R2 2018 
ROS, CNCM, 
Seirbhísí 
Tacaíochta 

1.3 Deiseanna a chur ar fáil do na foghlaimeoirí uile le bheith 
rannpháirteach in oideachas STEM trí chláir neamhfhoirmiúla, 
chomhchuraclaim agus sheach-churaclaim. 

    

  1.3.1 Gníomhartha a aithint leis an rannpháirtíocht bhreise a chur 
chun cinn agus chun tacú léi i ndeiseanna foghlama STEM 
comhchuraclaim agus lasmuigh den scoil. 

R4 2017 
ROS, SFI, 
HEA,IBEC, 
HEI 

  1.3.2 Scoileanna a spreagadh le gníomhaíochtaí a chur san áireamh a 
bhaineann le gníomhaíochtaí agus imeachtaí STEM 
neamhfhoirmiúla agus seach-churaclaim faoi ‘Réimsí Eile 
Foghlama’ ar Próifíl Éachtaí na Sraithe Sóisearaí de chuid na 
scoláirí.  

R4 2018 ROS, JCT 

 
1.3.3 Deis a thabhairt isteach chun roinnt d’Éachtaí na Sraithe 

Sóisearaí a chur ar taispeáint.  R4 2018 ROS, JCT 

 
1.3.4 Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht le haghaidh cláir 

dámhachtainí STEM le haitheantas a thabhairt do 
rannpháirtíocht na scoláirí in imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
STEM neamhfhoirmiúla agus seach-churaclaim i 
mbunscoileanna. 

R3 2019  ROS, SFI 

1.4 
  

Tacaíocht a thabhairt don cheannaireacht luathbhlianta agus 
scoile chun cur le hoideachas STEM. 

    

  1.4.1 Forbairt ghairmiúil le bheith curtha ar fáil do cheannairí 
luathbhlianta agus scoile agus tacú leis an STEM i scoileanna. 

R4 2017 
leanúnach 

ROS, 
Seirbhísí 
Tacaíochta  

1.4.2 Tacaíocht a thabhairt do phríomhoidí agus do mhúinteoirí chun 

meastóireacht a dhéanamh ar na cuir chuige atá ann cheana féin 

trína bhféinmheastóireacht scoile chun cur chuige scoile a 

fhorbairt do STEM a bheidh ag tosú le bheith curtha i bhfeidhm 

le linn na céime seo. 

 

R4 2018 
ROS, 
Seirbhísí 
Tacaíochta 

1.5 
  

Tacaíocht a thabhairt don mheastóireacht ar oideachas STEM 
sna leibhéil luathbhlianta agus scoile.      

  1.5.1 Cur le hacmhainn meastóireachta agus chomhairleach na 
Cigireachta de chuid STEM trí chúig chigire breise a cheapadh a 
bhfuil saineolas STEM acu sna hearnálacha luathbhlianta, 
bunscoile agus iarbhunscoile. 

R2 2018  
leanúnach 

ROS 



 
1.5.2 Luathrannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí le taithí foghlama 

STEM atá ar ardchaighdeán a chur chun cinn trí chigireacht a 
dhéanamh ar shuíomhanna luathbhlianta réamhscoile i 
gcomhréir le Creatlach Cigireachta Oideachais na Luathbhlianta 
(EYEI).4 

R3 2018    
leanúnach 

ROS 

  1.5.3 Cleachtas an-éifeachtach a chur chun cinn sa teagasc, foghlaim 
agus measúnú i réimsí STEM i gcigireachtaí de bhunscoileanna i 
gcomhréir le Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: An Creat 
Cáilíochta do Scoileanna5. 

R4 2017 
leanúnach 

ROS 

  1.5.4 Comhairle a chur ar fáil do scoileanna maidir leis an gcaoi inar 
féidir oideachas STEM a chur san áireamh sa phleanáil don scoil 
uile agus san fhéinmheastóireacht scoile i gcomhréir le ciorcláin 
39/20166 agus 40/20167. 

R2 2018 
leanúnach  

ROS 

  1.5.5 Anailísí de thorthaí na cigireachta in STEM a fhoilsiú agus 
suíomh na foghlama de chuid STEM in Éirinn in 2019 agus go 
rialta ina dhiaidh sin. 

R4 2019  
leanúnach 

ROS 

 1.5.6 Leanúint ar aghaidh agus éachtaí scoláirí in STEM a 
thagarmharcáil trí bheith rannpháirteach sna suirbhéanna 
idirnáisiúnta ar nós PISA, TIMSS agus PIRLS 

Q4 2017  
leanúnach 
 

ROS, ERC 

Cuspóir 2 Cur le cleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe de chuid STEM ag baint úsáide as 
teicneolaíochtaí digiteacha. 

2.1 
  

Soláthar a dhéanamh do theicneolaíochtaí digiteacha le 
tacaíocht a thabhairt d’oideachas STEM     

  2.1.1 Treoir agus prótacail a fhorbairt chun tacaíocht a thabhairt le 
taisclann lárnach a bhunú d’acmhainní foghlama digiteacha 
chun tacú leis an teagasc agus foghlaim de chuid STEM. 

R4 2018 
ROS, 
Seirbhísí 
Tacaíochta 

  2.1.2 Tús a chur le seimineáir ghréasáin a chur ar fáil do mhúinteoirí 
ar raon ábhar a bhaineann le STEM agus meastóireacht a 
dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann le hionchur a 
dhéanamh san fhorbairt ghairmiúil múinteoirí 

R4 2017 
Seirbhísí 
Tacaíochta 

Cuspóir 3 Cur leis an nasc idir oideachas STEM agus na hEalaíona. 

3.1 
  

Soláthar a chur san áireamh d’oideachas STEM sa taisclann 
náisiúnta taighde do na hEalaíona.     

  3.1.1 Deiseanna a aithint le hoideachas STEM a chur san áireamh sa 
taisclann náisiúnta taighde do na hEalaíona. R4 2018 

ROS, An 
Chomhairle 
Ealaíon 

3.2 
  

Naisc i gcomhpháirtíochtaí oideachais na nEalaíon a chur ar fáil 
d’oideachas STEM.     

  3.2.1 Deiseanna a aithint don chomhpháirtíocht idir na scoileanna 
agus na hEalaíona. R1 2019 

ROS, An 
Chomhairle 
Ealaíon 

                                                           
4 https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/A-Guide-to-
Early-years-Educationfocused-Inspection-EYEI-in-Early-years-Settings-Participating-ECCE-Programme.pdf 
5 https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/Looking-at-

Our-School-2016-AQuality-Framework-for-Post-Primary-schools.pdf and 
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/EvaluationReports-Guidelines/Looking-at-Our-
School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools.pdf 
6 https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0039_2016.pdf 
7 https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0040_2016.pdf 



  3.2.2 Deiseanna a aithint do chomhpháirtíochtaí idir Better Start8, 
Creative Ireland9 agus eagraíochtaí eile iomchuí le hoideachas 
agus cleachtas STEM a chur chun cinn ar fud na hearnála 
luathbhlianta.   

R4 2018 ROS 

Cuspóir 4 
  

Cur leis an gcomhpháirtíocht idir scoileanna agus gnó, tionscal agus an pobal taighde 

4.1 
  

Tacaíochtaí a chur ar fáil do scoileanna chun naisc a bhunú le 
gnó, tionscal, institiúidí ardoideachais agus an pobal taighde i 
gcoitinne  

    

  4.1.1 Treoirlínte a fhorbairt do chomhpháirtíochtaí leis an tionscal, le 
comhlachtaí cultúrtha agus oideachais chun an t-ábhar iomchuí 
a chur i bhfeidhm in acmhainní úsáideacha digiteacha foghlama 
agus teagaisc de chuid STEM do scoileanna. 

R4 2017  
leanúnach 

ROS, PDST-
TIE, JCT, SFI, 
RGFN 

  4.2.1 Na comhpháirtíochtaí STEM a mheas ag díriú ar dtús ar an 
gcomhfhís agus comhchur chuige atá ann chun tacú le 
hoideachas STEM ar fud cúrsaí gnó agus tionscail agus na 
hearnála oideachais. 

R2 2018 
ROS, RGFN,  
SFI 

  4.2.3 Iniúchadh a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí idir scoileanna 
agus gnó agus tionscal a bhfuil ag éirí go maith leo.  R4 2019 

ROS, 
RGFN,SFI 

 4.2.4 An fhéidearthacht maidir le ‘seachtainí oscailte’ a mheas don 
STEM in institiúidí ardoideachais i gcomhpháirtíocht le Todhchaí 
Chliste de chuid an SFI. 

R2 2018 ROS, HEI, SFI 

 4.2.5 Treoirlínte a chur ar fáil le fóraim scoile de chuid STEM a 
fhorbairt (arna fheidhmiú ag gnó agus tionscal) 

R2 2019 

ROS, 
Seirbhísí 
Tacaíochta,  
RGFN 

 4.2.6 Tacú le nuálaíocht i ngrúpaí in STEM ina bhfuil comhpháirtithe 
lasmuigh i gceist.  R4 2018 

ROS, 
Seirbhísí 
Tacaíochta 

 4.2.7 Treoirlínte a fhorbairt le hambasadóirí agus meantóirí a bhunú 
le hobair le scoileanna R2 2019 ROS 

 4.2.8 An fhéidearthacht le haghaidh clár Idirbhliana a mheas le bheith 
á bhfeidhmiú ag gnólachtaí agus tionscail R2 2019 

ROS, RGFN, 
CNCM 

. 

Colún 4 - Fianaise a úsáid chun tacú le hoideachas STEM 

Má dhéantar forbairt agus cothabháil ar éiceachóras oideachais fuinniúil de chuid STEM do 

gach foghlaimeoir beidh gá le nuálaíocht leanúnach in oideachas STEM. Ba chóir go mbeadh a 

leithéid nuálaíochta bunaithe ar fhianaise atá cruthaithe trí thaighde STEM atá in ann straitéisí 

oideolaíocha ar éirigh leo a aithint, bonn eolais a chur faoi chleachtas scoileanna agus ionchur 

a bheith aici san fhorbairt leanúnach a dhéantar ar an gcuraclam, ar pholasaithe agus ar 

oideachas múinteoirí. Agus í ag tógáil cheana féin ar an bpobal taighde oideachais de chuid 

STEM atá gníomhach cheana féin in Éirinn, dhéanfadh samhail taighde oideachais nua de chuid 

STEM soláthar don rannpháirtíocht i dtaighde maoinithe le comhoibriú ó gach leibhéal 

oideachais. 

 

                                                           
8 https://www.pobal.ie/BetterStart/Pages/Home.aspx 
9 https://creative.ireland.ie/en 



Má chuirtear cur chuige faoi threoir fianaise i bhfeidhm i dtreo oideachais STEM cuideoidh sé 

seo leis an Roinn le cinntí polasaí a chur i bhfeidhm agus le bonn eolais a chur fúthu. Agus sonraí 

bonnlíne STEM aitheanta beidh sé mar bhonn agus taca aige seo. Chomh maith leis sin beidh 

monatóireacht i gceist ar thionchar na gclár agus na dtionscnamh, cinn fhoirmiúla agus 

neamhfhoirmiúla, chun feabhas a chur ar thorthaí STEM ar fud an chórais oideachais atá 

againn.  

 

Tá na cuspóirí agus gníomhartha ardleibhéil seo a leanas deartha chun bonn taighde a thógáil, 

úsáid na fianaise chun tacú le hoideachas STEM a éascú, agus cultúr nuálaíochta a chruthú sa 

teagasc, foghlaim agus measúnú de chuid STEM idir 2017 agus 2019. 
 

Uimhir Gníomhartha agus Foghníomhartha Ráithe 
Arna chur ar fáil 

ag 

Colún 4: 

FIANAISE A ÚSÁID CHUN TACÚ LE HOIDEACHAS STEM 
Cuspóir 1 Ag baint úsáide as fianaise chun tacú le hoideachas STEM. 

1.1 Samhail a fhorbairt chun tacú leis an bpobal taighde ar 
oideachas STEM in Éirinn     

  1.1.1 Teagmháil a dhéanamh le Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann, 
Institiúidí Tríú Leibhéal agus Taighde de chuid STEM chun a fháil 
amach faoi rian agus tírdhreach na réimsí taighde atá ann 
cheana féin sa teagasc agus foghlaim de chuid STEM agus na 
riachtanais maidir le comhoibriú náisiúnta a aithint. 

R3 2018 ROS, SFI 

  1.1.2 Teagmháil a dhéanamh le Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 
chun iniúchadh a dhéanamh ar na samhlacha is oiriúnaí chun 
tacú le Taighde Oideachais STEM ag leibhéal náisiúnta. 

R2 2019 ROS, SFI 

1.2 
  

Tacú le taighde bunaithe ar fhianaise chun cur le soláthar 
oideachais, curaclam, oideolaíocht, foghlaim ghairmiúil agus 
forbairt pholasaí amach anseo de chuid STEM.  

    

  1.2.1 Teagmháil a dhéanamh le hInstitiúidí Taighde STEM agus leis na 
hinstitiúidí ardoideachais chun iniúchadh a dhéanamh ar na 
comhdheiseanna lena chinntiú gur féidir tacaíocht a thabhairt 
do thaighde STEM bunaithe ar fhianaise agus é a chur chun cinn 
do scoileanna lena n-áirítear Sraith Taighde CROÍ (Comhoibriú 
agus Taighde um Nuálaíocht Leanúnach)10. 

R4 2019 

ROS, An 
Chomhairle 
Mhúinteoireachta, 
HEI 

1.3 
  

Táscairí sonraí STEM a aithint agus a chur ar fáil ar an 
rannpháirtíocht, gnóthachtáil, dearcthaí i dtreo STEM, torthaí 
céimí agus riachtanais scileanna a bhaineann le STEM. 

    

  1.3.1 Sonraí bonnlíne de chuid STEM a bhunú maidir le 
rannpháirtíocht, gnóthachtáil, dearcthaí i dtreo STEM, torthaí 
céimí agus riachtanais scileanna a bhaineann le STEM. 

R1 2018  
ar aghaidh 

ROS, HEI 

  1.3.2 Úsáid a bhaint as na sonraí bonnlíne chun cur leis na spriocanna 
agus le próisis a bhunú le hanailís agus athbhreithniú leanúnach 
a dhéanamh. 

R3 2018  
ar aghaidh 

ROS, ERC 

1.4 

  

Freagraí nuálacha a fhorbairt do bhearnaí na riachtanas chun 
freastal ar na riachtanais scileanna a bhaineann le STEM go 
náisiúnta agus go réigiúnach. 

    

                                                           
10 http://www.teachingcouncil.ie/en/Research/Croi-Collaboration-and-Research-for-Ongoing-Innovation/ 



  1.4.1 Teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Náisiúnta Scileanna 
leis na riachtanais scileanna náisiúnta agus réigiúnacha a 
bhaineann le STEM a aithint. 

R1 2018  
ar aghaidh 

ROS, NSC 

  1.4.2 Freagairtí nuálacha a fhorbairt do scileanna atá ann cheana féin 
agus do na cinn atá ag teacht chun cinn chun freastal ar na 
riachtanais scileanna náisiúnta agus réigiúnacha a bhaineann le 
STEM. 

Q3 2018  
ar aghaidh 

DES, NSC 

 

  



Aguisín 1: Giorrúcháin 

  

CAO Lár-Oifig Iontrála 

RGFN An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 

RLGÓ An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

DEIS Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh  

DES An Roinn Oideachais agus Scileanna 

HEA An tÚdarás um Ard-Oideachas 

HEI Institiúid Ardoideachais 

IBEC Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

ITE Oideachas Tosaigh Múinteoirí 

JCT An tSraith Shóisearach um Sheirbhís Tacaíochta do Mhúinteoirí 

NCCA  An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

NCGE An Chomhairle Náisiúnta um Threoir san Oideachas 

NCSE An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

NIPT Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí 

NPC Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 

NPC-P Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoil 

NPC-PP Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Iarbhunscoil 

ECFE  An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

OGP An Oifig um Sholáthar Rialtais 

PDST An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

PDST-TIE PDST Teicneolaíocht san Oideachas 

PIRLS Dul Chun Cinn sa Staidéar Idirnáisiúnta Léitheoireachta Litearthachta 

PISA  Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí 

SEC Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

SFI Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 

STEM  An Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitice 

TC An Chomhairle Mhúinteoireachta 

TIMSS Treochtaí sa Staidéar Matamaitice agus Eolaíochta Idirnáisiúnta 

 


