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Díríonn an Ráiteas Polasaí seo ar an líon mór láidreachtaí atá in oideachas STEM agus ag an 

am céanna cuirtear plean oibre ar fáil chun tabhairt faoi na réimsí le forbairt a dhéanamh 

orthu. Is dúshlán é seo ina bhfuil gá le cuid mhór páirtithe leasmhara le bheith ag obair i 

gcomhar lena chéile. Is é atá i gceist leis freisin ná níos mó dár ndaoine óga a spreagadh agus 

a ghríosú, go háirithe níos mó mná, le speisialtóireacht a dhéanamh san Eolaíocht, 

Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic le linn a gcuid oideachais agus oiliúna ionas 

go n-osclófar doirse chuig poist, gairmeacha agus deiseanna sa saol atá iontach agus sásúil.   

Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas (2017) thug mé gealltanas go ndéanfaí forbairt ar 

an ráiteas Polasaí um Oideachas STEM agus ar Phlean Forfheidhmithe atá in éineacht leis. 

Chuir an taighde, comhairliúcháin agus an Tuarascáil ar Oideachas STEM i gCóras Scolaíochta 

na hÉireann a foilsíodh i mí na Samhna 2016, bonn eolais faoin bhforbairt. Tugtar aitheantas 

ann do na réimsí atá le tabhairt fúthu agus na moltaí atá aitheanta sa tuarascáil, agus 

aithnítear na leasuithe atá ar bun faoi láthair i gcóras oideachais na hÉireann agus déantar 

iniúchadh ar conas is féidir feabhas a chur ar na gníomhaíochtaí agus tionscnaimh STEM atá 

ann faoi láthair chomh maith le tionscnaimh nua a chur san áireamh lena dtionchar a 

uasmhéadú.  

Sa Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM agus san Fhorfheidhmiú seo leagtar amach aistear 

uaillmhianach suas go dtí 2026. Is aistear dinimiciúil a bheidh i gceist agus déanfar é a 

fhorbairt de shíor chun tabhairt faoi na dúshláin amach anseo. Cuirfear na gníomhartha seo i 

bhfeidhm thar tréimhse thrí chéim idir 2017 agus 2026. Déanfar athbhreithniú tréimhsiúil ar 

an gcur i bhfeidhm, lena chinntiú go bhfuil sé ag freagairt don timpeallacht atá ag athrú.  

Tá tograí dúshlánacha sa Ráiteas Polasaí seo ina bhfuil gá le tiomantas ón gcóras oideachais 

uile leis na huaillmhianta sonraithe a bhaint amach. Ní féidir le mo Roinn an méid seo a bhaint 

amach léi féin, aithnítear an comhghníomh atá ag teastáil idir mo Roinn agus na páirtithe 

leasmhara uile iomchuí lenár bhfís a bhaint amach d’oideachas STEM faoi 2026. 

Richard Bruton T.D. 

An tAire Oideachais agus Scileanna 

27ú Samhain 2017 
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1. Réamhrá  

Tá an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (STEM) (ETIM) mar chuid 

lárnach de gach gné de shaol an lae inniu, agus tá na nuálaíochtaí a thagann chun cinn as na 

réimsí seo taobh thiar de chuid mhór forbartha eacnamaíche agus bunaítear fiontair 

chruthaitheacha agus gairmeacha tairbheacha dá thoradh air seo. Tá an saol ina mairimid gach 

lá á athrú ó bhonn ag na daoine atá ag obair in STEM in Éirinn, cibé an é trí dhrugaí agus 

gléasanna a dhéanamh chun beatha daoine a shábháil, taighde a dhéanamh ar leighis le 

haghaidh ailse nó teicneolaíochtaí nua a chruthú a choinníonn sinn níos sláintiúla, níos 

sábháilte agus ar ndóigh, a chuireann siamsaíocht ar fáil dúinn1. Tá ról lárnach ag ár gcóras 

oideachais le foghlaimeoirí a réiteach leis an eolas, scileanna agus meon le tionchar a imirt ar 

na hathruithe seo.  

Tá fócas náisiúnta ar an oideachas STEM ag teastáil uainn inár suíomhanna luathbhlianta agus 

scoileanna lena chinntiú go bhfuil sochaí rannpháirteach agus lucht saothair sároilte i bhfeidhm 

againn. Leis seo bíonn tuiscint shoiléir d’oideachas STEM ag teastáil do chomhthéacs na 

hÉireann. Má dhéantar an tuiscint seo a dhaingniú ar fud ár gcórais oideachais cabhróidh sé 

seo le taithí oideachais STEM na bhfoghlaimeoirí a athrú ó bhonn ó na luathbhlianta go dtí an 

iarbhunscoil. 

 

Sa Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM seo (Ráiteas Polasaí), tugtar breac-chuntas ar na nithe 

seo a leanas: 

 Cad atá i gCeist Againn le hOideachas STEM   

 Cén fáth a bhfuil Polasaí um Oideachas STEM de dhíth orainn 

 Uaillmhian, Fís agus Táscairí Ratha 

 Colúin Tacaíochta agus Gníomhaíochtaí Ardleibhéil Bainteacha 

 Cur i bhFeidhm Éifeachtach a Chinntiú 

 

Forbraíodh an ráiteas polasaí seo tar éis comhairliúchán fairsing a dhéanamh leis na páirtithe 

leasmhara, agus chuir An Tuarascáil ar Oideachas STEM i gCóras Scolaíochta na hÉireann2 bonn 

eolais faoin athbhreithniú ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá tuarascáil3 ón bpróiseas 

comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna. Beidh an cur 

i bhfeidhm siúl thar trí chéim ó 2017 – 2026.  

 

 

 

                                                           
1 Smart Futures - What is STEM? www.smartfutures.ie  
2 STEM Education in the Irish School System; www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-

the-Irish-School-System.pdf 
3 STEM Education Policy Consultation; www.education.ie/en/The-Education-System/STEM-Education-Policy 



2. Cad atá i gceist againn le hOideachas STEM 

Is rud ilghnéitheach é oideachas STEM ina bhfuil i bhfad níos mó i gceist ná na disciplíní a 

dhéanann suas an t-acrainm STEM. Tosaíonn an bunús d’oideachas STEM sa luath-óige. Ó na 

blianta is luaithe agus ón taithí súgartha a faigheann siad agus an timpeallacht teaghlaigh ina 

mbíonn siad, bíonn leanaí rannpháirteach sa saol ar bhealaí inar féidir an fhoghlaim a chur chun 

cinn a bhaineann leis an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic. Bíonn 

leanaí óga rannpháirteach go nádúrtha san iniúchadh STEM go luath trí thaithí theagmhálach 

phraiticiúil ilchéadfach agus chruthaitheach. Agus iad rannpháirteach sna taithí seo, tá 

inniúlachtaí fiosrachta, fiosracha, smaointeoireachta criticiúla agus réiteach fadhbanna á 

bhforbairt ag na leanaí óga agus déantar forbairt orthu seo le linn a gcuid taithí bunscoile agus 

iarbhunscoile. 

  

Is iad na ceithre dhisciplín de chuid STEM4 an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus 

Matamaitic agus is féidir achoimre a dhéanamh orthu mar seo a leanas: 

 An Eolaíocht a ligeann dúinn forbairt a dhéanamh ar an spéis atá againn sa domhan 

beo, ábharach agus fisiciúil agus tuiscint a fháil orthu agus déantar forbairt ar na 

scileanna comhoibrithe, taighde, fiosrúcháin chriticiúil agus turgnamhaíochta  

 An Teicneolaíocht a chlúdaíonn raon de réimsí ina bhfuil feidhmiú eolais, scileanna agus 

smaointeoireachta ríomhaireachtúla i gceist chun cur le hacmhainn an duine agus chuid 

cuidiú le freastal ar riachtanais agus teastálacha an duine, ag feidhmiú  ag imeall na 

heolaíochta agus na sochaí  

 An Innealtóireacht atá faoi dhearadh agus cruthú táirgí agus próiseas, ag baint leasa as 

modhanna eolaíochta chun na scileanna agus eolas a sholáthar le fadhbanna a 

bhaineann leis an saol seo a réiteach 

 An Mhatamaitic a dhéanann sinn a réiteach leis na scileanna atá ag teastáil uainn chun 

ciall a bhaint as eolas agus anailís a dhéanamh air, fadhbanna a shimpliú agus a réiteach, 

measúnú a dhéanamh ar rioscaí, cinntí feasacha a dhéanamh agus tuiscint níos mó a 

fháil ar an domhan timpeall orainn trí fhadhbanna teibí agus praiticiúla a léiriú  

 

Laistigh de na ceithre dhisciplín STEM tá raon leathan d’ábhair STEM inar féidir le foghlaimeoirí 

a bheith rannpháirteach le linn a saoil scoile. Is é a d’fhéadfadh a bheith i gceist leo seo ná 

dearadh agus déanamh sa bhunscoil go dtí an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus 

Matamaitic san iarbhunscoil. Níl aon liosta críochnúil de na hábhair STEM agus fuarthas go 

raibh éagsúlacht shuntasach de dhearcthaí i dtaca leis seo leis na comhairliúcháin a rinneadh 

le déanaí le múinteoirí, tuismitheoirí agus foghlaimeoirí.   

 

                                                           
4 Is é Comhairliúchán STEM um Straitéis don Oideachas agus Oiliúint de chuid Rialtas na hAlban a chuir bonn eolais faoi na 
sainmhínithe; http://www.gov.scot/Resource/0050/00509522.pdf  

http://www.gov.scot/Resource/0050/00509522.pdf


Níl i gceist le hoideachas STEM amháin na disciplíní agus ábhair seo a theagasc ina n-aonar. 

Bíonn cur chuige trasdisciplíneach i gceist freisin. Déantar forbairt ar an eolas agus tuiscint ar 

an ábhar a forbraíodh sna ceithre dhisciplín agus tharstu, agus ag an am céanna aithnítear go 

bhfuil na gníomhaíochtaí foghlama STEM bunaithe ar an Matamaitic. Aithnítear freisin an nasc 

láidir idir oideachas STEM agus oideachas na nEalaíon a chothaíonn an dearadh, cruthaitheacht 

agus nuálaíocht.  

 

Sna leasuithe atá ar bun i gcóras oideachais na hÉireann aithnítear go bhfuil níos mó ná an 

cumas ag teastáil ó dhaoine óga le fíricí agus modhanna a chur de ghlanmheabhair. Ní mór 

dóibh a bheith in ann a gcuid cruthaitheachta, eolais agus scileanna a chur i bhfeidhm laistigh 

de na disciplíní agus tharstu agus i gcásanna sa saol mar atá. Leis seo, is gá go mbeadh dóthain 

eolais oideolaíochta ar ábhar ag ár múinteoirí, agus an saineolas acu sa mheasúnú, le go 

mbeidh siad in ann taithí foghlama ar ardchaighdeán a dhearadh agus a léiriú. I gcomhthéacs 

Cosán, an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí5, tá sé riachtanach go mbeidh 

deiseanna inrochtana agus foghlama ag ár múinteoirí chun é a chur ar a gcumas a n-inniúlacht 

ghairmiúil a choinneáil agus timpeallacht STEM á forbairt acu. Mar thoradh ar oideachas STEM 

cuirfear deiseanna iontacha agus taithí dhomhainfhoghlama ar fáil d’fhoghlaimeoirí ina mbeidh 

siad in ann a bheith acmhainneach agus muiníneach agus iad ag tabhairt faoi choincheapa 

STEM ar scoil agus sa saol amach rompu. 

 

Taithí oideachais STEM ardchaighdeán á cur ar fáil 

 

Má bhíonn baint ag foghlaimeoirí le taithí STEM agus iad óg d’fhéadfadh tionchar buan a bheith 

aici seo ós rud é go bhféadfadh sí a bheith mar bhunús don rannpháirtíocht agus rath a bhíonn 

acu sna réimsí seo níos déanaí. D’fhéadfadh a leithéid taithí spreagadh agus tacaíocht a 

thabhairt do leanaí lena n-iniúchtaí, an méid a aimsíonn siad, an smaointeoireacht agus an 

tuiscint a bhíonn acu a léiriú agus a chur in iúl agus mar thoradh air seo is féidir léi cuidiú le 

heolas agus scileanna STEM criticiúla agus luatha a fhorbairt. Ag tógáil air seo, cuireann taithí 

oideachais STEM deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí, ag gach céim dá gcuid aistir fhoghlama, 

chun an t-eolas agus scileanna atá acu maidir le STEM a fhorbairt ar bhealach atá comhtháite 

agus uileghabhálach. 

 

                                                           
5 Cosán; http://www.teachingcouncil.ie/ga/Foilseachain/Oideachas-Muinteoiri/Cosan-Creatlach-um-Fhoghlaim-
Muinteoiri.pdf 



FÍOR 1: TAITHÍ OIDEACHAIS STEM I SUÍOMHANNA LUATHBHLIANTA AGUS I SCOILEANNA 

Díríonn oideachas STEM ar raon d’Eochairscileanna (Fíor 1) a fhorbairt atá riachtanach le bheith 

ag maireachtáil agus ag obair sa saol ata inniu ann. Beidh foghlaimeoirí ag tabhairt faoi raon 

gníomhaíochtaí lena n-áirítear na nithe seo a leanas 

 

 ag baint úsáide as a scileanna agus eolas ar ábhar le fadhbanna a réiteach go 

cruthaitheach  

 ag samhlú, ag cur ceisteanna agus ag iniúchadh 

 ag comhoibriú le daoine eile  

 ag dul i ngleic le fiosrú agus le hanailís 

 i mbun na nuálaíochta, ag dearadh agus ag déanamh 

 i mbun a réitigh a thástáil agus a mhionathrú maidir le fadhbanna casta. 

 

Lena leithéid de chur chuige bíonn gá le tacaíocht chórasach a bheith curtha ar fáil do 

scoileanna ón Roinn agus ón raon leathan páirtithe leasmhara, a bhfuil spéis acu in oideachas 

STEM. Beidh gá le ceannaireacht láidir sna suíomhanna luathbhlianta agus sna scoileanna, leis 

an gcruthaitheacht a chothú san fhoghlaim agus le tacaíocht a thabhairt do chultúr nuálaíochta 

eolaíochta agus teicneolaíochta. Tugtar tacaíocht freisin d’oideachas STEM leis na leasuithe 

oideachais leanúnach chun taithí STEM a chur ar fáil dár bhfoghlaimeoirí atá ábhartha, 

fiúntach, taitneamhach agus dúshlánach mar is cuí.  

 

                                                           
6 Creatlach Eochairscileanna na Sraithe Sinsearaí; www.curriculumonline.ie/getmedia/161b0ee4-706c-4a7a-9f5e-

7c95669c629f/KS_Framework.pdf  
7 Creatlach Eochairscileanna na Sraithe Sóisearaí; www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Key-Skills  
8 Tosaíochtaí bunscoile: Trí chomhairliúchán poiblí in 2011/2012 a rinne an CNCM maidir leis na tosaíochtaí don oideachas 

bunscoile, aithníodh sé mhórthosaíocht;  http://ncca.ie/en/Publications/Reports/Priorities-for-Primary-Education.pdf  
9 Téamaí luath-óige: www.curriculumonline.ie/Early-childhood/Early-Childhood-Themes  
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http://www.curriculumonline.ie/getmedia/161b0ee4-706c-4a7a-9f5e-7c95669c629f/KS_Framework.pdf
http://www.curriculumonline.ie/getmedia/161b0ee4-706c-4a7a-9f5e-7c95669c629f/KS_Framework.pdf
http://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Key-Skills
http://ncca.ie/en/Publications/Reports/Priorities-for-Primary-Education.pdf
http://www.curriculumonline.ie/Early-childhood/Early-Childhood-Themes


Príomhthosaíocht don Roinn is ea foghlaim STEM a chur chun cinn laistigh dár gcóras 

oideachais, agus léirítear é seo sna doiciméid straitéise iomadúla, ar nós an Plean 

Gníomhaíochta don Oideachas10, an Straitéis Náisiúnta Scileanna11, an Straitéis Dhigiteach do 

Scoileanna12, Cairt na nEalaíon san Oideachas13, agus Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus 

Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol14. Tá obair shuntasach ar siúl cheana féin maidir 

le hoideachas STEM i réimsí ar nós leasú an churaclaim agus na measúnachta, forbairt 

ghairmiúil múinteoirí agus na teicneolaíochtaí digiteacha a dhaingniú sna gníomhaíochtaí uile 

sa seomra ranga. 
  

Sa Ráiteas Polasaí seo aithnítear ann nach bhfuil soláthar na taithí foghlama STEM teoranta do 

na suíomhanna luathbhlianta agus do scoileanna amháin. Bíonn deiseanna foghlama STEM ar 

fáil i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla laistigh d’éiceachóras atá ag forbairt i gcónaí 

(féach Fíor 2) agus is féidir leo seo tarlú, mar shampla, sa bhaile, i músaeim, ag ceardlanna 

códaithe nó i gcúrsaí tionsclaíochta. Leathnaíonn sé seo freisin go dtí na réimsí breisoideachais 

agus ardoideachais. 

 

Fíor 2: An tÉiceachóras um Oideachas STEM 

                                                           
10 Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019; https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-
Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-and-Skills-StrategyStatement-2016-2019.pdf and 
https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Action-Plan-for-Education-2017.pdf 
11 Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025; https://www.education.ie/en/Publications/Policy-

Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf  
12 Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020; https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-
for-Schools-2015-2020.pdf 
13 Cairt na nEalaíon san Oideachas; https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Arts-In-Education-Charter.pdf  
14 Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol; 
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/lit_num_strategy_full.pdf 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Arts-In-Education-Charter.pdf


Chun éiceachóras oideachais STEM tacúil a chothú, beidh ag na páirtithe leasmhara uile obair 

i gcomhar lena chéile chun forbairt a dhéanamh ar líonra foghlama gaolmhar. Mar gheall ar 

thábhacht an chomhoibrithe seo cinnteofar go bhfuil Éire níos ullmhaithe chun ár ndaoine a 

chur ar a gcumas le go n-éireoidh leo agus le go mbeidh rath ar ár ngeilleagar.   

 

Cuirtear foghlaim STEM i suíomhanna neamhfhoirmiúla ar fáil thar tírdhreach de pháirtithe 

leasmhara agus cláir iomadúla agus tá ionchur ó na ranna agus gníomhaireachtaí rialtais, 

gnólachtaí agus tionscail, comhlachtaí gairmiúla, ionaid eolaíochta, eagraíochtaí pobail agus 

institiúidí tríú leibhéal. Tugann comhlachtaí lena n-áirítear Fondúireacht Eolaíochta Éireann15 

tacaíocht do rannpháirtíocht phobal na hÉireann le STEM agus cuireann siad í chun cinn freisin. 

San áireamh i bhfoghlaim STEM sna suíomhanna neamhfhoirmiúla tá comórtais, taispeántais, 

aonaigh eolaíochta, clubanna tar éis scoile agus Seachtainí STEM.  

 

Leis an Ráiteas Polasaí seo beidh comhtháthú níos fearr don éagsúlacht a bhaineann le 

gníomhaíocht STEM atá ar siúl cheana féin inár scoileanna agus pobail, trí aitheantas a 

thabhairt don ról nach mór do gach páirtí leasmhar a imirt le héiceachóras a chruthú 

d’oideachas STEM. Bíonn ról ag páirtithe leasmhara iomadúla chun tacú le taithí oideachais 

STEM ár ndaoine óga ionas gur féidir linn na míthuiscintí reatha a shárú atá ann maidir le cumas 

agus/nó inscne ar nós ‘tá an innealtóireacht ródheacair’ nó ‘níl an ríomhchlárú feiliúnach do 

chailíní’. Tá an fhreagracht ar an sochaí i gcoitinne le héiceachóras oideachais STEM 

inmharthana a chruthú agus beidh ról lárnach aige le foghlaimeoirí a chumasú agus a 

spreagadh le bheith ina saoránaigh ghníomhacha agus freagracha. 

Na Prionsabail taobh thiar den Ráiteas Polasaí seo um Oideachas STEM 

Agus an Ráiteas Polasaí seo á fhorbairt, d’aithin an Roinn trí eochairphrionsabail a bheidh 

taobh thiar de na tionscnaimh oideachais STEM uile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prionsabal Tuairisceoir 

                                                           
15 Fondúireacht Eolaíochta Éireann; www.sfi.ie 



Is é atá i gceist le STEM ná 
fiosracht foghlaimeoirí a ghríosú 
ionas go mbeidh siad 
rannpháirteach ag réiteach 
fadhbanna sa saol mar atá agus 
ag déanamh roghanna 
gairmeacha feasacha  

 Ba chóir d’oideachas STEM foghlaimeoirí a 
spreagadh le bheith fiosrach faoin domhan ina 
maireann siad 

 Ba chóir go mbainfeadh oideachas STEM leis na 
mórcheisteanna atá i ndán don tsochaí  

 Ba chóir d’fhoghlaimeoirí scileanna a fhorbairt le 

cur ar a gcumas le bheith mar shaoránaigh 

ghníomhacha, leis an bhfolláine phearsanta a 

chinntiú, le bheith rannpháirteach sa chumarsáid 

agus sna meáin nua-aimseartha ar bhealach 

criticiúil le rogha fheasach agus eiticiúil a 

dhéanamh  

 Ba chóir go mbeadh oideachas STEM do gach 
foghlaimeoir de gach cúlra, cumas agus inscne  

 Ba chóir go mbeadh foghlaimeoirí curtha ar a 
gcumas le roghanna feasacha a dhéanamh i dtaca 
le gairmeacha in STEM agus sna réimsí gaolmhara 

Is rud idirdhisciplíneach é an 
STEM, a chuireann foghlaimeoirí 
ar a gcumas le heolas a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm, a gcuid 
tuisceana a neartú agus scileanna 
cruthaitheacha agus criticiúla a 
fhorbairt laistigh 
d’fhíorchomhthéacsanna. 

 Ba chóir d’oideachas STEM tuiscint choincheapúil 
agus spéis a neartú i dtaca le réimsí ildisciplíneacha, 
ina bhfuil foghlaimeoirí in ann tabhairt faoi 
mhórcheisteanna domhanda agus sochaíocha 

 Ba chóir go mbeadh deiseanna ag foghlaimeoirí le 
hiniúchadh a dhéanamh ar choincheapa agus dul i 
ngleic le fadhbanna a réiteach, agus a gcuid eolais 
agus scileanna a fhorbairt ag an am céanna 

Cuimsíonn oideachas STEM an 
chruthaitheacht, an ealaín agus 
an dearadh.  

 Tá gnéithe praiticiúla agus cruthaitheacha láidre i 
dtaobh oideachas STEM inar chóir deiseanna a 
bheith curtha ar fáil d’fhoghlaimeoirí le haghaidh 
tascanna bunaithe ar an saol mar atá agus ar 
fhiosruithe 

 Ba chóir go mbeadh deiseanna ag foghlaimeoirí le 
bheith ag dearadh, ag cruthú agus ag déanamh 
agus ag an am céanna iniúchadh a dhéanamh ar 
oideachas STEM agus taithí a fháil uaidh 

 

Tabharfaidh na prionsabail seo cuidiú don Roinn, do na scoileanna, múinteoirí agus na 

príomhpháirtithe leasmhara le ról gníomhach a imirt chun taithí STEM ardchaighdeáin a chur 

ar fáil do na daoine óga atá againn. 

 

 

 

 

 



3. An Fáth a bhfuil Polasaí um Oideachas STEM de Dhíth 

Orainn 

Tá an clár leanúnach um athchóiriú inár gcóras oideachais bunaithe ar chomhpholasaí a 

dhíríonn ar thorthaí níos fearr do na foghlaimeoirí uile, ag ardú chaighdeáin an teagaisc, na 

foghlama, na measúnachta agus an fheabhsúcháin i scoileanna. Sa Ráiteas Polasaí seo 

aithnítear an tábhacht a bhaineann le tionscnaimh a mhúsclaíonn feasacht agus spéis in STEM 

i measc mhuintir na hÉireann le go mbeidh siad in ann a bheith rannpháirteach sa phlé feasach 

de chuid STEM. Aithnítear freisin an gá atá ann le feabhas a chur ar oideachas STEM. Ní mór 

do dhaoine óga a bheith in ann tuiscint a fháil agus a bheith cumasach maidir le scileanna agus 

coincheapa a úsáid a forbraíodh trí oideachas STEM le bheith mar shaoránach gníomhach, le 

dul i ngleic le cumarsáid agus leis na meáin nua-aimseartha ar bhealach criticiúil, leis an 

bhfolláine phearsanta a chinntiú agus le roghanna feasacha a dhéanamh faoi gnéithe éagsúla 

dá gcuid saoil.  
 

Tá oideachas STEM ríthábhachtach freisin le go n-éireoidh leis an ngeilleagar atá againn. 

Léirítear i bhfianaise idirnáisiúnta go meastar go bhfásfaidh an t-éileamh atá ann d’oibrithe 

STEM go suntasach idir 2015 agus 2025. Cé go bhfuil an t-éileamh ag fás d’oibrithe le scileanna 

STEM, tá sé deimhnithe i gcúrsaí taighde nach bhfuil ár bhfoghlaimeoirí ullmhaithe go leor le 

dul i mbun fostaíochta a bhaineann le STEM. Sa straitéis náisiúnta cúig bliana, Nuálaíocht 

202016, tugtar faoi deara go bhfuil sé riachtanach go mbeidh ár gcéimithe ar fáil agus ar 

ardchaighdeán le go gcoinneofar ag mealladh daoine go hÉirinn mar áit le hinfheistíocht a 

dhéanamh. D’fhan líon na gcéimithe de chuid STEM gar do thart ar 24% idir 2010 agus 2016, a 

leagann béim ar an ngá atá ann líon na ndaoine a mhéadú a bhfuil eolas agus scileanna STEM 

acu, ag leibhéal an chéimí. Is gá freisin cur le líon na ndaoine a bhfuil scileanna STEM acu ag 

leibhéal na printíseachta. 
     

Cé go bhfuil an Ráiteas Polasaí seo ag díriú ar STEM ó na luathbhlianta ar aghaidh go dtí an 

leibhéal iarbhunscoile, tá forbairtí tábhachtacha atá ar bun freisin maidir le STEM sna 

hearnálacha ardoideachais agus sa bhreisoideachais ar nós an Plean Gníomhaíochta Scileanna 

TFC17, Plean na Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) 201718, an tAthbhreithniú ar an 

tSamhail Leithdháilte um Maoiniú d’Institiúidí Ardoideachais19 agus gníomhartha a bhaineann 

leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil sa Straitéis Náisiúnta Scileanna. Tugann na forbairtí seo 

tacaíocht don Ráiteas Polasaí agus leagtar béim iontu ar an tábhacht a bhaineann hailíniú a 

dhéanamh maidir le hoideachas STEM ar fud an chórais oideachais ar fad.  

                                                           
16 Nuálaíocht 2020; http://hea.ie/assets/uploads/2017/04/Nualaiocht-2020.pdf  
17 Plean Gníomhaíochta Scileanna TFC; http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/ICT-Skills-Action-Plan-2014-2018.pdf 
18 Plean na Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) 2017; 

http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/FET%20Services%20Plan%202017.pdf 
19 Athbhreithniú ar an tSamhail Leithdháilte um Maoiniú d’Institiúidí Ardoideachais; 
http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/hea_rfam_final_scoping_paper_012017.pdf 



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 fhoghlaim scoláirí na hÉireann forbairt na 

scileanna san áireamh ar nós fadhbanna a réiteach, foghlaim bunaithe ar fhiosrúchán 

agus obair i bhfoirne 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 

 

Feidhmíocht scoláirí na hÉireann 

I réimse tátal taispeántar go ginearálta, go bhfuil feidhmíocht scoláirí na hÉireann i 

measúnuithe idirnáisiúnta STEM, go háirithe sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht, os cionn an 

meán na scoláirí i dtíortha forbartha. Ach, tá feidhmíocht scoláirí na hÉireann níos laige go 

suntasach i gcomparáid lena bhfuil bainte amach ag scoláirí i dtíortha ina bhfuil feidhmíocht na 

scoláirí in STEM thar barr. Ina gcuid feidhmíochta ar Threochtaí sa Staidéar Matamaitice agus 

Eolaíochta (TIMSS) agus sa Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA) léirítear na nithe seo 

a leanas: 

 TIMSS 2015: I Rang 4 sa leibhéal bunscoile, bhí scoláirí na hÉireann sa 2ú háit sa 

Mhatamaitic as an 22 ballstát/ críoch rannpháirteacha de chuid an AE agus bhí siad sa 

9ú háit as an 49 tír uile a bhí rannpháirteach ann. Bhí scoláirí na hÉireann sa 10ú háit 

san Eolaíocht as an 22 ballstát/ críoch rannpháirteach de chuid an AE agus sa 19ú háit 

as an 47 tír uile. 

 

Ag an leibhéal iarbhunscoile, bhí scoláirí na dara bliana sa 1ú háit sa Mhatamaitic as na 

8 mballstát/ gcríoch rannpháirteacha de chuid an AE agus sa 9ú háit as an 39 tír uile a 

bhí rannpháirteach ann. San Eolaíocht bhí scoláirí na hÉireann sa 3ú háit as na 8 

mballstát/ gcríoch de chuid an AE agus sa 10ú háit as an 39 tír uile a bhí rannpháirteach 

ann.20  

 

 PISA 2015: San Eolaíocht bhí scoláirí na hÉireann sa 6ú háit i measc na mballstát/ na 

gcríoch de chuid an AE agus sa 19ú háit as na tíortha ar fad a bhí rannpháirteach ann. 

Sa Mhatamaitic, bhí scoláirí na hÉireann sa 9ú háit i measc na mballstát/ na gcríoch de 

chuid an AE agus san 18ú háit as na tíortha ar fad a bhí rannpháirteach ann21. 

                                                           
20 TIMSS 2015 in Éirinn; http://www.erc.ie/wp-content/uploads/2016/11/TIMSS-initial-report-FINAL.pdf 
21 Future Ready? The Performance of 15-year-olds in Ireland on Science, Reading Literacy and Mathematics in PISA 2015; 
http://www.erc.ie/studies/ pisa/publications/pisa-2015/ 



Léirítear leis na sonraí seo an dul chun cinn atá á dhéanamh againn maidir le hoideachas STEM 

agus cé gur treochtaí iad a chothódh misneach, is léir go bhfuil gá le feabhas a dhéanamh i 

réimsí áirithe má táimid leis an uaillmhian a bhaint amach le bheith mar na scoláirí is fearr san 

Eoraip. 

 

In anailís a rinneadh ar an Matamaitic a roghnaíodh i Scrúdú an Teastais Shóisearaigh, ó 2012 

go 2017, léirítear méadú i líon na scoláirí a rinne an t-ardleibhéal ó 52% go dtí beagnach os 

cionn 59% in 2017. Mhéadaigh líon na gcailíní a rinne Matamaitic Ardleibhéal sa tSraith 

Shóisearach ó 24% as cohórt na Matamaitice in 2012 go dtí 29% in 201722.  

 

Le blianta beaga anuas tháinig méadú freisin ar líon na scoláirí a rinne Matamaitic Ardleibhéal 

san Ardteistiméireacht. In 2017, rinne 30% de scoláirí na hArdteistiméireachta Matamaitic 

Ardleibhéal, méadú faoi 8% ó 2012. In 2017, 41% den chohórt iomlán a rinne Matamaitic 

Ardleibhéal ab ea cailíní, laghdú de 5% ó 2012 

 

In 2017, bhí 14% de na scoláirí uile a rinne Fisic agus 17% díobh uile a rinne Ceimic don 

Ardteistiméireacht. Léiríodh san Fhisic agus sa Cheimic go raibh méadú beag i líon na scoláirí a 

rinne iad ó 2012 go 2017 (+1.3% agus +3.6% faoi seach). I dtaca le líon na gcailíní a rinne ábhair 

Eolaíochta don Ardteistiméireacht in 2017, bhí beagnach 60% díobh a rinne an Bhitheolaíocht, 

agus ag an am céanna bhí níos lú ná 20% díobh a rinne an Fhisic nó an Cheimic. 

Líon na scoláirí Ardteistiméireachta in 2017 a rinne an Innealtóireacht ab ea 9% agus bhí níos 

lú ná 3% díobh a rinne an Teicneolaíocht.  

 

Cé go bhfuil fáilte roimh an méadú sna rátaí rannpháirtíochta in ábhair STEM ar leith, tá gá 

suntasach ann go fóill díriú ar thionscnaimh straitéiseacha le go ndéanfaidh níos mó scoláirí 

ábhair STEM don Ardteistiméireacht. Leis an Ráiteas Polasaí seo cuirtear creatlach 

uileghabhálach ar fáil chun tabhairt faoin uaillmhian seo ar bhealach córasach idir 2017 agus 

2026.    

 

 

 

 

 

                                                           
22 Eolas Staitisticí Choimisiún na Scrúduithe Stáit; www.examinations.ie/statistics 



4. Uaillmhian, Fís agus Táscairí Ratha 

Sa Ráiteas Polasaí seo leagtar amach na réimsí uaillmhianacha le haghaidh gníomhartha a 

cheaptar atá riachtanach le taithí agus torthaí oideachais STEM atá feabhsaithe a bhaint amach 

ó na luathbhlianta go dtí an iarbhunscoil. Beidh an cur i bhfeidhm ar siúl ar feadh tréimhse thrí 

chéim shonraithe idir 2017 agus 2026. Leis na gníomhartha a chur i gcrích beidh gá le hiarracht 

agus fócas leanúnach a dhéanamh ar fud gach cuid den chóras oideachais agus lasmuigh lena 

n-áirítear iad seo a leanas: 

 

 Sna suíomhanna luathbhlianta 

 Sna scoileanna 

 San oideachas tosaigh múinteoirí agus in ionduchtú na múinteoirí sa ghairm, agus san 

fhoghlaim leanúnach a dhéanann siad amach anseo   

 Sna cúrsaí/ sa soláthar Eolaíochta, Matamaitice, Teicneolaíochta agus Innealtóireachta 

san ardoideachas agus breisoideachas 

 San fhoghlaim neamhfhoirmiúil  

 Inár socruithe don mheastóireacht agus don dearbhú cáilíochta  

 

Tógfaidh na gníomhartha atá leagtha amach d’oideachas STEM ar raon leasuithe agus 

gníomhaíochtaí atá ar bun cheana féin ar nós leasuithe sa churaclam agus an teagasc, foghlaim 

agus measúnú nuálach.  Cuireann Tuarascáil Oideachais STEM i gCóras Scolaíochta na 

hÉireann, taighde agus comhairliúchán fairsing leis na páirtithe leasmhara bonn eolais fúthu 

freisin. San áireamh i ngnéithe eile a mbíonn tionchar acu orthu ná tuairimí agus ionchais 

tuismitheoirí agus an t-éiceachóras oideachais de chuid STEM atá ag forbairt. 

 

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 

 

Cuid lárnach den fhís seo ná an uaillmhian le feabhasúchán córasach a chur ar fáil sa leanúntas 

oideachas uile a chuirfidh le forbairt eacnamaíoch na hÉireann amach anseo. Bainfidh 



foghlaimeoirí, múinteoirí, scoileanna agus an tsochaí tairbhe as oideachas STEM fuinniúil agus 

ardchaighdeáin atá ag feabhsú go leanúnach. I ngach ceann de na réimsí uaillmhéine seo a 

leanas, déanfaidh Éire iarracht a bheith ag teacht le nó níos fearr ná  tagarmharcanna dhea-

chleachtas na hEorpa. 

 

D’fhoghlaimeoirí 

 Cuirfidh Éire taithí oideachais STEM ar ardchaighdeán ar fáil ina mbeidh foghlaimeoirí, 

iad siúd atá i mbaol míbhuntáiste oideachais agus foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu san áireamh, le bheith rannpháirteach, le tionchar a imirt agus 

le go n-éireoidh leo i ndomhan atá ag athrú 

 Beidh tuiscint den scoth ag gach foghlaimeoir ar dhisciplíní, modhanna agus próisis 

STEM, agus beidh dearcadh dearfach acu i dtreo oideachais de chuid STEM  

 Méadóidh an méid a bhaineann na foghlaimeoirí uile i scoileanna DEIS, agus tabharfar 

faoin mbearna dá bharr sa mhéid a bhaintear amach i ndisciplíní idir scoláirí i scoileanna 

DEIS agus scoláirí i ngach scoil 

 Tiocfaidh méadú ar roghnú ábhar gaolmhara de chuid STEM d’fhoghlaimeoirí as 

gach cúlra, cumas agus inscne agus beidh béim ar leith ar an roghnú a dhéanann 

mná  

 Beidh fáil ag gach foghlaimeoir ar eolas ardchaighdeáin ar ghairmeacha STEM 

 

Do mhúinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta 

 Beidh tuiscint den scoth ag múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta ar dhisciplíní, 

modhanna agus próisis STEM, agus dearcadh dearfach acu i dtreo oideachais de chuid 

STEM 

 Ag tógáil ar chultúir den ghairmiúlacht chomhoibríoch, cuirfidh múinteoirí agus 

cleachtóirí luathbhlianta cuir chuige teagaisc, foghlama agus measúnaithe ar fáil de 

chuid STEM atá éifeachtach agus tarraingteach 

 Cuirfidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta comhthimpeallachtaí ar fáil, laistigh 

agus lasmuigh den scoil araon, don fhoghlaim, don chothú fiosrachta, fiosrúcháin, 

dianseasmhachta, acmhainneachta agus cruthaitheachta de chuid STEM 

 Cinnteoidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta go mbíonn forbairt leanúnach ar 

siúl ina n-eolas ar ábhar agus scileanna oideolaíocha de chuid STEM sna ceithre 

dhisciplín ar fad agus tharstu  

 Comhroinnfidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta cleachtas i suíomhanna 

comhoibríocha 

 

Do shuíomhanna luathbhlianta/ scoileanna 

 Beidh oideachas STEM mar chuid lárnach den chultúr, polasaí agus cleachtas dár 

suíomhanna luathbhlianta agus scoileanna  



 Cothóidh ceannairí sna suíomhanna luathbhlianta agus scoileanna uile cultúr 

nuálaíochta eolaíochta agus teicneolaíochta leis an gcruthaitheacht sa teagasc agus 

foghlaim STEM a chur chun cinn 

 Tacófar leis na suíomhanna luathbhlianta agus scoileanna uile chun caidrimh a bhunú 

le gnó agus tionscal STEM, comhlachtaí san earnáil phoiblí, eagraíochtaí taighde, 

institiúidí breisoideachais agus ardleibhéil, agus an pobal i gcoitinne de chuid STEM 

 Cothóidh na suíomhanna luathbhlianta agus scoileanna uile cultúr comhoibríoch don 

fhoghlaim ghairmiúil in oideachas STEM  

 Beidh na scoileanna uile i dteagmháil le tuismitheoirí, foghlaimeoirí agus leis an bpobal 

leis an luach a bhaineann le hoideachas STEM agus le gairmeacha STEM a chur in iúl  

 

Don tsochaí 

 Beidh ár saoránaigh ullmhaithe leis na scileanna agus tuiscint STEM iomchuí le bheith 

rannpháirteach agus le bheith ina gceannairí i ndomhan atá ag athrú de shíor 

 Beidh Éire i gceannas san Eoraip san oideachas de lucht saothair de chuid STEM atá 

ardcháilithe agus atá ag éirí níos éagsúla  

 Rachaidh na páirtithe leasmhara i mbun cuir chuige chomhordaithe chun éiceachóras 

oideachais de chuid STEM atá den chéad scoth a chur ar fáil 

 Beidh ár saoránaigh in ann a bheith rannpháirteach go gníomhach i bplé feasach de 

chuid STEM 

 Tiocfaidh feabhas de réir a chéile ar fheidhmíocht fhoghlaimeoirí STEM de chuid na 

hÉireann ar fud an chórais oideachais agus tiocfaidh ardú ar an áit ina bhfuilimid i 

staidéir trastíre 

 In Éirinn meallfar sciar atá ag fás de dhaoine atá ag fágáil na scoile isteach chuig staidéir 

agus gairmeacha STEM 
 

I ngach ceann de na réimsí uaillmhéine seo, déanfar feabhsúcháin fhollasacha. Ceann de na 

réimsí oibre a dhéanfar láithreach ná spriocanna sínidh a aithint leis na tagarmharcanna 

gaolmhara agus na táscairí príomhfheidhmíochta. Déanfar dul chun cinn lenár n-uaillmhianta 

a bhaint amach trí phróiseas pleanála straitéiseach, trí forbairt agus monatóireacht a 

dhéanamh ar thionscnaimh nua agus trí fhoghlaim a dhéanamh ón dea-chleachtas sa bhaile 

agus thar lear. Clúdaíonn na réimsí forbartha polasaí agus gníomhaíochta ceithre cholún mar 

seo a leanas: 

 

 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  

 

 



Mar thoradh ar an rath sna réimsí forbartha polasaí agus gníomhaíochta beidh na torthaí seo 

a leanas ann faoi 2026 

 

Torthaí do Cholún 1.  Rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an fhoghlaimeora a chothú  

 Beidh feasacht ard ag na suíomhanna luathbhlianta, scoileanna, tuismitheoirí, 

múinteoirí agus foghlaimeoirí uile den tábhacht a bhaineann le hoideachas STEM 

 Beidh taighde agus monatóireacht ar an roghnú ábhar STEM a dhéanann na 

foghlaimeoirí iarbhunscoile i bhfeidhm  

 Tiocfaidh méadú ar an roghnú Ceimice, Fisice, Teicneolaíochta agus Innealtóireachta 

faoi 20%  

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

 Beidh eolas ardchaighdeáin faoi ghairmeacha ar fáil do gach scoil d’fhoghlaimeoirí agus 

tuismitheoirí 

 Beidh níos mó comhpháirtíochtaí idir scoileanna, gnó agus tionscal, comhlachtaí san 

earnáil phoiblí, eagraíochtaí taighde, institiúidí breisoideachais agus ardleibhéil agus an 

pobal i gcoitinne de chuid STEM. 

 

 

Torthaí do Cholún 2.  Cur le hinniúlacht an mhúinteora agus an chleachtóra luathbhlianta. 

 Cuirfear clár dearbhaithe cháilíochta d’fhorbairt ghairmiúil STEM ar fáil do gach 

cleachtóir luathbhlianta, múinteoir bunscoile agus do na múinteoirí ábhartha uile sa 

dara leibhéal  

 Beidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta tar éis a bheith i mbun deiseanna 

foghlama gairmiúla agus déanfaidh siad an STEM a dhaingniú ina gcleachtadh 

múinteoireachta le go mbeidh úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha san áireamh 

 Cuirfidh múinteoirí agus cleachtóirí luathbhlianta cur chuige bunaithe ar fhiosrúchán i 

bhfeidhm ina dteagasc agus foghlaim, agus beidh a gcleachtadh bunaithe ar an 

rannpháirtíocht a bhíonn acu le agus i gcúrsaí taighde. Bainfidh múinteoirí agus 

cleachtóirí luathbhlianta úsáid as cur chuige trasdisciplíneach ina mbeidh eolas agus 

tuiscint ar ábhar oideolaíoch san áireamh a bheidh forbartha sna ceithre dhisciplín uile 

 Cuirfidh na cláir uile d’oideachas múinteoirí thar an leanúntas an Ráiteas Polasaí um 

Oideachas STEM san áireamh 

 Beidh caidrimh láidre i bhfeidhm idir scoileanna agus institiúidí ardoideachais, 

gníomhaireachtaí taighde, gnó agus tionscal, comhlachtaí gairmiúla, ionaid eolaíochta, 

na meáin agus gníomhaireachtaí rialtais. 

 

 

Torthaí do Cholún 3.  Tacaíocht a thabhairt do chleachtas oideachais STEM. 

 Beidh fáil ag múinteoirí agus foghlaimeoirí ar churaclaim ábhartha atá ar ardchaighdeán 

agus suas chun dáta i ngach ceann de na hábhair STEM agus sna réimsí uile ag na 

leibhéil luathbhlianta, bunscoile, na sraithe sóisearaí agus na sraithe sinsearaí 



 Beidh fáil láithreach ag cleachtóirí luathbhlianta agus múinteoirí i suíomhanna 

luathbhlianta agus scoileanna ar shamplaí de chleachtadh atá an-éifeachtach in 

oideachas STEM trí na nithe seo a leanas: 

- cuairteanna comhairleacha ón gCigireacht agus ó na seirbhísí tacaíochta 

- ábhair agus foilseacháin ar líne 

- líonraí gairmiúla agus pobail cleachtaidh ar líne 

 Tabharfar tacaíocht don chleachtadh STEM trí athmhachnamh aonair agus tríd an 

gcomh-athmhachnamh, trí fhéinmheastóireacht scoile agus trí chigireacht fhócasaithe 

in scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta  

 Beidh fáil ag foghlaimeoirí ar dheiseanna foghlama STEM comhchuraclaim agus 

lasmuigh den scoil le méadú 20% i ngníomhaíochtaí STEM seach-churaclaim i 

scoileanna i ngach réigiún 

 Beidh dámhachtainí STEM do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna i bhfeidhm 

 Beidh comhpháirtíochtaí i bhfeidhm le hoideachas Ealaíon ag cur chun cinn na 

cruthaitheachta, an dearaidh uilíoch agus na scileanna smaointeoireachta dearaidh i 

ngach taithí foghlama de chuid STEM 

 Beidh comhpháirtíochtaí i bhfeidhm le gnó, tionscal agus leis an bpobal taighde. 

 

Torthaí do Cholún 4.  Fianaise a úsáid chun tacú le hoideachas STEM. 

 Beidh taighde oideachais STEM ar fáil leis an dea-chleachtas a chur san áireamh i 

dteagasc, foghlaim agus measúnú STEM, rátaí rannpháirtíochta, gnóthachtáil, 

dearcthaí i dtreo STEM, líon na gcéimithe agus scileanna a bhaineann le STEM 

 Beidh meicníochtaí athbhreithnithe i bhfeidhm do chláir agus trialacha oideachais  

STEM atá seanbhunaithe  

 Déanfaidh Cigireacht na Roinne tuairisciú rialta ar an gcáilíocht in oideachas STEM. 

 

Beidh trí chéim i gceist leis an gcur i gcrích 

Céim 1:  2017-2019, Ag Feabhsú 

Céim 2:  2020-2022, Ag Daingniú 

Céim 3:  2023-2026, Ag Baint Amach 

 

Cuirfear plean forfheidhmithe ar fáil do gach céim ina mbeidh gníomhartha ardleibhéil agus fo-

ghníomhartha i gceist laistigh de thréimhsí ama ainmnithe.   

  



5.  Colúin Tacaíochta agus Gníomhartha Ardleibhéil 

Gaolmhara 

Tabharfaidh na ceithre cholún a aithníodh tacaíocht leis an bhfís a bhaint amach i dtaca le taithí 

oideachas STEM ardchaighdeáin a chur ar fáil a chothaíonn ó aois luath an fhiosracht, 

fiosrúchán, réiteach fadhbanna, cruthaitheacht, iompar eiticiúil, muinín agus dianseasmhacht, 

in éineacht leis an spreagadh den nuálaíocht chomhoibríoch. Leagtar amach cuspóirí agus 

gníomhartha ardleibhéil faoi gach ceann de na colúin. Sa Phlean Forfheidhmithe tacaíochta 

brisfear síos tuilleadh gach ceann de na gníomhartha ardleibhéil seo isteach i 

bhfoghníomhartha.   

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)23.  

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

rannpháirteachas an fhoghlaimeora a chothú in oideachas STEM. 

Colún 1. Cuspóirí agus Gníomhartha Ardleibhéil 

Cuspóir Gníomh Ardleibhéil 

Rannpháirtíocht bhreise 

d’fhoghlaimeoirí in 

Oideachas STEM 

 Méadú a dhéanamh ar líon na bhfoghlaimeoirí a 

roghnaíonn ábhair STEM de gach cúlra, cumas agus inscne 

                                                           
23 Todhchaí Chliste; www.smartfutures.ie  

http://www.smartfutures.ie/


Feasacht a mhéadú in 

oideachas STEM 

 Tabhairt faoi ghníomhartha agus cláir feasachta a 

chuireann an STEM chun cinn 

 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  

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 ar 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. Is é atá i gceist leis na tacaíochtaí seo chun cleachtais 

reatha agus amach anseo sa seomra ranga a shaibhriú. 

Colún 2. Cuspóirí agus Gníomhartha Ardleibhéil  

Cuspóir Gníomh Ardleibhéil 

Ag cur le hinniúlacht 

agus caighdeán an 

oideachais 

mhúinteoirí ar fud an 

leanúntais chun tacú 

le hoideachas STEM i 

scoileanna 

 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 

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

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



Inniúlacht an 

chleachtóra 

luathbhlianta agus an 

mhúinteora a fhorbairt 

trí fheabhsú leanúnach 

 

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

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

 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 

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

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

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

 

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 

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. 

Colún 3. Cuspóirí agus Gníomhartha Ardleibhéil 

Cuspóir Gníomh Ardleibhéil 

Cur le cleachtais 

teagaisc, foghlama 

agus measúnaithe de 

chuid STEM i 

suíomhanna 

luathbhlianta agus i 

scoileanna 

 Soláthar a dhéanamh d’athbhreithniú leanúnach ar an gcuraclam 

a bhaineann le STEM 

 Rochtain a chur ar fáil ar ábhair churaclaim ardchaighdeáin 

d’ábhair agus cúrsaí a bhaineann le STEM 

 Deiseanna a chur ar fáil do na foghlaimeoirí uile le bheith 

rannpháirteach in oideachas STEM trí chláir neamhfhoirmiúla, 

chomhchuraclaim agus sheach-churaclaim 

 Tacaíocht a thabhairt don cheannaireacht luathbhlianta agus 

scoile chun cur le hoideachas STEM 

 Tacaíocht a thabhair don mheastóireacht ar oideachas STEM sna 

leibhéil luathbhlianta agus scoile  

Cur le cleachtais 

teagaisc, foghlama 

agus measúnaithe de 

chuid STEM ag baint 

úsáide as 

teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 Acmhainní ar líne a chur ar fáil chun tacú le hoideachas STEM 

acmhainní cruthaithe do chleachtóirí luathbhlianta agus do 

mhúinteoirí san áireamh 

Cur leis an nasc idir 

oideachas STEM agus 

na hEalaíona 

 Soláthar a chur san áireamh d’oideachas STEM sa taisclann 

náisiúnta taighde do na hEalaíona 

 Naisc i gcomhpháirtíochtaí oideachais na nEalaíon a chur ar fáil 

d’oideachas STEM 

Cur leis an 

gcomhpháirtíocht idir 

scoileanna agus gnó, 

tionscal agus an pobal 

taighde 

 Tacaíochtaí a chur ar fáil do scoileanna chun naisc a bhunú le 

gnó, tionscal, institiúidí ardoideachais agus an pobal taighde i 

gcoitinne 



 

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.  

 

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. 

 

Colún 4. Cuspóirí agus Gníomhartha Ardleibhéil 

Cuspóir Gníomh Ardleibhéil 

Ag baint úsáide as 

fianaise chun tacú le 

hoideachas STEM 

 

 Samhail a fhorbairt chun tacú leis an bpobal taighde ar 

oideachas STEM in Éirinn 

 Tacú le taighde bunaithe ar fhianaise chun cur le soláthar 

oideachais, curaclam, oideolaíocht, foghlaim ghairmiúil agus 

forbairt pholasaí amach anseo de chuid STEM 

 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 

 Freagraí nuálacha a fhorbairt do bhearnaí na riachtanas chun 

freastal ar na riachtanais scileanna a bhaineann le STEM go 

náisiúnta agus go réigiúnach 

 Breathnú ar phointí bónais a chur ar fáil in ábhair 

Ardteistiméireachta Ardleibhéal a bhaineann le STEM (i 

gcásanna ina ndéanann scoláirí iarratas ar chúrsaí 



ardoideachais i réimsí a bhaineann le STEM) ag na hinstitiúidí 

ardoideachais, i gcomhairle leis an nGrúpa Stiúrtha um Leasú 

Aistrithe atá faoi chathaoirleacht na Roinne. 

 

  



6. Cur i bhFeidhm Éifeachtach a Chinntiú 

Is doiciméad beo é an Ráiteas Polasaí seo, ina bhfuil tograí dúshlánacha agus ina bhfuil 
tiomantas de dhíth ar fud an chórais oideachais leis na huaillmhianta atá sonraithe a bhaint 
amach. Aithnítear ann na príomhréimsí ina mbeidh gá le comhghníomhú idir an Roinn agus na 
páirtithe leasmhara iomchuí uile lenár bhfís a bhaint amach d’oideachas STEM faoi 2026. 
 
Beidh an Roinn i gceannas an polasaí seo a chur i bhfeidhm ag an leibhéal náisiúnta. Tá 

ríthábhacht le ról na ngníomhaireachtaí Roinne, comhlachtaí a fhaigheann maoiniú ón stát 

agus páirtithe leasmhara eile lena chinntiú go gcuirtear an polasaí i bhfeidhm ar fud an chórais.   

Déanfaidh an Roinn na nithe seo a leanas 

 Cinnteofar go bhfuil na tiomantais chuí sna Comhaontuithe agus Creatlacha um 

Fheidhmíocht a Sholáthar leis na comhlachtaí cuí agus na soláthraithe oideachais 

 Tabharfar tacaíocht do thionscnaimh éagsúla mar chuid de thaithí oideachais 

iomlánaíoch de chuid STEM do gach foghlaimeoir 

 Cuirfear an nuálaíocht agus cruthaitheacht de chuid STEM chun cinn ar fud an chórais 

oideachais agus tabharfar faoi na bacainní, easpaí agus easnaimh 

  

 

Sa Ráiteas Polasaí seo aithnítear an tábhacht a bhaineann le tiomantas na scoileanna agus na 

suíomhanna luathbhlianta agus an riachtanas atá ann chun tacú leo leis an obair seo a 

dhéanamh. Beidh gá le hinfheistíocht leanúnach, ina mbeidh deiseanna foghlama gairmiúla 

dearbhaithe cháilíochta curtha san áireamh, lena n-áirítear cláir agus tacaíochtaí do 

chleachtóirí luathbhlianta, múinteoirí agus ceannairí thar an tréimhse forfheidhmithe.  

Déanfaidh an CNCM sonraíochtaí ábhair a dhearadh ag féachaint don Ráiteas Polasaí seo, agus 

tabharfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit tacaíocht do shamhlacha measúnaithe le teacht leis 

na cuspóirí atá aige. 

Tá tiomantas na Comhairle Múinteoireachta (An Chomhairle) lárnach leis an Ráiteas Polasaí a 

a dhaingniú tríd an leanúntas oideachas múinteoirí. Tríd an athbhreithniú agus creidiúnú 

gairmiúil de na cláir oideachas tosaigh múinteoirí agus trí chlár Ionduchtaithe Droichead24, 

cinnteoidh an Chomhairle go bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na cumais atá de dhíth ag 

múinteoirí chun oideachas STEM ardchaighdeáin a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí. D’fhoilsigh an 

Chomhairle Cosán25 le déanaí, an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí, agus tá an 

obair seo mar ábhar próisis fhorbartha faoi láthair. Ar an mbealach seo, déanann an 

Chomhairle maoirseacht ar na próisis a chuirfear ar ár gcumas a chinntiú go ndéanann 

múinteoirí an t-eolas, scileanna, dearcthaí agus tuairimí a fhorbairt chun oideachas STEM 

ardchaighdeán a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí.  

Tá Institiúidí Ardoideachais agus soláthraithe clár d’oideachas tosaigh múinteoirí freagrach as 

an Ráiteas Polasaí seo a chur san áireamh lena chinntiú go mbíonn na scileanna riachtanacha 

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

http://www.teachingcouncil.ie/en/Teacher-Education/Droichead
http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Cosan-Framework-for-Teachers-Learning.pdf


STEM agus eolas ar ábhar oideolaíoch ag céimithe na gclár agus iad ag tosú amach ina ngairm 

sa mhúinteoireacht.  

Trína próisis meastóireachta agus chomhairleacha, cuirfidh an Chigireacht tacaíocht dhearfach 

ar fáil le haghaidh oideachais STEM ardchaighdeán d’fhoghlaimeoirí. San áireamh anseo beidh 

comhairle agus treoir do scoileanna maidir le féinmheastóireacht scoile, pleanáil scoileanna 

agus obair ghairmiúil chomoibríoch a úsáid laistigh de scoileanna chun feabhas a chur ar 

oideachas STEM, raon de chuir chuige mheastóireachta chun monatóireacht agus tuairisciú a 

dhéanamh ar an gcaighdeán d’oideachas STEM. 

 

Beidh ionchur ag Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann26, sna gníomhartha faoin Ráiteas Polasaí 

mar chuid dá sainchúram chun oideachas, rannpháirteachas agus staidéar sna réimsí STEM a 

chur chun cinn agus chun tacú leo chomh maith leis an bhfeasacht agus tuiscint a chur chun 

cinn i dtaobh STEM don tsochaí agus go háirithe an fás sa gheilleagar.   

 

Rachaidh gnó agus tionscal i mbun comhpháirtíochtaí le scoileanna ag díriú ar an gcaoi is fearr 

inar féidir leo tacú le hoideachas STEM inár scoileanna agus léargas a thabhairt 

d’fhoghlaimeoirí maidir leis an gcaoi inar féidir le foghlaim STEM forbairt isteach i ngairm in 

STEM.  

 

Leis an Ráiteas Polasaí agus Plean Forfheidhmithe seo a bhaint amach go héifeachtach beifear 

ag brath ar acmhainní a bheith ar fáil lena chinntiú go gcuirtear gníomhartha i gcrích. I 

mBuiséad 2018 cuireadh leithdháileadh de €1.5 milliún ar fáil, déileálfar leis an leithdháileadh 

sna blianta amach romhainn i gcomhthéacs na meastachán do na blianta sin.  

Grúpa Forfheidhmithe 

Beidh an tAonad Polasaí Curaclaim agus Measúnaithe i gceannas fhorfheidhmiú an Ráitis 

Pholasaí seo um Oideachas STEM agus déanfaidh sé comhordú air freisin. Déanfaidh an tAonad 

tuairisciú go rialta chuig an Ardbhainistíocht agus chuig an Aire ar an dul chun cinn. Bunóidh 

an Roinn Grúpa Forfheidhmithe um Oideachas STEM ar a bhfuil saineolaithe chun maoirseacht 

a dhéanamh ar an obair seo. Gach bliain déanfaidh an Grúpa Forfheidhmithe, an Roinn agus a 

gníomhaireachtaí athbhreithniú ar an gclár gníomhartha lena chinntiú go ndéantar dul chun 

cinn suntasach sna príomhréimsí uile den uaillmhian atá á cur ar fáil.  

 

Céimeanna Forfheidhmithe 

Déanfar an Ráiteas Polasaí seo a chur i bhfeidhm thar trí chéim idir 2017 agus 20206. Beidh na 

cuspóirí, gníomhartha ardleibhéil agus na foghníomhartha faoi réir mionleasuithe agus 

forbartha ag an Roinn. Sa Ráiteas Polasaí seo tá tograí dúshlánacha ann ina bhfuil tacaíocht 

                                                           
26 Tá Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann faoi choimirce na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta; www.sfi.ie  

http://www.sfi.ie/


thiomanta riachtanach ar fud an chórais oideachais leis na huaillmhianta sonraithe a bhaint 

amach. 

 

Céim 1: 2017-2019 – Ag Feabhsú 

 

I gCéim 1 déanfar iarracht borradh a chur faoi na príomhréimsí ina bhfuil gníomhaíocht ar bun 

cheana féin. Déanfar iarracht acmhainn a fhorbairt ar fud an chórais agus tionscnaimh nua a 

fhorbairt. Spreagfar go mór tionscnaimh ó na scoileanna iad féin trí ghrúpaí agus 

comhpháirtíochtaí. Déanfar iniúchadh agus meastóireacht ar na heochairmhodhanna atá 

ríthábhachtach lenár n-uaillmhian a bhaint amach agus na tagarmharcanna ratha a fhorbairt.  

I gCéim 1 díreofar ar a bhfuil riachtanach a bhunú chun taithí oideachais STEM ardchaighdeáin 

a chur ar fáil. Rud lárnach i dtaca leis seo ná anailís a dhéanamh ar shonraí bonnlíne atá ann 

cheana féin agus tagarmharcanna nua a chruthú le spriocanna agus táscairí a fhorbairt atá 

soiléir, réadúil agus teoranta ó thaobh ama de. 

 

Céim 2: 2020-2022 – Ag Daingniú 

 

I gCéim 2 beifear ag díriú ar acmhainn a fhorbairt tuilleadh agus ag tabhairt tacaíochta do 

thimpeallacht STEM atá comhtháite. Le cur chuige struchtúrtha, ina bhfuil an mhonatóireacht 

agus an t-athbhreithniú san áireamh, beifear in ann athbhreithniú a dhéanamh ar 

ghníomhartha agus iad a fhorbairt i gcomhréir leis na riachtanais aitheanta.     

 

Céim 3: 2023-2026 – Ag Baint Amach 

 

I gCéim 3 beifear ag díriú ar an bhfís a bhaint amach maidir leis an taithí oideachais STEM ar an 

gcaighdeán is airde a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí. Beidh na gníomhartha i gCéim 3 bunaithe ar 

na hathbhreithnithe de Chéimeanna 1 agus 2, taighde leanúnach agus an timpeallacht 

oideachais agus shochaíoch atá ag athrú. 

Sa Ráiteas Polasaí seo leagtar amach cur chuige céimnithe maidir le cur chun cinn de chuid 

Oideachas STEM, agus an aidhm atá aige cuidiú le foghlaimeoirí le bheith rannpháirteach, 

cruthaitheach, ina smaointeoirí criticiúla, ina saoránaigh dhomhanda agus mar fhoghlaimeoirí 

acmhainneacha gníomhacha i dtimpeallacht foghlama atá ag athrú.  

  



Aguisín 1 Próiseas Forbartha  Polasaí um Oideachas STEM  

I mí na Samhna 2016, foilsíodh an Tuarascáil ar Oideachas STEM i gCóras Scolaíochta na 

hÉireann27. Sa tuarascáil seo aithníodh réimse moltaí lena chinntiú go bhfuil oideachas STEM 

den chaighdeán is airde curtha ar fáil dár ndaoine óga. Nuair a foilsíodh é seo, chuir an Roinn 

an Grúpa Stiúrtha um Oideachas STEM le chéile chun treoir agus tacaíocht a thabhairt 

d’fhorbairt Ráitis Pholasaí agus Phlean Fhorfheidhmithe de chuid Oideachas STEM. Rinneadh 

dianphróiseas comhairliúcháin leis an páirtithe leasmhara le linn na tréimhse ó mhí Aibreáin go 

dtí mí an Mheithimh 2017. 

San áireamh sa phróiseas comhairliúcháin bhí na nithe seo a leanas  

 Grúpaí fócais leis na foghlaimeoirí, múinteoirí agus tuismitheoirí as raon de 

bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna 

 Imeacht comhairliúcháin le hionadaithe ón Oideachas Tosaigh Múinteoirí, Taighde Tríú 

Leibhéal, Ceardchumainn Múinteoirí agus Comhlachtaí Ionadaíochta, Seirbhísí 

Tacaíochta an ROS, Ranna Rialtais eile agus an gnó agus tionscal STEM 

 Níos mó ná 600 aighneacht ar líne ó na comhlachtaí ionadaíochta agus daoine aonair 

éagsúla   

 

Agus an Ráiteas Polasaí seo á fhorbairt ag an Roinn bunaíodh é ar Thuarascáil STEM, an próiseas 

comhairliúcháin, straitéisí atá ann cheana féin agus pleananna gníomhartha, agus an dea-

chleachtas idirnáisiúnta. 

 

  

                                                           
27 Oideachas STEM i gCóras Oideachais na hÉireann; https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-
Education-in-the-Irish-School-System.pdf  

https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-the-Irish-School-System.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-the-Irish-School-System.pdf


Aguisín 2:  

Ballraíocht an Ghrúpa Stiúrtha um Oideachas STEM 

Ainm   Eagraíocht 

Gary Ó Donnchadha (Cathaoirleach)  
 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Dr Aoibhinn Ní Shúilleabháin Scoil na Matamaitice agus Staitisticí, UCD 

Seán Fogarty Cumann Múinteoirí Eolaíochta na hÉireann 

Margie McCarthy Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 

Don O’Connor An Roinn Post, Fiontair agus Nuálaíochta 

Jane O'Hanlon Éigse Éireann 

Dr Anna Walshe An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta - Iarbhunscoil 

Dr Derek Grant An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta – Bunscoil 

Dr Eoghan Ó Faoláin Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

Seán Ó Broin Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
 

Eamon Clavin An Chigireacht – Bunscoil 

Noreen McMorrow An Chigireacht - Iarbhunscoil 

Eamonn Moran Aonad Polasaí Curaclaim agus Measúnaithe, An Roinn Oideachais agus 
Scileanna 

Eddie Ward 
 
Seamus Knox 
 

Rannóg Oideachas Múinteoirí, An Roinn Oideachais agus Scileanna 
 
An Chigireacht agus Rannóg Oideachas Múinteoirí, An Roinn 
Oideachais agus Scileanna 
 

Karen Murtagh Aonad Polasaí Curaclaim agus Measúnaithe, An Roinn Oideachais agus 
Scileanna 

 

 

Is é John Hurley agus an Dr Michael Hallisey de H2 Learning a d’éascaigh an anailís ar an bpolasaí, 

comhairliúchán poiblí agus ar an bhforbairt ar an Ráiteas Polasaí agus Plean Forfheidhmithe.  

  



Aguisín 3:  

Giorrúcháin 

DEIS  Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh 

AE  An tAontas Eorpach 

FET  Breisoideachas agus Oiliúint 

HEI Institiúid Ardoideachais 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

IBEC  Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

PISA Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí 

SFI  Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 

STEM An Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic  

TIMSS Treochtaí sa Staidéar Matamaitice agus Eolaíochta Idirnáisiúnta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aguisín 4: 
 

Leabharliosta Roghnaithe 

Bybee, R. W. (2010). What is STEM Education? SCIENCE, 329, (5995), 996.  
Californians Dedicated to Education Foundation. (2014). INNOVATE: A Blueprint for Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics in California Public Education. Arna aisghabháil ó 
http://www.cde.ca.gov/pd/ca/sc/documents/innovate.pdf 

Dedovets, Z., & Rodionov, M. (2015). The Development of Student Core Competencies through the STEM 
Education Opportunities in Classroom. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering, 9(10), 3309-3312.  

An Roinn Oideachais agus Scileanna. (2011). Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don 
Fhoghlaim agus don Saol.   Arna aisghabháil ó www.education.ie/en/Publications/Policy-
Reports/lit_num_strategy_full.pdf 

An Roinn Oideachais agus Scileanna. (2012). Cairt na nEalaíon san Oideachas.   Arna aisghabháil ó 
www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Arts-In-Education-Charter.pdf 

An Roinn Oideachais agus Scileanna. (2015). Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020.   Arna aisghabháil 
ó www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-for-Schools-2015-2020.pdf 

An Roinn Oideachais agus Scileanna. (2016). Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025.   Arna aisghabháil 
ó www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf 

An Roinn Oideachais agus Scileanna. (2016). STEM Framework for Flemish Schools Principles and Objectives. 
Arna aisghabháil ó www.onderwijs.vlaanderen.be 

An Roinn Post, Fiontair agus Nuálaíochta. (2014). Plean Gníomhaíochta Scileanna TFC 2014-2018.   Arna 
aisghabháil ó http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/ICT-Skills-Action-Plan-2014-2018.pdf 

Education Council. (2015). National STEM School Education Strategy: A Comprehensive Plan for Science 
Technology, Engineering and Mathematics Education in Australia. Arna aisghabháil ó 
www.educationcouncil.edu.au/site/DefaultSite/filesystem/documents/National%20STEM%20School
%20Education%20Strategy.pdf 

Foras Taighde ar Oideachas. (2016a). Future Ready? The Performance of 15-year-olds in Ireland on Science, 
Reading Literacy and Mathematics in PISA 2015.   Arna aisghabháil ó www.erc.ie/wp-
content/uploads/2016/12/PISA2015_FutureReady.pdf 

Foras Taighde ar Oideachas. (2016b). TIMSS 2015 in Ireland: Mathematics and Science in Primary and Post-
Primary Schools.  Arna aisghabháil ó www.erc.ie/wp-content/uploads/2016/11/TIMSS-initial-report-
FINAL.pdf 

EU Skills Panorama. (2014). Analytical Highlight Focus on science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) skills.   Arna aisghabháil ó 
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_STEM_0.pdf 

An Coimisiún Eorpach. (2015). Does the EU need more STEM graduates? Tuarascáil Deiridh. Arna aisghabháil ó 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60500ed6-cbd5-11e5-a4b5-
01aa75ed71a1/language-en  

An tÚdarás um Ardoideachas. (2016). Athbhreithniú ar an Samhail Leithdháilte Mhaoinithe d’Institiúidí 
Ardoideachais.   Arna aisghabháil ó 
http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/hea_rfam_final_scoping_paper_012017.pdf 

Coiste Idir-rannach ar an Teicneolaíocht agus Nuálaíocht Eolaíochta. (2015). Nuálaíocht 2020.   Arna 
aisghabháil ó http://research.ie/assets/uploads/2017/06/Innovation-2020.pdf 

Iowa Governor’s STEM Advisory Council. (2011). Iowa STEM Education Roadmap:  A Strategic Plan for Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education. Arna aisghabháil ó 
https://www.iowastem.gov/sites/default/files/STEMEducationRoadmap2011.pdf 

Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International 
Journal of STEM Education, 3(11).  

 

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60500ed6-cbd5-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60500ed6-cbd5-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en


King's College Londain. (2013). ASPIRES: Young people’s science and career aspirations, age 10 –14. Arna 
aisghabháil ó https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/ASPIRES/ASPIRES-final-
report-December-2013.pdf 

Man, K. (2016). Edu-Arctic – Innovative educational program attracting young people to natural sciences and 
polar research. EDU-ARCTIC No 710240. Arna aisghabháil ó https://edu-
arctic.eu/images/project_reports/EDU-ARCTIC_D3.1_v7_19-07-2016_KM.pdf 

Murphy, T. P., & Mancini-Samuelson, G. J. (2012). Graduating STEM Competent and Confident Teachers: The 
Creation of a STEM Certificate for Elementary Education Majors. Journal of College Science Teaching, 
42(2), 18-23.  

National Academy of Sciences. (2011). Successful K-12 Stem education:  identifying effective approaches in 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Washington, DC: The National Academy of the 
Sciences. 

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM). (2009). Creatlach Príomhscileanna na Sraithe 
Sinsearaí.   Arna aisghabháil ó www.curriculumonline.ie/getmedia/161b0ee4-706c-4a7a-9f5e-
7c95669c629f/KS_Framework.pdf 

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM). (2012). Priorities for Primary Education? 
Report on responses to ‘Have your say’.  Arna aisghabháil ó 
www.ncca.ie/en/Publications/Reports/Priorities-for-Primary-Education.pdf 

National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, 
and Core Ideas. Washington, DC: Board on Science Education Division of Behavioral and Social 
Sciences and Education. 

Office of the Chief Scientist. (2013). Science, Technology, Engineering and Mathematics in the National 
Interest: A Strategic Approach. Canberra: Australian Government. 

Roberts, A. (2012). A Justification for STEM Education. Technology and Engineering Teachers. Arna aisghabháil 
ó https://www.iteea.org/File.aspx?id=86478&v=5409fe8e 

Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann (SFI). (2012). Agenda 2020 Excellence and Impact.   Arna aisghabháil ó 
www.sfi.ie/resources/Agenga-2020.pdf 

Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann (SFI). (2016). Gender Strategy 2016-2020.   Arna aisghabháil ó 
www.sfi.ie/resources/SFI-Gender-Strategy-2016-2020.pdf 

Rialtas na hAlban. (2016). Science, Technology, Engineering & Mathematics Consultation on a Strategy for 
Education and Training.   Arna aisghabháil ó www.gov.scot/Resource/0050/00509522.pdf 

SOLAS. (2017). The 2017 Further Education and Training (FET) Services Plan Final Report.   Arna aisghabháil ó 
www.solas.ie/SolasPdfLibrary/FET%20Services%20Plan%202017.pdf 

Grúpa Athbhreithnithe Oideachas STEM. (2016). STEM education in the Irish school system.   Arna aisghabháil 
ó www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-the-Irish-School-
System.pdf 

STEM Smart Brief. (2017). Improving STEM Curriculum and Instruction: Engaging Students and Raising 
Standards. Arna aisghabháil ó https://successfulstemeducation.org/resources/improving-stem-
curriculum-and-instruction-engaging-students-and-raising-standards 

An Chomhairle Mhúinteoireachta. (2016a). Droichead, Creatlach ionduchtúcháin chomhtháite do mhúinteoirí 
nuacháilithe.   Arna aisghabháil ó www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-
Education/Droichead-Policy.pdf 

An Chomhairle Mhúinteoireachta. (2016b). Creatlach um Fhoghlaim Múinteoirí Cosán.   Arna aisghabháil ó 
http://www.teachingcouncil.ie/ga/Foilseachain/Oideachas-Muinteoiri/Cosan-Creatlach-um-
Fhoghlaim-Muinteoiri.pdf 

U.S. Department of Education Office of Innovation and Improvement. (2016). STEM 2026: A Vision for 
Innovation in STEM Education. Arna aisghabháil ó https://innovation.ed.gov/files/2016/09/AIR-
STEM2026_Report_2016.pdf 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


