
Tionscadal 
STEAM-H

Foghlaim STEM a fheabhsú i mbunscoileanna trí 
chur chuige STEAM ildisciplíneach 

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal STEAM-H tacaíocht a tabhairt le múinteoirí agus              
oideachasóirí chun tuiscint a fháil ar an acmhainneacht a bhaineann le cur chuige STEAM a 
úsáid. Baineann sé seo le cumas múinteoirí gníomhaíochtaí STEAM a eagrú agus a chur i    
bhfeidhm i mbunscoileanna chun eispéiris foghlama mac léinn a feabhsú. Cruthófar 
bunábhair, gníomhaíochtaí agus modúil oiliúna chun cur chuige ildisciplíneach bunaithe ar 
STEAM a chur i bhfeidhm i gcuraclaim chaighdeánacha.

DÍRTHE CHUIG

► Múinteoirí bunscoile
► Oideachasóirí
► Daltaí

TÍR

► An Iodáil
► An Spáinn
► An Ghearmáin 
► Éireann

www.steamh.eu STEAMH.Projecthttps://www.facebook.com/STEAMH.Project/

Lean sinn ar an idirlíon 
ag úsáid  #STEAM_H



TORTHAÍ
IO 1: Léarscáil Inniúlachta Ranga STEAM-H

Léarscáil inniúlachta ina sainaithnítear na hinniúlachtaí atá le fáil ag na daltaí le        
gníomhaíochtaí STEAM i gcatagóiriú de réir gníomhaíochta agus ábhair.

IO 2: STEAM-H OER

IO 3: STEAM-H  Clár Oiliúna

Stór ar líne d’Acmhainní Oideachais Oscailte do mhúinteoirí le huirlisí, teicneolaíochtaí, 
acmhainní agus faisnéis chun gníomhaíochtaí STEAM a dhearadh agus a chur i bhfeidhm i 
mbunscoileanna le haghaidh críocha cuimsithe.

Clár oiliúna modúlach chun inniúlacht múinteoirí bunscoile agus oideachasóirí a chur chun 
cinn maidir le próisis chuimsitheacha a chur i bhfeidhm do dhaltaí bunscoile trí       
ghníomhaíochtaí ildisciplíneacha STEAM.

IO 4: STEAM-H  lámhleabhar
Lámhleabhar oideolaíoch le faisnéis agus gníomhaíochtaí praiticiúla le haghaidh              
rannpháirtíocht, féinmhuinín, feidhmíocht agus marthanacht daltaí i staidéir STEM a    
fheabhsú.

Cúrsa Oiliúna Trasnáisiúnta do Mhúinteoirí
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Eagrófar cúrsa oiliúna 5 lá do mhúinteoirí bunscoile i München (an Ghearmáin).


