
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cláir Oiliúna SpásAE do Mhúinteoirí 
Slite Beatha ETIM agus Scileanna 
an Todhchaí 

Chun Pobal Eorpach Spáis atá úr, 
cruthaitheach agus ionchuimsitheach 

a chothú 

Fuair an tionscadal seo maoiniú ó chlár taighde agus nuálaíochta Fís 2020 de chuid an Aonais 
Eorpaigh faoi chomhaontú deontais Uimh. 821832. Is ionann ábhar na cáipéise seo agus 
tuairimí an údair amháin agus ní léiríonn sé tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh (CE) ná an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (GFT). Níl an CE ná an GFT freagrach as úsáid ar bith 
a mbainfear as an eolas atá sa cháipéis seo. 

The author means misconceptions when teaching/talking about STEM, and the space and 
universe in particular (as it is included in STEM). 
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Eagraíocht: An Líonra Scoile Eorpach 

Sprioclucht 
leitheoireachta: 

Múinteoirí in-seirbhíse i meánscoileanna 

Áit: Duine-le-duine, ar líne 

Cur síos ar an gcúrsa 

Aidhm oiliúna agus cuspóirí 
Tá an clár oiliúna seo forbartha laistigh de chreatlach an tionscadail SpásAE Iarrtar ar go 

leor múinteoirí timpeall na hEorpa glacadh le ról mar chomhairleoir ghairmthreorach mar 

chuid dá ndualgais. Chun é sin a dhéanamh, is gá dóibh a bheith feasach ar na poist ETIM 

atá ann faoi láthair agus a bheith ar fáil go luath in earnálacha éagsúla, go háirithe san 

earnáil tionsclaíochta. Is é aidhm na ceardlainne seo ná taithí a thabhairt do 

rannpháirtithe i dtaca le raon de phoist a bhaineann le hETIM agus leis an spás, le fócas ar 

phoist an todhchaí a mbeidh daltaí na linne seo - na gairmí atá le teacht, in ann dul 

isteach iontu sna blianta amach romhainn. 

Sceideal na ceardlainne (struchtúr & fad) 
• Intreoir - busús na ceardlainne agus míthuiscintí faoi ETIM agus faoin spás(~3 nóim) 

• Forbhreathnú ar an tionscadal/na páirtithe a chuireann leis an gceardlann seo (~3-5 

nóim)  

• Ceardlann struchtúr mínithe (~2 nóim) 

• Obair ghrúpa (~35 nóim): 

- Céim 1: Rannpháirtithe roinnte i ngrúpaí de 4-5 (~2 nóim) 

- Céim 2: Roghnóidh na rannpháirtithe acmhainn (nó roinnt acmhainní) ó 3 

fhoinse eolais mholta chun slí bheatha atá oiriúnach don ábhar a mhúineann 

siad a chuardach (~8 nóim) 

- Céim 3: Beidh na rannpháirtithe ag smaoineamh faoin gcineál scileanna atá de 

dhíth le bheith rathúil sa tslí bheatha a roghnaigh siad agus líonfaidh siad an 

bhileog oibre isteach leo (~10 nóim) 
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- Céim 4: Pléifidh na rannpháirtithe na rudaí a d'fhéadfadh a fheabhsú chun 

cabhrú le daltaí na scileanna seo a fhorbairt ina gcuid ranganna (~13 nóim) 

- (Roghnach) Céim 5: Roinnfidh rannpháirtithe an tslí bheatha is suimiúla a 

d'aimsigh siad le grúpaí eile - má tá am sa bhreis ann 

• Cur i gcrích (~ 2 nóim) 

Cleachtas treoraithe 
(Gníomhaíochtaí tugtha ag teagascóir na ceardlainne) 

• Intreoir ghearr ar thopaic na slite beatha ETIM agus ar mhíthuiscintí a bhaineann leis 

na poist seo. 

• Obair ghrúpa a éascú. 

Cleachtas neamhspleách 
(Gníomhaíochtaí a dtugtar cuireadh do rannpháirtithe iad a dhéanamh go 

neamhspleách) 

• Tabharfar cuireadh do rannpháirtithe bileoga gairme a roghnú ón ábhar atá ar fáil 

sna tionscadail seo a leanas: spásAE, Feasacht Spáis, TIWI agus Comhaontú ETIM. 

Cleachtas grúpa  
(Gníomhaíochtaí a dtugtar cuireadh do rannpháirtithe iad a dhéanamh i ngrúpaí)  

Oibreoidh na rannpháirtithe i ngrúpaí chun an t-eolas gairme is suimiúla agus, ina 

mbarúlacha féin, is mealltaí d'eolas gairme a ndaltaí, a roghnú ó na hábhair atá ar fáil 

(próifílí shlite beatha), agus roinnfidh siad an méid a d'fhoghlaim siad ina ngrúpaí agus an 

dóigh le scileanna na ndaltaí a fhorbairt i dtreo na bhpróifílí roghnaithe. 

Acmhainní 
• Comhaontú ETIM: seimineáir ghréasáin le gairmí ETIM ón earnáil tionsclaíochta 

http://www.stemalliance.eu/webinars agus bileoga gairme a bhaineann le próifílí shlí 

bheatha na láithreoirí. 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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• SpásAE/Feasacht Spáis: Mol Shlite Beatha http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Bileoga gairme agus eiseamláirí ó TFC http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Tionscadail Ghaolmhara Eile / Acmhainní: 

• Sraith stráitéisí do Shlite Beatha ETIM (Foghlaim ETIM RA) 

• Hypatia sraith stráitéisí do scoileanna (tionscadal Hypatia) 

• Próifílí gairme (Siemens) 

http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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