
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 SpaceEUתוכניות הכשרת המורים של 

 וכישורי העתיד STEM-קריירות בתחום ה

יצירתית  ,צעירה אירופית  קהילה מטפחים  
חלל  חוקרי של  ומכילה   

והחדשנות המחקר  מתוכנית  מימון  קיבל  זה  Horizon 2020  פרויקט  מס'     מענק  הסכם  תחת  האירופי,  האיחוד  של 

שקף רק את דעותיו של המחבר ואינו מייצג את דעותיהן של הנציבות האירופית ) . תוכנו של מסמך זה מ 821832 EC )

(. הנציבות האירופית וסוכנות המחקר האירופית אינן אחראיות על אף שימוש REAאו של סוכנות המחקר האירופית )

במסמך זה.   שייעשה במידע הכלול  
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 European Schoolnet הארגון: 

 מורים מוסמכים בבתי ספר תיכוניים  קהל היעד: 

 פנים, אונליין -אל-פנים המיקום: 

 תיאור הקורס

 מטרת ההדרכה ויעדיה 

מורים רבים באירופה מתבקשים גם למלא כחלק   . spaceEUתוכנית ההדרכה הזו פותחה במסגרת פרויקט 

)מדעים,   STEM-לשם כך עליהם להיות מודעים למשרות בתחום ה מתפקידם תפקיד של יועצי קריירה.

מטרת   טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה( המוצעות כעת ובעתיד במגזרים שונים, במיוחד בענפי התעשייה.

והחלל, עם דגש על משרות   STEM-הסדנה היא להציג בפני המשתתפים מגוון רחב של משרות בתחום ה

 ים הקרובים. יוכלו לעסוק בהן בשנים ובעשור  –אנשי המקצוע של העתיד  – העתיד שהתלמידים כיום 

 לוח זמני הסדנה )מבנה ומשך הסדנה(

 דק'(   3-והחלל )כ  STEM-ההיגיון מאחורי הסדנה ותפיסות מוטעות בתחום ה  –מבוא  •

  דק'( 5–3-סקירה כללית של הפרויקט/הצדדים שתרמו לסדנה זו )כ •

 דק'(   2-הסבר על מבנה הסדנה )כ •

 דק'(:  35-עבודת צוות )כ •

 דק'(  2- אנשים )כ 5– 4ת של המשתתפים יתפצלו לקבוצו : 1שלב  -

זאת   –מקורות המידע המומלצים  3המשתתפים יבחרו משאב אחד או יותר מתוך  : 2שלב  -

 דק'(  8-במטרה למצוא מסלול קריירה שיתאים למקצוע/ות שהם מלמדים )כ

המשתתפים יחשבו על סוגי הכישורים הדרושים כדי להצליח בקריירה שנבחרה, וירשמו   : 3שלב  -

 דק'(   10-העבודה )כאותם בגיליון 

המשתתפים ישוחחו במסגרת הקבוצה על מה שהם יכולים לעשות ולשפר כדי לסייע   : 4שלב  -

 דק'(  13- )כ לתלמידים לפתח את הכישורים האלה בשיעורים שלהם

המשתתפים יספרו לשאר הקבוצות את מה שלדעתם היה   – אם יש זמן נוסף  :5)אופציונלי( שלב   -

 ירה שבחרו הכי מעניין בפרופיל/י הקרי

 דק'(  2-סיכום )כ •

 תרגול מונחה 

 )הפעילויות שיעביר מדריך הסדנה( 

 והתפיסות המוטעות הקשורות למשרות אלו  STEM-מבוא מקוצר בנושא קריירות בתחום ה •

 הנחיית העבודה בקבוצות.  •
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 תרגול עצמאי 

 הפעילויות שהמשתתפים יוזמנו לבצע באופן עצמאי( 

המשתתפים יוזמנו לבחור גיליונות מידע על קריירות מתוך החומרים הזמינים בנושאים הבאים:   •

spaceEU, Space Awareness, TIWIו ,-STEM Alliance . 

  תרגול בקבוצות

  הפעילויות שהמשתתפים יוזמנו לבצע בקבוצות( 

פרופילי הקריירה הכי מעניינים והכי  המשתתפים יעבדו בקבוצות ויבחרו מתוך החומרים המוצעים את 

אטרקטיביים לדעתם בעיני התלמידים. אחר כך עליהם לשתף עם הקבוצה את מה שהם למדו ולהסביר איך  

 התלמידים יכולים לפתח את כישוריהם בכיוון הפרופילים שנבחרו. 

 משאבים

• STEM Allianceסמינרים מקוונים עם אנשי מקצוע מהתעשייה בתחום ה :-STEM  

http://www.stemalliance.eu/webinars   ודפי קריירה הקשורים לפרופילי הקריירה שהוצגו על ידי

 המשתתפים. 

• SpaceEU/Space Awareness: Career Hub http://www.space-awareness.org/en/careers/ 

• TIWI:  דפי קריירה ומודלים לחיקוי מ-ICT http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

 :אחרים קשורים משאבים/פרויקטים

• STEM Learning UK)( STEM Careers toolkit 

 Hypatia(לבתי ספר )פרויקט   Hypatiaערכת הכלים  •

 (Siemens) פרופילי קריירה  •

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
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


 

 

 

 

 


