
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programy odbornej prípravy pre 
učiteľov  

Povolania a zručnosti budúcnosti 
zamerané na STEM
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Tento projekt získal finančné prostriedky z Programu Európskej únie pre výskum a inovácie 
Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 821832. Obsah tohto dokumentu vyjadruje len 
názor autora a nepredstavuje názor Európskej komisie (EK) alebo Výkonnej agentúry pre 
výskum (REA). EK ani REA nie sú zodpovedné za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých 
v tomto dokumente.  
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Organizácia: European Schoolnet 

Cieľová skupina: Učitelia pracujúci na stredných školách 

Miesto: prezenčné, online 

Charakteristika kurzu 

Ciele odbornej prípravy 
Ciele odbornej prípravy. 

Harmonogram seminára (štruktúra a dĺžka) 
• Úvod – dôvod seminára a mylné predstavy pri vyučovaní predmetov STEM a o vesmíre (~3 

min) 

• Prehľad projektov/strán, ktoré prispeli k tomuto semináru (~3-5 min)  

• Vysvetlenie štruktúry seminára (~2 min) 

• Skupinová práca (~35 min): 

- Krok 1: Účastníci sa rozdelia do 4-5 členných skupín (~2 min) 

- Krok 2: Účastníci si vyberú zdroj (alebo niekoľko zdrojov) z 3 odporúčaných zdrojov 

informácií s cieľom vyhľadať kariérnu dráhu zodpovedajúcu predmetu(om), 

ktoré vyučujú (~8 min) 

- Krok 3: Účastníci sa zamyslia nad typmi zručností potrebných na úspešné 

zvládanie vybraného povolania a napíšu ich do pracovného hárku (~10 min) 

- Krok 4: Účastníci budú vo svojich skupinách diskutovať o tom, čo môžu 

urobiť/môžu zlepšiť, aby pomohli žiakom v rozvoji týchto zručností vo svojich 

triedach? (~13 min) 

- (Voliteľné) Krok 5: Účastníci sa podelia s inými skupinami o to, čo vo vybraných 

profiloch povolaní považovali za najzaujímavejšie – ak ešte ostane čas 

• Ukončenie (~2 min) 
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Usmerňovaná činnosť 
(Činnosti pod vedením inštruktora seminára) 

• Krátky úvod do témy povolaní zameraných na STEM a mylných predstáv súvisiacich 

s týmito prácami 

• Uľahčenie skupinovej práce. 

Samostatná činnosť 
(Účastníci činností majú možnosť realizovať ich samostatne) 

• Účastníci budú vyzvaní vybrať si karty zamestnania z dostupných materiálov 

z nasledujúcich projektov: spaceEU, Space Awareness, TIWI a STEM Alliance. 

Skupinová činnosť  
(Účastníci činností majú možnosť realizovať ich v skupinách)  

Účastníci pracujúci v skupinách si vyberú z ponúkaných materiálov tie najzaujímavejšie 

a tie, ktoré sú podľa ich názoru vhodné na základe kariérnych informácií o študentoch 

(kariérne profily) a v rámci skupiny sa podelia o to, čo sa dozvedeli a ako je možné rozvíjať 

zručnosti študentov v zmysle vybraných profilov. 

Zdroje 
• STEM Alliance: webináre s odborníkmi v oblasti STEM z priemyslu 

http://www.stemalliance.eu/webinars a karty zamestnania týkajúce sa kariérnych 

profilov prezentujúcich. 

• SpaceEU/Space Awareness: kariérne centrum http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Karty zamestnania a vzory z IKT http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Iné súvisiace projekty / Zdroje: 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
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• Povolania zamerané na STEM – súbor nástrojov (Vzdelávanie v oblasti STEM 

v Spojenom kráľovstve) 

• Hypatia súbor nástrojov pre školy (projekt Hypatia) 

• Kariérne profily (Siemens) 

https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
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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