
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Προγράμματα κατάρτισης 
εκπαιδευτικών SpaceEU 

STEM Σταδιοδρομίες και δεξιότητες 
του μέλλοντος 
 

Προωθώντας μια νεανική, 
δημιουργική και ανοιχτή 

Ευρωπαϊκή Διαστημική 
Κοινότητα 

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση

ς για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) στο πλαίσιο της συ

μφωνίας επιχορήγησης υπ’ αριθ. 821832. Το περιεχόμενο του παρόντος αντικατοπτρίζ

ει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύει απόψεις της Ευρ

ωπαϊκής Επιτροπής (EC) ούτε του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Ούτε η Επιτρ

οπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι

α οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό το έγγραφο πληροφοριών. 
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Οργανισμός: European Schoolnet 

Κοινό-στόχος: Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Τόπος: Με φυσική παρουσία, διαδικτυακά 

Περιγραφή προγράμματος 

Στόχος και αντικείμενα προγράμματος κατάρτισης 
Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου spaceEU της ΕΕ. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη καλούνται, επίσης, να αναλάβουν ρόλο συμβούλου σταδιοδρομίας 

στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Για να το κάνουν, πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις εργασίας STEM 

που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή και που θα είναι σύντομα θα είναι διαθέσιμες σε διάφορους 

τομείς, συγκεκριμένα στον κλάδο. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες 

με τις διάφορες θέσεις εργασίας STEM και σχετικές με το διάστημα, εστιάζοντας στα επαγγέλματα του 

μέλλοντος που θα μπορούν να επιλέξουν οι σημερινοί μαθητές και μελλοντικοί επαγγελματίες κατά τα 

επόμενα χρόνια και δεκαετίες. 

Πρόγραμμα σεμιναρίου (δομή και διάρκεια) 
• Εισαγωγή – σκεπτικό του σεμιναρίου και παρανοήσεις σχετικά με το STEM και το διάστημα (~3 

λεπτά) 

• Επισκόπηση των έργων/μερών που συμβάλλουν σε αυτό το σεμινάριο (~3-5 λεπτά)  

• Επεξήγηση διάρθρωσης σεμιναρίου (~2 λεπτά) 

• Ομαδική εργασία (~35 λεπτά): 

- Βήμα 1 Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων (~2 λεπτά) 

- Βήμα 2 Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν έναν πόρο (ή διάφορους πόρους) από τις 3 

προτεινόμενες πηγές πληροφοριών για να αναζητήσουν μια πορεία σταδιοδρομίας που 

ταιριάζει με τα μαθήματα που διδάσκουν (~8 λεπτά) 

- Βήμα 3 Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τους τύπους δεξιοτήτων που απαιτούνται για να 

επιτύχει κανείς στην επιλεγμένη σταδιοδρομία και θα τους συμπληρώσουν στο φύλλο 

εργασίας (~10 λεπτά) 
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- Βήμα 4 Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με τις ομάδες τους τι μπορούν να κάνουν/να 

βελτιώσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες στις τάξεις 

τους; (~13 λεπτά) 

- (Προαιρετικά) Βήμα 5: Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με τις άλλες ομάδες αυτό που 

βρήκαν πιο ενδιαφέρον στα επιλεγμένα προφίλ σταδιοδρομίας, αν υπάρχει επιπλέον 

χρόνος 

• Σύνοψη και ολοκλήρωση (~2 λεπτά) 

Καθοδηγούμενη εξάσκηση 
(Δραστηριότητες που παρέχονται από τον/την εισηγητή/-τρια του σεμιναρίου) 

• Σύντομη εισαγωγή στο θέμα της καριέρας στον κλάδο του STEM και παρανοήσεις που σχετίζονται 

με αυτά τα επαγγέλματα 

• Προώθηση της ομαδικής εργασίας. 

Ατομική εξάσκηση 
(Δραστηριότητες που καλούνται να εκτελέσουν οι συμμετέχοντες ατομικά) 

• Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν φύλλα καριέρας από το υλικό που διατίθεται στα 

ακόλουθα έργα: spaceEU, Space Awareness, TIWI και STEM Alliance. 

Ομαδική εξάσκηση  
(Δραστηριότητες που καλούνται να εκτελέσουν οι συμμετέχοντες σε ομάδες)  

Οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ομάδες για να επιλέξουν από το προσφερόμενο υλικό τις πιο 

ενδιαφέρουσες και, κατά τη γνώμη τους, πιο ελκυστικές στους μαθητές πληροφορίες σταδιοδρομίας 

(προφίλ σταδιοδρομίας) και έπειτα να μοιραστούν με την ομάδα τους τι έμαθαν και πώς μπορούν να 

αναπτυχθούν οι δεξιότητες των μαθητών προς την κατεύθυνση των επιλεγμένων προφίλ. 

Πόροι 
• STEM Alliance: Webinar με επαγγελματίες του κλάδου STEM 

http://www.stemalliance.eu/webinars και φύλλα σταδιοδρομίας που σχετίζονται με τα 

προφίλ σταδιοδρομίας των εισηγητών. 

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

• TIWI: Φύλλα σταδιοδρομίας και πρότυπα ρόλων ΤΠΕ http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Άλλα σχετικά έργα/πόροι: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Εργαλειοθήκη Hypatia για σχολεία (έργο Hypatia) 

• Career profiles (Siemens) 

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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