
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU þjálfunaráætlanir fyrir 
kennara 

STEM-störf og færni til framtíðar 

Fyrir ungt, skapandi og 
aðgreiningarlaust evrópskt 

geimsamfélag 

Þetta verkefni hefur fengið styrk frá Horizon 2020 – rammaáætlun ESB um rannsóknir og 
nýsköpun undir styrkjasamningi nr. 821832. Innihald þessa skjals endurspeglar aðeins 
skoðanir höfundar og lýsir ekki skoðunum framkvæmdastjórnar ESB né 
framkvæmdaskrifstofu rannsókna. Hvorki framkvæmdastjórnin né framkvæmdaskrifstofan 
bera ábyrgð á því hvernig upplýsingarnar í þessu skjali eru notaðar. 
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Stofnun: European Schoolnet 

Markhópur: Starfandi kennarar í gagnfræði- og framhaldsskólum 

Staður: Augliti til auglitis, á netinu 

Námskeiðslýsing 

Þjálfunarmarkmið og tilgangur 
Þessi þjálfunaráætlun hefur verið þróuð af rammaáætlun spaceEU verkefnisins. Margir 

kennarar í Evrópu eru einnig beðnir um að gegna starfi starfsráðgjafa sem hluta af starfi 

sínu. Til þess þurfa þeir að vera meðvitaðir um STEM-störf sem til eru og verða til í nánustu 

framtíð í hinum ýmsum starfsgeirum, sérstaklega í iðnaði. Markmið þessarar vinnustofu er 

að kynna þátttakendum fyrir mismunandi STEM- og geimtengdum störfum, með áherslu á 

störf framtíðarinnar sem núverandi nemendur – fagfólk framtíðarinnar – munu geta 

starfað við á næstu árum og áratugum. 

Tímaáætlun vinnustofu (skipulag og tímalengd) 
• Kynning – grundvallarforsenda vinnustofunnar og ranghugmyndir í STEM og geimnum 

(~3 mín.) 

• Yfirlit verkefna/aðila sem leggja af mörkum til þessarar vinnustofu (~3-5 mín.)  

• Skipulag vinnustofunnar útskýrt (~2 mín.) 

• Hópvinna (~35 mín.) 

- 1. skref: Þátttakendum er skipt í hópa með 4-5 einstaklingum (~2 mín.) 

- 2. skref: Þátttakendur velja tilgang (eða nokkur tilföng) úr hópi þriggja 

upplýsingaheimilda sem mælt er með til að skoða starfsferil sem passar við 

fagið eða fögin sem þeir kenna (~8 mín.) 

- 3. skref: Þátttakendur íhuga hvernig færni er nauðsynleg til að verða farsæl(l) á 

þessum starfsferli og skrifa það á vinnublaðið (~10 mín.) 

- 4. skref: Þátttakendur ræða í hópum sínum hvað þeir geta gert/bætt til að hjálpa 

nemendum að móta þessa færni í kennslustundum sínum (~13 mín.) 
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- (Valfrjálst) 5. skref: Þátttakendur deila með öðrum hópum hvað þeim fannst 

áhugaverðast við valinn starfsferil - ef tími gefst 

• Vinnustofu lýkur (~2 mín.) 

Æfing með leiðsögn 
(Leiðbeinandi vinnustofunnar sér um verkefni) 

• Stutt kynning á STEM-störfum og ranghugmyndum sem tengjast þessum störfum 

• Hópvinna. 

Sjálfstæð æfing 
(Verkefni sem þátttakendum er boðið að gera á eigin spýtur) 

• Þátttakendum er boðið að velja ferilblöð úr efninu sem er í boði í eftirfarandi 

verkefnum: spaceEU, Space Awareness, TIWI og STEM Alliance. 

Hópæfing  
(Verkefni sem þátttakendum er boðið að gera í hópum)  

Þátttakendur vinna í hópum til að velja efni sem er í boði sem þeim finnst áhugaverðast 

og, að þeirra mati, er aðlaðandi fyrir ferilupplýsingar nemenda þeirra (ferilssvið) og deila 

innan síns hóp hvað þeir hafa lært og hvernig hægt er að þróa færni nemenda í átt að 

þessum sviðum. 

Tilföng 
• STEM Alliance: netnámskeið með STEM-fagfólki úr iðnaðinum 

http://www.stemalliance.eu/webinars og ferilblöð sem tengjast ferilssviði kynnanna. 

• SpaceEU/Space Awareness: Starfamiðstöð http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Ferilblöð og fyrirmyndir úr upplýsingatækni- og fjarskiptageiranum 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

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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Önnur tengd verkefni / tilföng: 

• Verkfærakista fyrir STEM-störf (STEM Learning UK) 

• Hypatia verkfærakista fyrir skóla (Hypatia verkefni) 

• Ferilssvið (Siemens) 

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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