
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU програми за обучение на 

учители 
Професии в областта на STEM и умения 

на бъдещето 

Насърчаване на младежка, 
креативна и приобщаваща 

Европейска космическа общност 

Този проект е финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания 
и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 821832. 
Съдържанието на този документ отразява само мнението на автора и не представя 
становището на Европейската комисия (ЕК) или Изпълнителната агенция за научни 
изследвания (REA). Нито ЕК, нито REA, носят отговорност за използването на 
информацията, съдържаща се в този документ. 
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Организация: European Schoolnet 

Целева аудитория: Действащи учители в средните училища 

Място: Присъствено, онлайн 

Описание на курса 

Цели и задачи на обучението 
Тази програма за обучение е разработена в рамките на проекта spaceEU. От много учители в цяла 

Европа се изисква като част от техните функции да изпълняват и ролята на кариерни консултанти. За да 

правят това, те трябва да са наясно с професиите в областта на STEM, които съществуват понастоящем, и 

които скоро ще бъдат налични в различните сектори, особено в промишлеността. Целта на този семинар 

е да запознае участниците с различни професии, свързани със STEM и космоса, с акцент върху 

професиите на бъдещето, с които настоящите ученици – бъдещи професионалисти, ще могат да се 

занимават през следващите години и десетилетия. 

График на семинара (структура и продължителност) 
• Въведение – обосновка на семинара и погрешни схващания при преподаването за STEM и космоса 

(~3 мин.) 

• Преглед на проектите/страните, които имат принос за този семинар (~3-5 мин.)  

• Разяснения за структурата на семинара (~2 мин.) 

• Работа по групи (~35 мин.): 

- Стъпка 1: Участниците се разделят на групи от 4-5 човека (~2 мин.) 

- Стъпка 2: Участниците ще изберат ресурс (или няколко ресурса) от 3-те препоръчани 

източника на информация, за да потърсят кариерна пътека, отговаряща на предмета(ите), 

които преподават (~8 мин.) 

- Стъпка 3: Участниците ще помислят за видовете умения, необходими за постигане на успех 

в избраната професия, и ще ги попълнят в работния лист (~10 мин.) 

- Стъпка 4: Участниците ще обсъдят със своите групи какво могат да направят/да подобрят в 

своите класове, за да помогнат на учениците да развият тези умения (~13 мин.) 

- (по-желание) Стъпка 5: Участниците ще споделят с другите групи какво намират за най-

интересно в избрания(те) професионален профил(и) – ако има време 
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• Обобщаване (~2 мин.) 

Практика с инструктор 

(Дейности, които се изпълняват от инструктора на семинара) 

• Кратко въведение в темата за професиите в областта на STEM и погрешните схващания, свързани с 

тях 

• Модериране на работата по групи. 

Самостоятелна практика 
(Дейности, които участниците се приканват да изпълнят самостоятелно) 

• Участниците ще бъдат приканени да изберат кариерни листове от материалите, налични в 

следните проекти: spaceEU, Space Awareness, TIWI и STEM Alliance. 

Групова практика 
(Дейности, които участниците се приканват да изпълнят в групи) 

Участниците ще работят в групи, за да изберат от предложените материали най-интересната и според 

тях привлекателна за техните ученици кариерна информация (кариерни профили), и ще споделят в 

своята група какво са научили и как уменията на учениците могат да бъдат развити в посока на 

избраните профили. 

Ресурси 
• STEM Alliance: уебинари със STEM професионалисти от индустрията 

http://www.stemalliance.eu/webinars и кариерни листове, свързани с кариерните профили на 

презентаторите. 

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

• TIWI: Кариерни листове и ролеви модели от ИКТ http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

 

 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
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Други свързани проекти/ресурси: 

• Инструментариум за кариера в STEM (STEM Learning UK) 

• Инструментариум за училища Hypatia (проект Hypatia) 

• Кариерни профили (Siemens) 

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