
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SpaceEU õpetajate 
koolitusprogrammid  

STEM-karjäär ja tulevikuoskused 

Noore, loova ja kaasava Euroopa 
kosmosekogukonna edendamine 

Projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 
„Horizon 2020” toetuslepingu nr 821832 alusel. Dokument sisaldab üksnes autorite vaateid 
ega esinda Euroopa Komisjoni (EK) või Teadusuuringute Rakendusameti (REA) seisukohti. Ei 
Euroopa Komisjon ega Teadusuuringute Rakendusamet ei vastuta dokumendis sisalduva 
teabe kasutamise eest. 
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Organisatsioon: European Schoolnet 

Sihtrühm: Töötavad gümnaasiumiõpetajad 

Toimumiskoht: Kontakt- ja veebiõpe 

Kursuse kirjeldus 

Koolituse eesmärk ja kavatsused 
See koolitusprogramm on välja töötatud projekti spaceEU raames. Lisaks palutakse 

paljudel õpetajatel kogu Euroopas etendada oma ülesannete täitmisel ka karjäärinõustaja 

rolli. Selleks peavad nad teadma, millised STEM-töökohad on praegu ja peagi saadaval eri 

sektorites, eriti tööstuses. Siinse õpikoja eesmärk on tutvustada osalejatele mitmesuguseid 

STEMi ja kosmosega seotud töökohti, keskendudes tulevikutöödele, mida praegused 

õpilased ja tulevased spetsialistid saavad järgmistel aastatel ja aastakümnetel teha. 

Õpikoja ajakava (ülesehitus ja kestus) 
• sissejuhatus: õpikoja eesmärk ning väärarusaamad STEMi ja kosmose kohta (u 3 min); 

• ülevaade õpikotta panustavatest projektidest/osalistest (u 3-5 min); 

• õpikoja ülesehituse selgitamine (u 2 min); 

• rühmatöö (u 35 min): 

- 1. samm: osalejad jagunevad 4-5-liikmelistesse rühmadesse (u 2 min); 

- 2. samm: osalejad valivad kolme soovitusliku teabeallika seast endale 

meelepärase materjali (või mitu), et otsida karjäärirada, mis sobib nende 

õpetatava(te) aine(te)ga (u 8 min); 

- 3. samm: osalejad mõtlevad, milliseid oskusi on vaja, et valitud karjääris edukas 

olla, ning märgivad need töölehele (u 10 min); 

- 4. samm: osalejad arutavad rühmades, mida nad saaksid teha või parandada, 

et aidata õpilastel neid oskusi oma tundides arendada (u 13 min); 
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- (valikuline) 5. samm: osalejad jagavad teiste rühmadega arvamusi selle kohta, 

mis oli kõige põnevam, mida nad valitud karjäärivõimaluste kohta leidsid (kui on 

lisaaega); 

• kokkuvõte (u 2 min). 

Juhendatud praktiline tegevus 
(Tegevusi viib läbi õpikoja juhendaja) 

• lühike sissejuhatus STEM-karjäärivalikute teemasse ja STEM-töökohtadega seotud 

väärarusaamad; 

• rühmatöö juhendamine. 

Iseseisev töö 
(Ülesanded, mida osalejatel palutakse iseseisvalt täita) 

• Osalejatel palutakse valida karjäärilehed järgmiste projektide materjalidest: spaceEU, 

Space Awareness, TIWI ja STEM Alliance. 

Rühmatöö  
(Ülesanded, mida osalejatel palutakse täita rühmas)  

Osalejad töötavad rühmades, et valida pakutava materjali hulgast karjääriteave 

(karjääriprofiilid), mis on nende arvates õpilastele kõige põnevam ja köitvam. Osalejad 

jagavad oma rühmas, mida nad teada said ja kuidas õpilaste oskusi arendada, et 

saavutada valitud profiilid. 

Materjalid 
• STEM Alliance: veebiseminarid tööstuse STEM-spetsialistidega; 

http://www.stemalliance.eu/webinars ja karjäärilehed, mis on seotud esinejate 

karjääriprofiilidega; 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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• SpaceEU/Space Awareness: karjäärikoda; http://www.space-

awareness.org/en/careers/; 

• TIWI: karjäärilehed ja IKT-eeskujud; http://tiwi.eun.org/category/career-materials/. 

Teisi seotud projekte/materjale: 

• STEM-karjääride tööriistakomplekt (STEM-õpe Ühendkuningriigis); 

• Hypatia tööriistakomplekt koolidele (projekt Hypatia); 

• Karjääriprofiilid (Siemens). 

http://www.space-awareness.org/en/careers/
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
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