
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SpaceEU Öğretmen Eğitim 

Programları 
STEM Kariyerleri ve Geleceğin 

Becerileri  

Fostering a young, 
creative and inclusive 

European Space Community 

Bu proje, 821832 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 araştırma ve 
yenilik programından fon almıştır. Bu belgenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve 
Avrupa Komisyonu'nun (EC) veya Araştırma Yürütme Ajansı'nın (REA) fikirlerini temsile tmez. 
Bu belgenin içerdiği bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından ne AB ne de REA sorumlu 
değildir. 
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Kuruluş: European Schoolnet 

Hedef Kitle: Ortaokullarda hizmet içi görevli olan öğretmenler 

Yer: Yüz yüze, çevrimiçi 

Kurs açıklaması 

Eğitim amacı ve hedefleri  

Bu eğitim programı, spaceEU projesi çerçevesinde geliştirilmiştir. Avrupa'daki birçok 
öğretmenden de, görevlerinin bir parçası olarak, kariyer danışmanlığı rolünü yerine 
getirmeleri istenmektedir. Bunu yapmak için, başta sanayi olmak üzere çeşitli sektörlerde 
mevcut ve yakında var olacak olan STEM (Science (Fen), Technology (Teknoloji), 
Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) ile ilgili mesleklerden haberdar 
olmaları gerekir. Bu çalıştayın amacı, katılımcıların, mevcut öğrencilerin - geleceğin 
profesyonellerinin önümüzdeki yıllarda girebilecekleri geleceğin işlerine odaklanarak çeşitli 
STEM ve uzayla ilgili işlerle tanışmalarını sağlamaktır. 

Çalıştay programı (yapı & süre) 

• Giriş – çalıştayın mantığı ve STEM ve uzayla ilgili yanlış anlamalar (~3 dk) 

• Bu çalıştaya katkıda bulunan projelere/taraflara genel bakış (~3-5 dk) 

• Çalıştay yapısının açıklanması (~2 dk) 

• Grup çalışması (~35 dk): 

- Adım 1: Katılımcılar, 4-5 kişilik gruplara bölünür (~2 dk) 

- Adım 2: Katılımcılar, öğrettikleri konuya/konulara uygun bir kariyer patikası 

aramak   için önerilen 3 bilgi kaynağından bir kaynak (veya birkaç kaynak) 

seçecekler (~8 dk) 

- Adım 3: Katılımcılar, seçtikleri kariyerde başarılı olmak için gereken beceri 

türlerini değerlendirecek ve bunları çalışma kağıdına dolduracaklar (~10 dk) 

- Adım 4: Katılımcılar, öğrencilerin sınıflarında bu becerileri geliştirmelerine 

yardımcı olmak için neler yapabileceklerini/geliştirebileceklerini gruplarında 

tartışacaklar. (~13 dk) 

- (Opsiyonel) Adım 5: Katılımcılar, seçtikleri kariyer profillerinde en ilginç 

bulduklarını diğer gruplarla paylaşacaklar. – (eğer fazladan zaman varsa)  

• Tamamlama (~2 dk) 
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Rehberli uygulama 

(Çalıştay eğitmeni tarafından gerçekleştirilen aktiviteler) 

• STEM kariyerleri ile ilgili kısa bir giriş ve bu mesleklerle ilgili yanlış anlamalar 

• Grup çalışmasının kolaylaştırılması. 

Bağımsız uygulama 

(Katılımcıların bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi istenen aktiviteler) 

• Katılımcılardan, aşağıdaki projelerde bulunan materyallerden kariyer sayfalarını 

seçmeleri istenecektir: spaceEU, Space Awareness, TIWI ve STEM Alliance 

Grup uygulaması 

(Katılımcıların gruplar halinde gerçekleştirmesi istenen aktiviteler)  

Katılımcılar, sunulan materyalden en ilginç ve kendi görüşlerine göre öğrencilerin kariyer 

bilgileri (kariyer profilleri) açısından en dikkat çekici olanları seçmek için gruplar halinde 

çalışacaklar. Elde ettikleri bilgileri ve öğrenci becerilerinin seçilen profiller doğrultusunda 

nasıl geliştirilebileceğini kendi grupları içinde paylaşacaklar.  

Kaynaklar 

• STEM Alliance: İlgili sektördeki STEM profesyonelleri iler gerçekleştirilen web seminerleri 

http://www.stemalliance.eu/webinars ve sunum yapanların kariyer profilleriyle ilgili 

kariyer sayfaları 

• SpaceEU/Uzay Farkındalığı: Kariyer merkezi http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: BİT’le ilgili kariyer sayfaları ve rol modeller http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

İlgili Diğer Projeler / Kaynaklar: 

• STEM Kariyerleri Araç kiti (STEM Learning UK) 

• Okullar için Hypatia adlı Araç kiti (Hypatia projesi) 

• Kariyer profilleri (Siemens) 

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/
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


 

 

 

 

 


