
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEUs opplæringsprogrammer 
for lærere 

STEM-karrierer og ferdigheter i 
fremtiden 

Fremming av et ungt, kreativt og 
inkluderende europeisk 

romfellesskap 

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 
2020 – under tilskuddsavtalenr. 821832. Innholdet i dette dokumentet gjenspeiler bare 
forfatterens syn og representerer ikke meninger fra Europakommisjonen (EK) eller Research 
Executive Agency (REA). Hverken EK eller REA er ansvarlig for bruk av informasjonen i dette 
dokumentet. 
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Organisasjon: European Schoolnet 

Målgruppe: Lærere i videregående skoler 

Sted: Fysisk og på nettet 

Kursbeskrivelse 

Opplæringsmål og andre mål 
Dette opplæringsprogrammet er utviklet innenfor rammen av spaceEU-prosjektet. Mange 

lærere i Europa blir også bedt om ta rollen som karriereveileder som en del av funksjonen 

deres. For å gjøre dette må de være klar over nåværende STEM-jobber og andre jobber 

som snart blir ledige i ulike sektorer, særlig i bransjen. Målet med dette kurset er at 

deltakerne skal bli kjent med en rekke STEM- og romrelaterte jobber med fokus på 

fremtidige jobber som studenter – fremtidige fagfolk kan gå inn i i årene og tiårene som 

kommer. 

Kursplan (struktur og varighet) 
• Intro – Forklaring av kurset og feiloppfatninger av STEM og rom (~3 min) 

• Oversikt over prosjektene/partene som bidrar til kurset (~3-5 min)  

• Kursets struktur (~ 2 min) 

• Gruppearbeid (~35 min): 

- Trinn 1: Deltakere deles inn i grupper på 4–5 (~2 min) 

- Trinn 2: Deltakerne velger en ressurs (eller flere ressurser) fra de 3 anbefalte 

informasjonskildene for å se etter en karrierevei som passer til fagene de 

underviser (~8 min) 

- Trinn 3: Deltakerne skal vurdere hvilke typer ferdigheter som trengs for å lykkes i 

den valgte karrieren og fylle dem i regnearket (~10 min) 

- Trinn 4: Deltakerne skal diskutere i sine grupper hva de kan gjøre for å hjelpe 

elevene med å utvikle disse ferdighetene i sine klasser? (~13 min) 
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- (Valgfritt) Trinn 5: Deltakerne skal dele med andre grupper hva de fant mest 

interessante i valgte karriereprofil(er) – hvis det er ekstra tid 

• Avslutning (~2 min) 

Veiledende praksis 
(Aktiviteter fra kursinstruktøren) 

• Kort introduksjon av emnet STEM-karrierer og misforståelser om disse jobbene 

• Tilrettelegging av gruppearbeid. 

Uavhengig praksis 
(Aktivitetsdeltakere bes jobbe selvstendig) 

• Deltakerne skal velge karrierearkene fra materialet som er tilgjengelig i følgende 

prosjekter: SpaceEU, Space Awareness, TIWI og STEM Alliance. 

Gruppepraksis  
(Aktivitetsdeltakere skal jobbe i grupper)  

Deltakerne skal jobbe i grupper for å velge fra det tilbudte materialet som er mest 

interessant, og etter deres mening appeller til sine studenters karriereinformasjon 

(karriereprofiler). Deretter skal deltakerne dele overfor gruppen hva de lærte og hvordan 

elevenes ferdigheter kan utvikles i retning av de valgte profilene. 

Ressurser 
• STEM Alliance: webinarer med STEM-fagfolk fra 

bransjenhttp://www.stemalliance.eu/webinars og karriereark knyttet til karriereprofiler 

av presentatører. 

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

• TIWI: Karriereark og rollemodeller fra IKT 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/
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Andre relaterte prosjekter / ressurser: 

• STEM-karriereverktøysett (STEM Learning UK) 

• Hypatia-verktøysett for skoler (Hypatia-prosjekt) 

• Karrieringsprofiler (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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