
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU-koulutusohjelmat 
opettajille 

LUMA-alan uramahdollisuudet ja 
tulevaisuuden taidot 

Nuoren, luovan ja osallistavan 
eurooppalaisen avaruusyhteisön 

edistäminen 

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -ohjelmasta (tukisopimus nro 821832). Tämän asiakirjan sisältö ilmentää vain 
kirjoittajan näkemystä, eikä edusta Euroopan komission tai Euroopan tutkimuksen 
toimeenpanoviraston (REA) mielipidettä. Sen paremmin komissio kuin REA ei ole vastuussa 
tähän asiakirjaan sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 
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Organisaatio: European Schoolnet 

Kohderyhmä: Toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat 

Paikka: lähi- ja verkko-opetus 

Kurssikuvaus 

Koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Tämä koulutusohjelma on kehitetty spaceEU-hankkeen yhteydessä. Monia opettajia 

ympäri Eurooppaa pyydetään tekemään ammatinvalinnanohjaajan tehtäviä osana 

työtään. Jotta he voisivat toimia tässä tehtävässä, heidän on oltava tietoisia 

tämänhetkisistä ja lähitulevaisuudessa tarjolle tulevista LUMA-työpaikoista eri aloilla, 

erityisesti teollisuudessa. Tämän työpajan tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat 

monenlaisiin LUMA-alaan ja avaruuteen liittyviin työpaikkoihin. Keskiössä ovat 

tulevaisuudet työt, joihin nykyiset opiskelijat – tulevat ammattilaiset – voivat päästä 

tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Työpajan aikataulu (rakenne & kesto) 
• Johdanto – työpajan perusteet ja LUMA-alaan ja avaruuteen liittyvät harhakäsitykset 

(~ 3 min) 

• Työpajan toteuttamiseen osallistuvien hankkeiden/tahojen esittely  (~ 3–5 min)  

• Selostus työpajan rakenteesta (~ 2 min) 

• Ryhmätyöskentely (~ 35 min): 

- Vaihe 1: Osallistujat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin (~ 2 min) 

- Vaihe 2: Osallistujat valitsevat aineiston (tai useita aineistoja) kolmesta 

suositellusta tietolähteestä, josta voi hakea tietoa heidän opettamiinsa aineisiin 

sopivista urapoluista (~ 8 min) 

- Vaihe 3: Osallistujat miettivät, millaisia taitoja valitussa ammatissa 

menestymiseen tarvitaan ja merkitsevät ne tehtäväsivulle (~ 10 min) 
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- Vaihe 4: Osallistujat keskustelevat ryhmissään, mitä he voisivat tehdä tai 

parantaa, että oppilaat voisivat kehittää näitä taitoja heidän tunneillaan (~ 13 

min) 

- (Valinnainen) Vaihe 5: Osallistujat kertovat muille ryhmille, mikä heidän 

mielestään oli kiinnostavinta valituissa ammattikuvauksissa – jos jää 

ylimääräistä aikaa 

• Lopetus (~ 2 min). 

Ohjattu toiminta 
(Työpajan vetäjän toteuttama toiminta) 

• Lyhyt johdanto LUMA-alan ammatteihin ja näihin töihin liittyvät harhakäsitykset 

• Ryhmätyöskentelyn fasilitointi. 

Itsenäinen toiminta 
(Osallistujien itsenäisesti toteuttama toiminta) 

• Osallistujia pyydetään valitsemaan ammattikuvaukset materiaaleista, joita on 

saatavilla seuraavista hankkeista: spaceEU, Space Awareness, TIWI ja STEM Alliance. 

Ryhmätoiminta  
(Osallistujien ryhmissä toteuttama toiminta)  

Osallistujat työskentelevät ryhmissä, joissa he valitsevat tarjotusta materiaalista 

kiinnostavimman ja heidän mielestään oppilaiden uravalinnan kannalta 

houkuttelevimman ammattikuvauksen  (uraprofiilin) ja kertovat ryhmissä, mitä he oppivat 

ja miten oppilaiden taitoja voisi kehittää valittujen profiilien suuntaan. 

Aineistoja 
• STEM Alliance: webinaareja LUMA-alan ammattilaisten kanssa 

http://www.stemalliance.eu/webinars ja puhujien uraprofiileihin liittyviä 

ammattikuvauksia. 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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• SpaceEU/Space Awareness: tietoa avaruuteen liittyvistä ammateista 

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

• TIWI: Ammattikuvauksia ja ICT-alan roolimalleja http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Muita asiaan liittyviä hankkeita/aineistoja: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia toolkit for schools (Hypatia-hanke) 

• Career profiles (Siemens) 

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
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