
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SpaceEU irakasleak prestatzeko 
programak  

Etorkizuneko ZTIM lanbideak eta 
trebetasunak 

Espazioaren Europako Komunitate 
gazte, sortzaile eta integratzailea 

sustatzea 

Proiektu honek Europar Batasunaren Horizonte 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren finantziazioa 
jaso du, 821832 zenbakiko diru-laguntza hitzarmenaren arabera. Dokumentu honen edukiak egilearen 
iritzia baino ez du islatzen, eta ez du Europako Batzordearen eta Ikerketa Agentzia Exekutiboaren iritzia 
adierazten. Ez Europako Batzordea ez Ikerketa Agentzia Exekutiboa ez dira dokumentu honetan jasotako 
informazioaz egin daitekeen erabileraren erantzule. 
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Erakundea: European Schoolnet 

Xede-taldea: Jardunean dauden bigarren hezkuntzako irakasleak 

Tokia: Aurrez aurre, linean 

Ikastaroaren deskribapena 

Prestakuntzaren xedea eta helburuak 
Prestakuntza-programa hau spaceEU proiektuaren esparruan garatu da. Europa osoko 

irakasle askori orientatzaile profesionalen papera ere betetzeko eskatzen zaie, beren 

eginkizunaren parte gisa. Horretarako, gaur egun dauden eta laster hainbat sektoretan 

egongo diren ZTIM lanpostuak ezagutu behar dituzte, bereziki industria sektorean. Tailer 

honen helburua parte-hartzaileek ZTIM eta espazioarekin lotutako hainbat lan ezagutzea 

da, egungo ikasleek —etorkizuneko profesionalek— datozen urteetan eta hamarkadetan 

egin ahal izango dituzten etorkizuneko lanetan arreta jarriz. 

Tailerraren programa (egitura eta iraupena) 
• Sarrera – Tailerraren justifikazioa eta ZTIM eta espazioari buruzko kontzeptu okerrak (~3 

min) 

• Tailer honetan parte hartzen duten proiektuen/alderdien laburpena (~3-5 min)  

• Tailerraren egituraren azalpena (~2 min) 

• Talde-lana (~35 min): 

- 1. urratsa: Parte-hartzaileak 4-5eko taldeetan banatzen dira (~2 min) 

- 2. urratsa: Parte-hartzaileek baliabide bat (edo gehiago) hautatuko dute, 

irakasten duten ikasgaiarekin edo ikasgaiekin bat datorren lanbidea bilatzeko 

gomendatutako 3 informazio-iturrietatik (~8 min) 

- 3. urratsa: Parte-hartzaileek hautatutako lanbidean arrakasta izateko 

beharrezkoak diren trebetasun motak aztertuko dituzte eta lan-orrian beteko 

dituzte (~10 min) 
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- 4. urratsa: Parte-hartzaileek beren taldeetan eztabaidatuko dute zer egin/hobetu 

dezaketen beren eskoletan ikasleei trebetasun horiek garatzen laguntzeko (~13 

min) 

- (Aukerakoa) 5. urratsa: Parte-hartzaileek beste taldeekin partekatuko dute 

aukeratutako lanbide profilaren edo profilen alderdirik interesgarriena, denbora 

geratzen bada 

• Amaiera (~2 min) 

Praktika gidatuak 
(Tailerreko irakasleak egin beharreko jarduerak) 

• Aurkezpen laburra ZTIM ibilbide profesionalen gaiaren eta lan horiekin lotutako 

kontzeptu okerren inguruan 

• Talde-lana erraztea. 

Praktika independenteak 
(Parte-hartzaileek modu independentean egin beharreko jarduerak) 

• Parte-hartzaileei ibilbide profesionalen fitxak hautatzeko eskatuko zaie, proiektu 

hauetan eskura duten materiala oinarri hartuta: spaceEU, Space Awareness, TIWI eta 

STEM Alliance. 

Taldeko praktikak  
(Parte-hartzaileek taldean egin beharreko jarduerak)  

Parte-hartzaileek taldeka lan egingo dute, eskainitako materialetik ikasleen ibilbide 

profesionalerako (profil pertsonalak), eta taldean partekatuko dute ikasitakoa eta ikasleen 

trebetasunak nola garatu daitezkeen aukeratutako profilen norabidean. 
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Baliabideak 
• STEM Alliance: web mintegiak industriako ZTIM profesionalekin 

http://www.stemalliance.eu/webinars eta aurkezleen profil profesionalekin lotutako 

fitxa profesionalak. 

• SpaceEU/Space Awareness: lanbide-zentroa http://www.space-

awareness.org/es/careers/ 

• TIWI: fitxa profesionalak eta jokabide-ereduak IKTetatik 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Lotutako beste proiektu/baliabide batzuk: 

• ZTIM lanbideetarako tresna-multzoa (STEM Learning UK) 

• Hypatia eskoletarako tresna-multzoa (Hypatia proiektua) 

• Profil profesionalak (Siemens) 

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