
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„SpaceEU“ mokytojų mokymo 
programos  

STEM sričių karjera ir ateities 
įgūdžiai  

Kūrybiškos ir įtraukios jaunos 
Europos kosmoso bendruomenės 

ugdymas 

Finansavimas šiam projektui skirtas iš Europos Sąjungos tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizon 2020“ pagal dotacijos susitarimą Nr. 821832. Šio dokumento turinys atspindi tik 
autoriaus požiūrį ir neišreiškia Europos Komisijos (EK) arba Mokslinių tyrimų vykdomosios 
įstaigos (MTVĮ) nuomonės. Nei EK, nei MTVĮ neatsako už šiame dokumente pateiktos 
informacijos naudojimą. 
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Organizacija: „European Schoolnet“ 

Tikslinė auditorija: vidurinių mokyklų mokytojai 

Vieta: gyvai, internetu 

Kurso aprašymas 

Mokymo tikslas ir uždaviniai 
Ši mokymo programa parengta įgyvendinant projektą „spaceEU“. Daugelis mokytojų 

Europoje susiduria su prašymu taip pat konsultuoti profesinio orientavimo klausimais. Kad 

galėtų tai padaryti, jie turi žinoti, kokiems gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos (angl. STEM) sričių specialistams šiuo metu siūloma ir netrukus atsiras darbo 

įvairiuose sektoriuose, ypač pramonėje. Šio seminaro tikslas yra supažindinti dalyvius su 

įvairiais su STEM ir kosmosu susijusiomis profesijomis, didžiausią dėmesį skiriant ateities 

specialybėms, kurias per ateinančius metus ir dešimtmečius galės rinktis esami mokiniai – 

būsimieji specialistai. 

Seminaro planas (struktūra ir trukmė) 
• Įvadas – seminaro pagrindimas ir klaidingų pažiūrų apie STEM ir kosmosą 

paaiškinimas (~ 3 min.) 

• Projektų ir (arba) prie seminaro prisidedančių partnerių apžvalga (~ 3–5 min.)  

• Seminaro struktūros paaiškinimas (~ 2 min.) 

• Darbas grupėmis (~ 35 min.): 

- 1 žingsnis: dalyviai pasidalija 4–5 asmenų grupelėmis (~2 min.); 

- 2 žingsnis: dalyviai pasirenka vieną (ar keletą) išteklių iš trijų rekomenduojamų 

informacijos šaltinių, kuriuose ieškos jų dėstomą (-us) dalyką (-us) atitinkančio 

karjeros kelio (~8 min.); 

- 3 žingsnis: dalyviai nagrinėja, kokių įgūdžių reikia norint sėkmingai siekti 

pasirinktos karjeros, ir surašo juos lentelėje (~10 min.); 
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- 4 žingsnis: dalyviai grupėmis aptaria, ką jie gali padaryti ar patobulinti, kad 

padėtų mokiniams ugdytis šiuos įgūdžius savo pamokose (~13 min.); 

- (papildomas) 5 žingsnis: jeigu lieka laiko, dalyviai su kitomis grupėmis dalijasi 

įdomiausiais įspūdžiais apie pasirinktą (-us) karjeros profilį (-ius). 

• Apibendrinimas (~2 min.) 

Darbas su lektoriumi 
(Veiklą veda seminaro instruktorius) 

• Trumpas įvadas į karjeros STEM srityje temą ir su šiais darbais susijusias klaidingas 

pažiūras.  

• Grupių darbo koordinavimas. 

Savarankiškas darbas 
(Veikla, kurią dalyviai kviečiami atlikti savarankiškai) 

• Dalyviai bus kviečiami pasirinkti lapus su karjeros aprašymais iš turimos šių projektų 

medžiagos: „spaceEU“, „Space Awareness“, TIWI, ir „STEM Alliance“. 

Darbas grupėmis 
(Veikla, kurią dalyviai kviečiami atlikti grupėmis)  

Grupių nariai pasirinks įdomiausią ir, jų nuomone, mokiniams patraukliausią informaciją 

apie karjerą iš siūlomos medžiagos (karjeros profilius) ir pasidalys su kitais savo grupės 

nariais, ką sužinojo ir kaip būtų galima ugdyti mokinių įgūdžius pasirinktų profilių kryptimi. 

Ištekliai 
• „STEM Alliance“: internetiniai seminarai su STEM pramonės specialistais 

(http://www.stemalliance.eu/webinars) ir su pranešėjų karjeros profiliu susiję karjeros 

aprašymai. 

• „SpaceEU“ / „Space Awareness“: karjeros centras (http://www.space-

awareness.org/en/careers/). 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
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• TIWI: IKT karjeros aprašymai ir pavyzdžiai (http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/). 

Kiti susiję projektai ir ištekliai: 

• STEM karjeros priemonių komplektas (STEM mokymasis JK). 

• „Hypatia“ priemonių komplektas mokykloms („Hypatia“ projektas). 

• Karjeros profiliai („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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