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Organizator: European Schoolnet 

Ciljna skupina: učitelji, ki poučujejo na srednjih šolah 

Lokacija: iz oči v oči, na spletu 

Opis tečaja 

Namen in cilji usposabljanja 
Program usposabljanja je nastal v okviru projekta spaceEU. Številni evropski učitelji morajo 

v okviru svoje poklicne dejavnosti opravljati tudi nalogo poklicnega usmerjanja. Da bi to 

nalogo uspešno izvajali, morajo biti seznanjeni z delovnimi mesti na področju STEM, ki so 

trenutno na voljo ali bodo kmalu na voljo v različnih sektorjih, zlasti v industrijskem sektorju. 

Namen te delavnice je udeležence seznaniti z različnimi poklici, povezanimi s področjem 

STEM in vesoljem, s poudarkom na poklicih prihodnosti, ki jih bodo sedanji učenci oziroma 

bodoči strokovnjaki lahko opravljali v prihodnjih letih in desetletjih. 

Program delavnice (struktura in urnik) 
• Uvod - namen delavnice in napačne predstave o STEM in vesolju (~3 min) 

• Pregled projektov in deležnikov, ki sodelujejo na tej delavnici (~3-5 min)  

• Predstavitev poteka delavnice (~2 min) 

• Delo v skupini (~35 min): 

-  1. korak: Udeleženci se razdelijo v skupine po 4 ali 5. (~2 min) 

-  2. korak: Udeleženci izberejo enega ali več virov izmed treh priporočenih virov 

informacij in poiščejo poklicno pot, ki ustreza predmetom, ki jih poučujejo. (~8 

min) 

-  3. korak: Udeleženci razmislijo o vrstah spretnosti, ki so potrebne za uspešno 

napredovanje na izbrani poklicni poti, in jih vpišejo v delovni list. (~10 min) 
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-  4. korak: Udeleženci bodo v skupinah razpravljali o tem, kaj lahko storijo oz. 

izboljšajo, da bi učencem pri pouku pomagali razviti te spretnosti. (~13 min) 

- (neobvezno) 5. korak: Udeleženci si bodo z drugimi skupinami izmenjali 

informacije o tem, kaj se jim je zdelo najbolj zanimivo pri izbranem poklicu (če bo 

čas). 

• Zaključek (~2 min) 

Vodena praksa 
(Dejavnosti, ki jih izvaja vodja usposabljanja) 

• Kratek uvod na temo poklicev STEM in napačnih predstav o teh poklicih. 

• Organizacija dela v skupini. 

Samostojno delo 
(Dejavnosti, ki jih udeleženci samostojno izvajajo) 

• Udeleženci bodo morali izbrati delovne liste iz gradiva, ki je bilo pripravljeno v okviru 

projektov SpaceEU, Space Awareness, TIWI in STEM Alliance. 

Delo v skupini  
(Dejavnosti, ki jih udeleženci izvajajo v skupinah)  

Udeleženci bodo izbrali gradivo, ki je po njihovem mnenju najbolj zanimivo in privlačno za 

njihove učence, ter se v skupinah pogovarjali o tem, kaj so se naučili in kako lahko razvijajo 

spretnosti učencev v skladu z izbranimi poklici. 

Viri 
• STEM Alliance: spletni seminarji s strokovnjaki za STEM iz gospodarstva 

http://www.stemalliance.eu/webinars in delovni listi, povezani s poklici predavateljev. 

• SpaceEU/Space Awareness: karierno središče 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: Predstavitev poklicev in vzornikov na področju IKT 

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

Sorodni projekti/ viri: 

• Zbirka orodij za poklicno pot na področju STEM (STEM Learning UK) 

• Zbirka orodij za šole Hypatia (projekt Hypatia) 

• Poklicni profili (Siemens)

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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