
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programet e projektit “SpaceEU” 
për trajnimin e mësuesve 

Karrierat dhe shprehitë e së 
ardhmes në lëndët STEM 

Për të edukuar 
një Komunitet Evropian Hapësinor 

të ri, krijues dhe përfshirës 

Ky projekt është financuar nga programi për kërkim dhe inovacion “Horizon 2020” i Bashkimit Evropian, 
në kuadër të “Marrëveshjes nr. 821832 për grante”. Lënda e këtij dokumenti pasqyron vetëm pikëpamjet 
e autorit dhe nuk përfaqëson as mendimin e Komisionit Evropian (KE) dhe as atë të Agjencisë Ekzekutive 
të Kërkimit (REA—Research Executive Agency). As KE-ja dhe as REA-ja nuk mbajnë përgjegjësi për 
mënyrën në të cilën mund të përdoret informacioni që paraqitet në këtë dokument. 
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Organizata: European Schoolnet 

Audienca e synuar: Mësuesit e shkollave të mesme 

Vendi: Ballë për ballë, përmes internetit 

Përshkrimi i kursit 

Qëllimi dhe objektivat e trajnimit 
Ky program trajnimi është hartuar në kuadër të projektit “spaceEU” (shqiptohet: “spejs-i-

ju”). Shumë mësuesve nga e gjithë Evropa u është kërkuar të kryejnë edhe rolin e këshilltarit 

të karrierës në kuadër të punës së tyre. Për ta kryer këtë rol, ata duhet të informohen për 

vendet e punës në STEM, të cilat janë hapur ose do të hapen së shpejti në sektorë të 

ndryshëm, por sidomos në industri. Qëllimi i këtij seminari praktik (uorkshopi) është njohja e 

pjesëmarrësve me një shumëllojshmëri vendesh pune në STEM dhe në sektorin e 

hapësirës, duke pasur në fokus vendet e ardhshme të punës që studentët e tanishëm 

(profesionistët e së ardhmes) do të zënë në vitet dhe dekadat e ardhshme. 

Plani i seminarit praktik (struktura dhe kohëzgjatja) 
• Hyrje: arsyet për zhvillimin e seminarit praktik dhe keqkuptimet lidhur me STEM-in dhe 

sektorin e hapësirës (rreth 3 min) 

• Përmbledhje e shkurtër lidhur me projektet/palët që kontribuojnë në këtë seminar 

praktik (rreth 3,5 min)  

• Shpjegimi i strukturës së seminarit praktik (rreth 2 min) 

• Punë në grupe (rreth 35 min): 

- Hapi 1: Ndarja e pjesëmarrësve në grupe me nga 4-5 veta (rreth 2 min) 

- Hapi 2: Pjesëmarrësit zgjedhin një burim (ose disa burime) nga 3 burimet e 

rekomanduara të informacionit, për të kërkuar një karrierë që i përshtatet lëndës 

ose lëndëve që ata japin mësim (rreth 8 min) 
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- Hapi 3: Pjesëmarrësit shqyrtojnë llojet e aftësive që janë të nevojshme për të 

pasur sukses në karrierën e zgjedhur dhe i shënojnë ato në fletën e punës (rreth 

10 min) 

- Hapi 4: Pjesëmarrësit diskutojnë në grupet e tyre lidhur me atë se çfarë mund të 

bëjnë/përmirësojnë për të ndihmuar nxënësit e tyre që t’i zhvillojnë këto aftësi 

gjatë orëve të mësimit. (rreth 13 min) 

- Hapi 5 (me dëshirë nëse ka kohë): Pjesëmarrësit u tregojnë grupeve të tjera se 

çfarë iu ka bërë përshtypje në lidhje me profilin ose profilet e karrierave që kanë 

zgjedhur më përpara. 

• Mbyllja (rreth 2 min) 

Praktikë e drejtuar 
(Veprimtari të realizuara nën drejtimin e instruktorit të seminarit praktik) 

• Prezantim i shkurtër i temës së karrierave në STEM dhe i keqkuptimeve lidhur me 

vendet e punës në atë sektor 

• Moderimi i punës në grup. 

Praktikë e pavarur 
(Veprimtari që pjesëmarrësit ftohen t’i kryejnë në mënyrë të pavarur) 

• Pjesëmarrësit ftohen të përzgjedhin fletët e karrierës, nga materialet e disponueshme 

në këto projekte: “spaceEU”, “Space Awareness”, “TIWI” dhe “STEM Alliance”. 

Praktikë në grup  
(Veprimtari që pjesëmarrësit ftohen t’i kryejnë në grupe)  

Pjesëmarrësit do të punojnë në grupe për të përzgjedhur, nga materialet e ofruara, 

informacionet karrierore (profilet e karrierës) më interesante dhe, për mendimin e tyre, më 

tërheqëse për nxënësit e tyre dhe do të bashkëndajnë me grupin gjërat që kanë mësuar 

dhe mënyrën se si mund të zhvillohen aftësitë e nxënësve në funksion të profileve të 

zgjedhura. 
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Burimet 
• “STEM Alliance”: seminare në internet (uebinarë) me profesionistë në STEM nga 

industria http://www.stemalliance.eu/webinars dhe fletët e punës të karrierës, që kanë 

të bëjnë me profilet karrierore të prezantuesve. 

• SpaceEU/Space Awareness: Portali i karrierës: http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Fletët e punës të karrierës dhe rolet-model nga TIK-u: 

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

Projekte/burime të tjera të ndërlidhura: 

• Kompleti i veglave për karrierat në STEM (“STEM Learning UK”) 

• Kompleti i veglave “Hypatia” për shkollat (projekti “Hypatia”) 

• Profilet e karrierës (“Siemens”) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/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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