
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SpaceEU – programy vzdělávání 

učitelů 
Profese v oblasti STEM a dovednosti 
budoucnosti 

Podpora mladé a inkluzivní  
evropské vesmírné komunity 

Tento projekt obdržel v rámci grantové dohody č. 788217 finanční prostředky z programu 
Evropské unie Horizont 2020 pro výzkum a inovace. Obsah tohoto dokumentu nicméně 
odráží názory autora, a nikoliv názory Evropské komise nebo Výkonné agentury pro výzkum. 
Evropská komise ani Výkonná agentura pro výzkum za případné využití informací obsažených 
v tomto dokumentu neodpovídají. 
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Organizace: European Schoolnet 

Cílová skupina: Aktivní učitelé v sekundárním vzdělávání 

Forma: Prezenční, online 

Popis kurzu 

Vzdělávací záměr a cíle 

Tento vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu SpaceEU. Od mnoha učitelů po celé Evropě 

se očekává, že budou poskytovat i profesní poradenství. K tomu potřebují mít povědomí o pracovních 

místech v oblasti STEM (tedy přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky), která v 

současné době jsou či brzy budou v různých odvětvích, zejména v průmyslu, k dispozici. Cílem tohoto 

semináře je seznámit účastníky s různými profesemi souvisejícími se STEM a s vesmírem a zaměřit 

se přitom na profese budoucnosti, které budou moci dnešní žáci (a budoucí odborníci) v příštích 

letech a desetiletích vykonávat. 

Harmonogram workshopu (struktura a délka) 

• Úvod – smysl workshopu a mylné představy v souvislosti se STEM a vesmírem (asi 3 min) 

• Přehled projektů, z nichž workshop čerpá, a subjektů, které se na něm podílejí (asi 3-5 min)  

• Vysvětlení struktury workshopu (asi 2 min) 

• Práce ve skupinách (asi 35 min): 

- Krok 1: Účastníci se rozdělí do skupin po 4–5 členech (asi 2 min) 

- Krok 2: Účastníci si vyberou jeden (nebo i několik) ze 3 doporučených informačních zdrojů 

a vyhledají profesní dráhu, která se hodí k předmětu/předmětům, který/které vyučují (asi 8 

min) 

- Krok 3: Účastníci zváží, jaké dovednosti jsou pro úspěšné vykonávání zvolené profese 

potřebné, a vyplní je do pracovního listu (asi 10 min) 

- Krok 4: Účastníci ve skupinách diskutují o tom, co mohou udělat/zlepšit, aby žákům ve 

svých třídách pomohli tyto dovednosti rozvíjet (asi 13 min) 

- Krok 5 (nepovinný): Pokud zbývá čas, podělí se účastníci s ostatními skupinami o to, co je 

na vybraném profesním profilu (profilech) nejvíce zaujalo 

• Shrnutí a závěr (asi 2 min) 

Cvičení pod vedením školitele 

(Aktivity vedené školitelem workshopu) 

• Krátký úvod k tématu profesí STEM a mylných představ souvisejících s těmito profesemi 
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• Moderace skupinové práce 

Samostatné cvičení 

(Účastníci se vyzvou, aby cvičení realizovali samostatně) 

• Účastníci budou vyzváni, aby si vybrali listy s popisem profesí z materiálů dostupných 

v následujících projektech: SpaceEU, Space Awareness, TIWI a STEM Alliance 

Skupinové cvičení  

(Účastníci se vyzvou, aby cvičení realizovali ve skupině)  

Účastníci budou pracovat ve skupinách a z nabízených materiálů budou pro své žáky vybírat profesní 

informace (profesní profily), které považují za nejzajímavější a nejatraktivnější. V rámci skupiny pak 

účastníci diskutují o tom, co se dozvěděli a jak lze rozvíjet dovednosti žáků směrem k vybraným 

profilům. 

Zdroje 

• STEM Alliance: webové semináře s odborníky ze soukromého sektoru v oblasti STEM 

http://www.stemalliance.eu/webinars a listy k profesním profilům přednášejících. 

• SpaceEU / Space Awareness: Career Hub http://www.space-awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Listy k profesím a vzory z oblasti IKT http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Další související projekty / zdroje 

• Soubor kariérních nástrojů STEM (STEM Learning UK) 

• Sada nástrojů Hypatia pro školy (projekt Hypatia) 

• Profesní profily (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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


 

 

 

 

 


