
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU  skolotāju apmācību 
programmas 

STEM karjera un  nākotnes 
prasmes

Veidojam jaunu, 
radošu un ieklaujošu 

Eiropas kosmosa kopienu 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Horizon 2020” saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 821832. Šī dokumenta 
saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, tas neatspoguļo Eiropas Komisijas (EK) vai Pētniecības 
izpildaģentūras (REA) nostāju. Ne EK, ne REA neatbild par jebkādu šī satura izmantošanu. 
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Organizācija: European Schoolnet 

Mērķauditorija: Skolotāji vidusskolās 

Norises vieta: Klātienē, tiešsaistē 

Kursa apraksts 

Apmācību mērķi un uzdevumi 
Šī apmācību programma izstrādāta spaceEU projekta ietvaros. Daudziem Eiropas 

skolotājiem bieži vien jāpilda arī karjeras konsultanta lomu. Lai to izdarītu, viņiem jāapzinās, 

ka pašlaik un drīz būs pieejamas STEM darba vietas dažādās nozarēs, jo īpaši rūpniecībā. Šī 

semināra mērķis ir panākt, lai tā dalībnieki iepazītu dažādus ar STEM un kosmosu saistītas 

karjeras, koncentrējoties uz nākotnes profesijām, kurās šībrīža skolēni – topošie profesionāļi 

varēs strādāt nākamajos gados un dekādēs. 

Semināru grafiks (struktūra un ilgums) 
• Ievads – kāpēc vajadzīgs šāds seminārs un kādi pastāv kļūdaini pieņēmumi par STEM 

un kosmosu (~3 min) 

• Pārskats par projektiem, semināra izstrādē iesaistītajām pusēm (~3-5 min)  

• Izklāsts par semināra struktūru (~2 min) 

• Darbs grupās: (~35 min): 

- 1. solis: dalībnieki sadalās grupās pa 4-5 (~ 2 min) 

- 2. solis: dalībnieki atlasa resursu (vai vairākus resursus) no 3 ieteicamajiem 

informācijas avotiem, lai piemeklētu karjeru, kas atbilst viņu mācītajam mācību 

priekšmetam (-iem) (~ 8 min) 

- 3. solis: Dalībnieki apsver, kādas prasmes ir nepieciešamas panākumiem 

izvēlētajā karjerā, un aizpilda tās darblapā (~ 10 min) 

- 4. solis: dalībnieki grupās apspriež, ko viņi var darīt/uzlabot, lai palīdzētu 

skolēniem attīstīt šīs prasmes savās stundās (~ 13 min) 
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- (pēc izvēles) 5. solis: dalībnieki dalās ar citām grupām par interesantākajiem 

atklājumiem izvēlētajā karjeras profilā (-os) (ja vēl ir atlicis laiks) 

• Noslēgums (~2 min) 

Praktiskais darbs 
(Semināra instruktora uzdotās aktivitātes) 

• Īss ievads par STEM profesijām un maldīgiem priekšstatiem karjeru šajās jomās 

• Atbalsts grupu darbam  

Neatkarīgi veicami uzdevumi 
(Aktivitātes, kuras dalībnieki veic patstāvīgi) 

• Dalībniekus aicina izvēlēties karjeras lapas no materiāliem, kas pieejami šādos 

projektos: spaceEU, Space Awareness, TIWI un STEM Alliance. 

Darbs grupās 
(Uzdevumi, ko dalībnieki veic grupā)  

Dalībnieki strādā grupās, lai izvēlētos no piedāvātā materiāla visinteresantāko un, viņuprāt, 

skolēniem saistošāko informāciju par karjeru (karjeras profilus) un savā grupā dalītos ar to, 

ko viņi uzzināja un kā var attīstīt skolēnu prasmes izvēlēto profilu virzienā. 

Resursi 
• STEM Alliance: vebināri ar STEM nozares profesionāļiem 

http://www.stemalliance.eu/webinars un karjeras lapas, kas saistītas ar prezentētāju 

karjeras profiliem 

• SpaceEU/Izpratne par kosmosu: karjeras centrs http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: karjeras lapas un paraugi no IKT http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

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/
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Citi saistīti projekti / Resursi: 

• STEM karjeras rīkkopa (STEM Learning UK) 

• Hypatia rīkkopa skolām (Hypatia projekts) 

• Karjeras profili (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/
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