
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Програми за обука на наставници 
во рамки на проектот „SpaceEU“ 

 
Професии и вештини на иднината поврзани 
со STEM (природни науки, технологија, 
инженерство и математика) 

Поттикнување млада,  
креативна и инклузивна 

европска вселенска заедница 

Овој проект има добиено финансии од Програмата на Европската Унија за истражување 
и иновации Хоризонт 2020 во рамки на договорот за грант бр. 821832. Содржината на 
овој документ ги одразува само ставовите на авторот и не го одразува мислењето на 
Европската Комисија (ЕК), ниту на Извршната агенција за истражување (REA). Ниту ЕК, 
ниту REA, се одговорни за начинот на кој би можеле да се користат информациите 
содржани во овој документ  
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Организација: European Schoolnet 

Целна публика: Професори вработени во средни училишта 

Место на 
одржување: 

Лице в лице, онлајн 

Опис на курсот 

Цели на обуката 

Оваа програма за обука е изработена во рамки на проектот „spaceEU“. Од голем број 

наставници низ Европа, како дел од нивните работни обврски, се бара да ја извршуваат и 

улогата на кариерен советник. За таа цел, тие треба да бидат запознаени со работните места 

од областа на STEM (природни науки, технологија, инженерство и математика) кои моментално 

се или пак наскоро ќе бидат достапни во разни сектори, особено во индустријата. Целта на 

оваа работилница е учесниците да се запознаат со најразлични професии поврзани со STEM и 

со вселената, со фокус на професиите на иднината коишто сегашните ученици - идни 

професионалци, ќе може да ги извршуваат во годините и децениите што следат. 

Распоред на обуката (структура и времетраење) 

• Вовед – објаснување за работилницата и осврнување на погрешните престави за STEM и 

за истражувањето на вселената (~3 мин.) 

• Преглед на проектите/страните кои ќе дадат свој придонес во оваа работилница (~3-5 

мин.)  

• Објаснување на структурата на работилницата (~2 мин.) 

• Работа во групи (~35 мин.): 

- Чекор 1: Учесниците се делат во групи од по 4-5 (~2 мин.) 

- Чекор 2: Учесниците треба да изберат ресурс (или неколку ресурси) од трите 

препорачани извори на информации за да бараат професии кои одговараат на 

предметите кои ги предаваат (~8 мин.) 

- Чекор 3: Учесниците треба да размислат за видовите вештини кои се неопходни за 

да бидат успешни во избраната професија и истите да ги внесат во работниот лист 

(~10 мин.) 

- Чекор 4: Учесниците треба да дискутираат во рамки на нивните групи за тоа што 

можат да сторат/да подобрат за да им помогнат на учениците да ги развијат овие 

вештини? (~13 мин.) 

- (Опционално) Чекор 5: Учесниците треба да споделат со другите групи што им било 

најинтересно за дадена професија - доколку има дополнително време 
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• Заклучоци (~2 мин.) 

Насочена вежба 

(Активности реализирани од предавачот) 

• Краток вовед во темата за професии поврзани со STEM и погрешни претстави поврзани со 

овие работни места 

• Модерирање на работата во групи. 

Самостојна вежба 

(Активности кои учесниците се повикани да ги изведат самостојно) 

• Учесниците ќе бидат повикани да изберат од листовите со опис на професии дадени во 

материјалите достапни во рамки на следниве проекти: spaceEU, Space Awareness, TIWI, и 

STEM Alliance. 

Групна вежба  

(Активности кои учесниците се повикани да ги реализираат во групи)  

Учесниците треба да работат во групи и од понудениот материјал да ги изберат професиите 

(профилите) кои се најинтересни и кои според нив би биле најпривлечни за нивните ученици, 

како и да споделат информации во рамки на нивната група за тоа што научиле и како 

вештините на учениците може да се развијат во насока на избраните профили. 

Ресурси 

• STEM Alliance: вебинари со професионалци од полето на STEM од индустријата 

http://www.stemalliance.eu/webinars и листови со опис на професиите поврзани со 

профилите на презентерите. 

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

• TIWI: Опис на професиите и случаи за пример од ИКТ http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Други поврзани проекти / ресурси: 

• Збирка алатки за професии во полето на STEM (STEM Learning UK) 

• Hypatia збирка алатки за училишта (проект Hypatia) 

• Професии (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
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


 

 

 

 

 


