
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU Програми обуке 
наставника 

STEM Каријере и вештине 
будућности 

Неговање младе, креативне и 
инклузивне Европске свемирске 

заједнице 

Овај пројекат је добио средства из програма истраж

ивања и иновација Европске уније Horizon 2020 према спора

зуму о гранту бр. 821832. Садржај документа одражава са

мо мишљење аутора и не представља мишљење Европске к

омисије (ЕК) или Извршне агенције за истраживање ( REA). 

ЕК и REA не сносе одговорност за било какву употребу 

информација које садржи овај документ. 
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Организација: European Schoolnet 

Циљна група: Активни наставници у средњим школама 

Место: Лицем у лице, онлајн 

Опис курса 
Циљ и задаци обуке 
Овај програм обуке развијен је у оквиру пројекта spaceEU. Од многих наставника широм Европе 

такође се тражи да испуне улогу саветника за каријеру као део своје функције. Да би то учинили, 

морају бити свесни STEM послова који су тренутно доступни и ускоро ће постати доступни у 

различитим секторима, посебно у индустрији. Циљ ове радионице је да се учесници упознају са 

разним STEM пословима и пословима везаним за простор са фокусом на послове будућности у 

које ће садашњи ученици-будући стручњаци моћи да уђу у годинама и деценијама које долазе. 

Распоред радионица (структура и трајање) 
• Увод – опис радионице и заблуде о STEM-у и универзуму (~3 мин) 

• Преглед пројеката/страна које доприносе овој радионици (~3-5 мин)  

• Објашњена је структура радионице (~2 мин) 

• Групни рад (~35 мин): 

- Корак 1: Учесници су подељени у групе од 4-5 (~2 мин) 

- Корак 2: Учесници ће изабрати ресурс (или неколико ресурса) од 3 препоручена извора 

информација како би потражили пут у каријери који одговара предметима које 

подучавају (~8 мин) 

- Корак 3: Учесници ће размотрити врсте вештина које су потребне за успех у одабраној 

каријери и попунити их на радном листу (~10 мин) 

- Корак 4: Учесници ће у својим групама разговарати о томе шта могу/могу побољшати 

како би помогли ученицима да развију ове вештине на часовима? (~13 мин) 

- (изборно) Корак 5: Учесници ће поделити са другим групама оно што им је 

најзанимљивије у изабраним профилима каријере - ако има додатног времена 

• Резиме (~2 мин) 
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Вођена пракса 
(Активности води инструктор радионице) 

• Кратак увод у тему STEM каријера и заблуда увези са овим пословима 

• Олакшавање групног рада. 

Независна пракса 
(Учесници активности су позвани да праксу изведу самостално) 

• Учесници ће бити позвани да одаберу листе каријера из материјала доступних у следећим 

пројектима: spaceEU, Space Awareness, TIWI, и STEM Alliance. 

Групна пракса  
(Учесници активности се позивају на рад у групама)  

Учесници ће радити у групама како би од понуђеног материјала одабрали најзанимљивије и, по 

њиховом мишљењу, најпогодније материјале за информације о каријерама (профили каријере) и 

како би поделили унутар своје групе оно што су научили и како се вештине ученика могу развити 

у правцу изабраних профила. 

Ресурси 
• STEM Alliance: вебинари са STEM професионалцима из дате области 

http://www.stemalliance.eu/webinars и каријерни листови који се односе на профиле 

каријера презентера. 

• SpaceEU/Space Awareness: Каријерни хаб http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Каријерни листови и модели из ИКТ-а 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/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
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Други повезани пројекти / ресурси: 

• Приручник за STEM каријере (STEM учење УК) 

• Hypatia приручник за школе (Hypatia пројекат) 

• Кaријерни профили (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/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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