
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU 
Læreruddannelsesprogrammer 

STEM-karrierer og færdigheder i 
fremtiden 

Fremelske et ungt, kreativt og 
inkluderende europæisk rum-

fællesskab 

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 program for forskning og 
innovation under aftalenummer 821832. Indholdet af dette dokument afspejler udelukkende forfatternes 
synspunkter og repræsenterer ikke holdninger hos Europakommissionen (COM) eller Forvaltningsorganet 
for Forskning (REA). Hverken COM eller REA er ansvarlige for nogen brug, der måtte blive gjort af den 
information, som dette dokument indeholder. 
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Organisation: European Schoolnet 

Målgruppe Lærere i overbygningen/gymnasiet 

Sted: Ansigt til ansigt, online 

Kursusbeskrivelse 

Hensigt og målsætning med uddannelsen 
Dette træningsprogram er udviklet inden for rammerne af spaceEU-projektet. Mange 

lærere rundt om i Europa bliver ud over deres undervisning også bedt om at udfylde rollen 

som karriererådgiver som en del af deres funktion. For at gøre det, skal de være 

opmærksomme på STEM-jobs, som både i øjeblikket og fremover bliver tilgængelige i 

forskellige sektorer, især i erhvervslivet. Formålet med denne workshop er at gøre 

deltagerne bekendt med en række STEM-og rum-/universrelaterede jobs med fokus på 

fremtidens arbejdsmarked, som nuværende studerende – fremtidens fagfolk – vil være i 

stand til at påtage sig de kommende år og årtier. 

Workshoptidsplan (struktur & varighed) 
• Introduktion – begrundelse for workshoppen og fejlopfattelser vedr. STEM og 

rummet/universet (~3 min) 

• Oversigt over de projekter / parter, der bidrager til denne workshop (~3-5 min)  

• Workshopstrukturen forklaret (~2 min) 

• Gruppearbejde (~35 min): 

- Trin 1: Deltagerne deles i grupper af 4-5 (~2 min) 

- Trin 2: Deltagerne vælger en eller flere ressourcer fra de 3 anbefalede 

informationskilder for at    udpege en karrierevej, der passer til de emner, de 

underviser i (~8 min) 

- Trin 3: Deltagerne overvejer de typer af færdigheder, der er nødvendige for at 

lykkes med den valgte karriere, og lægger dem ind i regnearket (~10 min) 
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- Trin 4: Deltagerne diskuterer i deres grupper, hvad de kan gøre/ forbedre i deres 

klasser for at hjælpe eleverne med at udvikle disse færdigheder. (~13 min) 

- Trin 5 (valgfrit): Deltagerne deler med de andre grupper, hvad de fandt det mest 

interessante i de valgte karriereprofil(-er) - hvis der er ekstra tid 

• Opsamling (~2 min) 

Guidet øvelse 
(Aktiviteter leveret af workshopinstruktøren) 

• Kort introduktion til emnet STEM-karrierer og misforståelser relateret til disse jobtyper 

• Tilrettelæggelse af gruppearbejde. 

Uafhængig øvelse 
(Aktiviteter som deltagerne opfordres til at udføre på egen hånd) 

• Deltagerne vil blive opfordret til at vælge et relateret karriere-ark fra det materiale, der 

findes i følgende projekter: spaceEU, Rum, Bevidsthed, TIWI, og STEM Alliance. 

Gruppeøvelse  
(Aktiviteter som deltagerne opfordres til at udføre i grupper)  

Deltagerne arbejder i grupper for at vælge det mest interessante indhold fra det tilbudte 

materiale og som efter deres mening har relevans for deres elevers karriereinformation 

(karriereprofiler) og deler i deres gruppe, hvad de fandt ud af, og hvordan elevernes 

færdigheder kan udvikles i retning af de valgte profiler. 

Ressourcer 
• STEM Alliance: weebinarer med STEM-fagfolk fra erhvervslivet 

http://www.stemalliance.eu/webinars og karriere-ark relateret til oplægsholdernes 

karriereprofiler. 

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

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
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• TIWI: Karriere-ark og rollemodeller fra ICT http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Andre relaterede projekter / ressourcer: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia toolkit for schools (Hypatia project) 

• Career profiles (Siemens) 

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
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