
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Programas de formación de 

profesorado do espazo EU 
Carreiras e habilidades STEM             
do futuro 

Fomentando unha comunidade 
espacial europea xove, creativa e 

inclusiva 

Este proxecto recibiu financiación do Programa de Investigación e Innovación da Unión 
Europea Horizon 2020 baixo o acordo de subvención nº 821832. O contido deste documento 
mostra soamente a perspectiva do autor, pero non representa a opinión da Comisión 
Europea ou da Axencia Executiva de Investigación. Nin a Comisión nin a Axencia se fan 
responsables de ningún uso que se lle poida dar á información contida neste documento.   
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Organización: European Schoolnet 

Público 
destinatari
o: 

Profesores en activo de colexios de secundaria  

Lugar: Presencial e online 

Descrición do curso 

Finalidade e obxectivos da formación  
Este programa de formación desenvolveuse dentro do marco do proxecto espazoEU 

(spaceEU). A moitos profesores en Europea tamén se lles pide como parte das súas 

funcións que actúen como conselleiros á hora de elixir unha carreira. Para iso, teñen que 

coñecer cal é o mercado laboral actual e a curto prazo nos ámbitos STEM (ciencia, 

tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas) en diversos sectores, especialmente no industrial. A 

finalidade deste taller é que os participantes coñezan a variedade de traballos 

dispoñibles relacionados con STEM e co espazo exterior centrándose en oportunidades 

futuras para os estudantes, profesionais que entrarán no mercado nos próximos anos e 

décadas.  

Planificación do taller (estrutura e duración) 
• Introdución - Finalidade do taller e ideas preconcibidas no ámbito de STEM e espazo 

exterior (~3 minutos) 

• Presentación xeral do proxecto / partes que contribuíron ao taller (~3-5 minutos)  

• Estrutura do taller explicada (~2 min) 

• Traballo en equipo (~35 min): 

- Paso 1: os participantes divídense en grupos de 4-5 (~2 min) 

- Paso 2: os participantes seleccionan un recurso (ou varios) das tres fontes 

recomendadas de información para buscar posibles carreiras que encaixen 

na(s) materia(s) que ensinan (~8 minutos) 
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- Paso 3: os participantes elixen os tipos de habilidades que son necesarias para 

ter éxito na carreira elixida e incorpóranas ao taller (~10 minutos) 

- Paso 4: os participantes debaten nos seus grupos sobre o que poden 

facer/mellorar para axudar aos estudantes a desenvolver estas habilidades na 

clase? (~13 minutos) 

- (Opcional) paso 5: os participantes comparten cos outros grupos os puntos 

máis interesantes dos posibles perfiles para as carreiras elixidas - se queda 

tempo 

• Finalización da sesión (~2 minutos) 

Práctica guiada  
(Actividades para o instrutor do taller) 

• Pequena presentación do tema das carreiras no ámbito STEM e as ideas 

preconcibidas que existen relacionadas con estes traballos 

• Moderación do traballo en equipo 

Práctica independente  
(Actividades para  facer independentemente) 

• Invitarase aos participantes a seleccionar os folletos das carreiras a partir do 

material dispoñible nos seguintes proxectos: espazoEU, Conciencia do Espazo, TIIWI e 

STEM Alliance.  

Práctica de grupo   
(Actividades para facer en grupo)  

Os participantes traballan en grupos para seleccionar o material máis interesante e, na 

súa opinión, que poida ser útil na información de elección de carreira dos seus estudantes 

(perfiles de carreiras) e compartir o que aprenderon co seu grupo e como as habilidades 

dos alumnos pódense desenvolver cara a dirección dos perfiles elixidos.  
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Recursos 
• STEM Alliance: seminarios online con profesionais STEM da industria  

http://www.stemalliance.eu/webinars e folletos de carreiras relacionadas cos perfiles 

profesionais dos presentadores.  

• SpaceEU/Space Awareness: Plataforma de carreiras http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: follas con carreiras e modelos do ámbito das TIC  

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Outros proxectos relacionados / recursos: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia ferramentas para colexios (proxecto Hypatia) 

• Career profiles (Siemens) 

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/
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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