
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Programele de formare a profesorilor 
SpaceEU 

Carierele și competențele STEM ale 
viitorului 

Acest proiect a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, 
în cadrul acordului de subvenționare nr. 821832. Conținutul acestui document reflectă exclusiv opiniile 
autorului și nu reprezintă opinia oficială a Comisiei Europene (CE) sau a Agenției Executive pentru 
Cercetare (REA). Atât CE, cât și REA își declină responsabilitatea cu privire la modul în care ar putea fi 
folosite informațiile din acest document. 

Dinamizarea unei  
comunități spațiale europene  

tinere, creative și incluzive 
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Organizația: European Schoolnet 

Publicul-țintă: Profesori din învățământul secundar 

Locul: Față în față, online 

Descriere curs 

Scopul și obiectivele formării 
Acest program de formare a fost elaborat în cadrul proiectului spaceEU. Multor profesori 

din Europa li se cere ca, printre îndatoririle lor, să se numere și cea de consilier pe 

probleme de carieră. Însă, pentru aceasta, ei trebuie să cunoască tipologia profesiilor 

STEM disponibile actualmente și pe viitor, în diverse sectoare, cu precădere în cele 

industriale. Obiectivul acestui atelier este de a-i familiariza pe participanți cu o gamă 

variată de profesii din sfera STEM și spațială, cu accent pe meseriile viitorului, pe care elevii 

de astăzi – profesioniștii de mâine – le vor profesa în anii și deceniile care vin. 

Programul atelierului (structură și durată) 
• Introducere – argumentul atelierului și concepții eronate despre STEM și spațiu (~3 

min) 

• Imagine de ansamblu a proiectelor/părților participante la atelier (~3-5 min)  

• Structura atelierului explicată (~2 min) 

• Activitate de grup (~35 min): 

- Pasul 1: Participanții formează grupuri de câte 4-5 membri. (~2 min) 

- Pasul 2: Participanții vor alege o resursă (sau mai multe) din cele trei surse de 

informații recomandate, în care vor căuta un traseu profesional care 

corespunde disciplinei(lor) pe care le predau. (~8 min) 

- Pasul 3: Participanții vor discuta despre tipul de abilități necesare pentru a reuși 

în respectiva profesie și le vor trece în fișă. (~10 min) 

- Pasul 4: Participanții vor discuta în grup despre măsurile pe care le pot lua 

pentru a-i ajuta pe elevi să-și formeze respectivele abilități la orele lor. (~13 min) 
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- (Opțional) Pasul 5: Participanții vor împărtăși celorlalte grupuri informațiile cele 

mai interesante pe care le-au aflat despre profiluri ocupaționale studiate. (dacă 

permite timpul) 

• Încheiere (~2 min) 

Activitate dirijată 
(Activități desfășurate de instructorul atelierului) 

• Scurtă introducere în domeniul profesiilor STEM și al concepțiilor eronate despre 

acestea 

• Facilitarea activității de grup 

Activitate independentă 
(Activități pe care participanții le desfășoară individual) 

• Participanții vor alege fișe descriptive ocupaționale din materialele puse la dispoziție 

de proiectele spaceEU, Space Awareness, TIWI și Alianța STEM. 

Activitate de grup  
(Activități pe care participanții le desfășoară în grup)  

Participanții vor lucra în grupuri și vor selecta, din materialul oferit, cele mai interesante și, 

în opinia lor, atractive pentru elevi informații profesionale (profiluri ocupaționale). Apoi își 

vor informa colegii de grup asupra celor aflate și asupra modului în care elevii își pot 

dezvolta abilitățile în direcția profilurilor alese. 

Resurse 
• Alianța STEM: seminarii online cu profesioniști STEM din sectorul industrial, 

http://www.stemalliance.eu/webinars, și fișe descriptive legate de profilul ocupațional 

al prezentatorilor. 

• 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: Fișe descriptive și persoane-model din sfera TIC 

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

Alte proiecte/resurse conexe: 

• Trusa de instrumente STEM Careers (STEM Learning UK) 

• Trusa de instrumente pentru școli Hypatia (proiectul Hypatia) 

• Profiluri ocupaționale (Siemens) 

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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