
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Простір ЄС  Програми підготовки 
                                                               вчителів  

 

STEM-галузі   Професії та навички                     
майбутнього 

Виховання молодої,  
творчої та інклюзивної  

Європейської космічної спільноти 
 

Цей проект фінансується за Рамковою програмою з досліджень та інновацій 
Європейського Союзу «Горизонт 2020» відповідно до Грантової угоди № 8121832.  
Зміст цього документа відображає лише думку автора та не відображає думку 
Європейської Комісії (ЄК) та Агентства з управління науковими дослідженнями (REA).  
Як ЄК, так і REA не несуть відповідальності за будь -яке використання інформації,  
що міститься в цьому документі. 
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Організація: Європейська шкільна мережа - European Schoolnet 

Цільова аудиторія: Штатні викладачі середніх шкіл 

Місце: Очні курси, онлайн 

Опис курсу 
Мета та завдання навчання 
Ця навчальна програма була розроблена в рамках проекту «Простір ЄС» (SpaceEU). Багатьох 

вчителів по всій Європі просять виконувати також роль консультанта з питань вибору професії в 

рамках своїх функцій. Для цього їм необхідно знати про робочі місця в STEM-галузях, які в даний 

час або найближчим часом з'являться в різних галузях, особливо в промисловості. Мета цього 

воркшопу - познайомити учасників з різноманітними професіями, пов'язаними з STEM-галузями 

та космосом, акцентуючи увагу на професії майбутнього, які теперішні учні - майбутні фахівці 

зможуть обрати в найближчі роки та десятиліття. 

Розклад воркшопу (структура і тривалість) 
• Вступ - обґрунтування проведення воркшопу та хибні уявлення про STEM-галузі та космос (~ 

3 хв) 

• Огляд проектів/сторін, що беруть участь у цьому воркшопі (~ 3-5 хв)  

• Пояснення структури воркшопу (~ 2 хв) 

• Робота в групі (~ 35 хв): 

- Крок 1: Учасники розподіляються на групи по 4-5 осіб (~ 2 хв) 

- Крок 2: Учасники обирають ресурс (або декілька ресурсів) з 3 рекомендованих джерел 

інформації для пошуку професійного шляху, який відповідає предмету (предметам), 

що вони викладають (~ 8 хв) 

- Крок 3: Учасники розглядають типи навичок, необхідних для успішної роботи в 

обраній професії та заповняють їх на робочому аркуші (~ 10 хв) 

- Крок 4: Учасники обговорюють в своїх групах, що вони можуть зробити/поліпшити, 

щоб допомогти учням розвинути ці навички в своїх класах? (~13 хв) 
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- (Факультативно) Крок 5: Учасники діляться з іншими групами тим, що вважають 

найцікавішим у обраному професійному профілі (профілях) - за наявності додаткового 

часу 

• Підведення підсумків (~ 2 хв) 

Практика під керівництвом 
(Заходи, що проводяться інструктором воркшопу) 

• Короткий вступ до теми професій в STEM-галузях і помилок, пов'язаних з цими професіями 

• Сприяння роботі у групі. 

Самостійна практика 
(Заходи, які учасникам пропонується виконати самостійно) 

• Учасникам буде запропоновано вибрати листівки з описом професій з матеріалів, наявних у 

слідуючих проектах: SpaceEU, Space Awareness, TIWI і STEM Alliance. 

Групова практика  
(Учасникам пропонується виконати завдання в групах)  

Учасники працюватимуть у групах, відбираючи із запропонованого матеріалу найцікавішу і, на 

їхню думку, найбільш привабливу для їхніх учнів інформацію про професії (професійні профілі) та 

ділячись у своїй групі тим, що вони дізналися та як можна розвивати навички учнів в напрямку 

обраних профілів. 

Ресурси 
• STEM Alliance: вебінари з професіоналами STEM-галузей промисловості 

http://www.stemalliance.eu/webinars та буклети з описом професій, пов’язані з 

професійними профілями присутніх. 

• SpaceEU/Space Awareness: Career Hub  

http://www.space-awareness.org/en/careers/ 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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• TIWI: Буклети з описом професій та рольові моделі ІКТ http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Інші суміжні проекти / ресурси: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Пакет інструментів для шкіл Hypatia (Проект Hypatia)     

• Career profiles (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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