
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SpaceEU tanárképzési programok 
MTMI karrierek és fontos készségek a 
jövőben 

Egy fiatal európai űrközösség 
megteremtése 

Ez a projekt a 821832. számú támogatási megállapodás keretében finanszírozásban részesült az Európai 
Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjának büdzséjéből. A jelen dokumentum tartalma 
kizárólag az alkotók, és nem az Európai Bizottság vagy a Kutatási Végrehajtó Ügynökség nézeteit tükrözi. A 
kiadványban található információk esetleges jövőbeni felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem a 
Kutatási Végrehajtó Ügynökség nem vállal felelősséget. 



spaceEU: kurzusleírás és segédanyagok 
MTMI karrierek és fontos készségek a jövőben 

   

2 

 

Szervezet: European Schoolnet 

Célközönség: Középiskolában tanító pedagógusok 

Lebonyolítás: Személyesen, online 

A kurzus leírása 

A képzés célkitűzései 
A képzés a spaceEU projekt keretei között lett kidolgozva. Európa-szerte sok tanárt kérnek 

meg diákjai, hogy karrier-tanácsadással is támogassák őket. Ehhez elengedhetetlen, hogy 

a pedagógusok tisztában legyenek vele, hogy a különböző szektorokban, de különösen az 

ipar területén milyen MTMI típusú munkakörökbe keresnek, illetve fognak hamarosan 

keresni munkavállalókat. Műhelyünk célja megismertetni a résztvevőket egy sor olyan, az 

MTMI területekhez, specifikuson pedig az űrkutatáshoz kapcsolódó munkakörrel, amelyeket 

a jelenlegi diákjaik a jövő szakembereiként az elkövetkező években és évtizedekben 

végezhetnek majd. 

Menetrend 
• Bevezetés: Miért van szükség a műhelyre? Tévhitek az MTMI területekkel és az 

űrkutatással, valamint általánosságban az univerzummal kapcsolatban. (~3 perc) 

• A műhelyen részt vevő projektek/partnerek áttekintése (~3-5 perc)  

• A műhely során végzendő feladatok ismertetése (~2 perc) 

• Csoportmunka (~35 perc): 

- 1. lépés: A résztvevők 4-5 fős csoportokat alkotnak. (~2 perc) 

- 2. lépés: A résztvevők a három ajánlott információforrás (vagy akár több) 

segítéségével kiválasztanak egy vagy több, az általuk tanított tárgyhoz 

kapcsolódó karrierutat. (~8 perc) 

- 3. lépés: A résztvevők átgondolják, hogy milyen készségek szükségesek ahhoz, 

hogy a diákok sikeresek legyenek a kiválasztott munká(k)ban, és kitöltik a 

munkafüzet erre vonatkozó részét. (~10 perc) 
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- 4. lépés: A résztvevők megbeszélik a csoportban, hogy mit kell tenniük, min kell 

változtatniuk a tanítási munkában ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek 

fejleszteni az azonosított készségeket az órákon. (~13 perc) 

- (Nem kötelező) 5. lépés: Ha van még rendelkezésre álló idő, a résztvevők 

megosztják a többi csoporttal, hogy melyek a legérdekesebb elemek az általuk 

kiválasztott munkakör(ök)ben. 

• Összefoglalás (~2 perc) 

Irányított tevékenységek 
(a műhelymunka vezetője irányítja a tevékenységet) 

• Rövid bevezetés az MTMI munkakörök és a velük kapcsolatos tévhitek témájában 

• Facilitált csoportmunka 

Önállóan végzett tevékenység 
(a résztvevők önállóan végzik a tevékenységet) 

• A résztvevők választanak (egyet vagy többet) a következő projektekhez tartozó 

segédanyagokban található munkaköri leírásokból: spaceEU, Space Awareness, TIWI, 

illetve STEM Alliance. 

Csoportban végzett tevékenység 
(a résztvevők csoportban végzik a tevékenységet)  

A résztvevők eldöntik, hogy a megadott anyagokból számukra melyek a legérdekesebb és 

véleményük szerint a diákjaik számára legvonzóbb karrierlehetőségek, majd megosztják a 

csoportban, hogy mire jutottak, és megbeszélik, milyen módon kellene fejleszteni a tanulók 

készségeit, hogy jobban megfeleljenek a választott munkakörök támasztotta elvárásoknak. 
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Információforrások 
• STEM Alliance: iparági MTMI szakemberek által tartott webináriumok 

(http://www.stemalliance.eu/webinars) és az előadók karrierjéhez kapcsolódó 

munkakörök 

• SpaceEU/Space Awareness: karrierközpont (http://www.space-

awareness.org/en/careers/) 

• TIWI: munkakörök és példaképek az információ- és kommunikációtechnológia 

területén (http://tiwi.eun.org/category/career-materials/) 

További kapcsolódó projektek/segédanyagok: 

• MTMI karrierlehetőségek eszköztára (az Egyesült Királyságra fókuszáló anyagok) 

• Hüpatia eszköztár iskolák számára (Hüpatia projekt) 

• Munkakör-ismertetők (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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