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INNOSOC Esettanulmány 

(ki álaszt a Vale ia 7 orkshopra; ki ő ített erzió) 
 

Esettanulmány címe: 
 

STEM ta ul á yok épszerűsítése a fiatal diákok köré e  

 

Kulcsszavak: tudomány, te h ológia, ér öki tudo á y, ate atika, épszerűsítés, fiatal diákok, 
hivatás 

 

Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és 
reflektív társadalmak 
 
Bevezetés az esettanulmányhoz 

A természettudományos, űszaki, ér öki és ate atikai ta ul á yok STEM  iránti 

érdeklődés jele tőse  isszaesett az el últ é tized e  a yugat európai országok a  [ ]. A 
isszaesés okai agyo  szerteágazóak, de úgy tű ik uszáj lépéseket te i a ak érdeké e , hogy a 

lee dő hallgatók elképzelése eg áltozzo  erről a területről és az új te h ológiák etörje ek a 
középiskolai osztálytermekbe.  

Annak ellenére, hogy Európában az ICT állások száma 10%-szal visszaesett a 2006-2010-es 

periódus a , a közeljö ő e  előreláthatólag egy illió ICT szake erre lesz szüksége Európá ak. Sőt 
té y, hogy az ICT egfelelő üte ű fejlődése kritikus fo tosságú a gazdasági, szo iális krízisek 
kezeléséhez. Két fő té yező segíthet, agy éppe  ro that a kialakult helyzete : i  középiskolai tanul-

mányok készítése, és (ii) diákok űszak ta ul á yokról kialakított képének megváltoztatása [2].  

A humán és reál tárgyak aránya a középiskolákban, valamint az érettségi vizsgákon nem 

egységes Európa szerte, sőt ég sak e  is képezi egyetértés tárgyát. Néhá y középiskolában nem 

is lehet reál érettségit tenni az anyagi források hiánya miatt (egy természettudományi laboratórium 

felszerelése sokkal költségese , i t egy hagyo á yos osztálytere é . Sőt, a űszaki és 
számítástudományi órák gyakran csak szabadon választhatóak és a matematika, fizika szakok is 

épszerűtle e ek, i t a 9 -es és 2000-es években. 

Ráadásul a diákok egatí  érzéseket kap sol ak a űszaki ta ul á yokhoz: nehéz és rosszul 

fizetett. Végül, de nem utolsó sorban a társadalom úgy véli, hogy az ICT szake erek ko kafejűek, s a 
édia is úgy utatja e őket, i t ulatságos, külö ös, i de  sillogás élküli e erek. Ez 

teljese  agától értetődő, ha összehaso lítjuk az Agy e ők és a CSI sorozatok főszereplőit, akik 
mindketten állítólag tudósok. Még rosszabb a helyzet, ha más szakmáról (pl. ügyvéd, orvos, bróker) 

kialakult képpel hasonlítunk [4]. Ráadásul a STEM tanulmányok a lányok számára még kevésbé 

vonzóak – csupán a 20%-nyi ICT hallgatók 10%-a ő, és ezek a szá ok é ek alatt se  őttek [5]. 
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Az INNOSOC diákok INNOSOC oktatók vezetésével azon fognak együtt dolgozni, hogy hogyan 

lehet egfordíta i ezt a te de iát tö ek közt a STEM szak ák épszerűsítésé el a középiskolás 
diákok körében [3][6]. Az az alapötlet, hogy egyetemi hallgatók dolgozzanak ki új épszerűsítési 
stratégiákat, akik korban és kultúrában eleve közelebb állnak ehhez a korosztályhoz. Ezek a 

tevékenységek az ERASMUS+ virtuális mobilitás keretében indulnak el, és a május végén Valenciában 

re deze dő orkshop alatt kerül ek ajd efejezésre. 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

Európa egyik kihívása, hogy nemzetközi játékossá váljon úgy, hogy közben ne veszítse el a 

civilizációnkat meghatározó értékeket [1]. Ezek az értékek fognak inkluzív, innovatív és reflektív 

társadalmakhoz vezetni. Ahhoz, hogy sikereket érjünk el ezen a területen nagyon fontos, hogy az új 

generációk, akik az európai társadalom digitális bennszülöttei mély tudással rendelkezzenek az 

űszaki tudo á yok területé  is. Ezek a űszaki képességek fogják az európai társadalmat 

függetle íte i a külső hatásoktól és lehető é teszik szá u kra, hogy olya  szociálpolitikát, 

i tegrá iós és e zetközi együtt űködéseket dolgozzunk ki, melyek ténylegesen a sajátunk. A 

fiatalok STEM képességekkel való felruházásával az EU képes lesz a H2020 kihívásait kezelni, mivel 

legtö jük kap solat a hozható egy fejlett űszaki fejlesztéssel. Azt is iztosíta u k kell, hogy a 
népesség leghátrányosabb rétege is hozzáférhessen a STEM tudományágakhoz, ami egy lehetséges 

útja fejlődésük és i tegrá iójuk ak elősegítésé ek ezzel is aktí a  közre űköd e az EU-n belüli 

digitális szakadék megszüntetését. Végül meg kellene fordítanunk a lá yok sökke ő érdeklődését a 

űszaki hi atások irá t. A gye ge űszaki képességek rossza  szak ai és társadal i fejlődést 
fognak eredményezni, mellyel tovább növekedik majd a nemek közötti fizetéskülönbség és 

egye lőtle ség. 

 
Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

"Innováció", mint az INNOSOC projekt fő témája. A STEM képességek szükséges eszközök az 

i o á ióhoz. Bárki ek lehet agyo  i o atí  ötlete, ely ja íthatja pl. az e erek élet i őségét, a 
ki itelezéshez iszo t ár jele tős értékű tudás és u ka szükséges. Napjai k a  i d a tudás, 
mind a munka kapcsolatba hozható így vagy úgy a STEM képességekkel. Jelen esettanulmány a 

űszaki kultúra által kap solódik az i o á ióhoz, ely aló a  ele gedhetetle  feltétele az igazi 
innovációnak. 

Interkultúrális vonatkozások fókuszálva a "Multikulturális csoportok" témára. Különböző 
országbeli, különböző STEM hallgatók eg itatják a STEM ta ul á yok helyzetét, épszerűsítését 
elősegítő ötleteiket az egyes országok a . Előre láthatólag eg izsgálják i  a e ek közti szakadékot 
eze  a területe , és ii  a külö öző közösségek ICT forrásokhoz aló hozzáférhetőségét. 

ICT vonatkozások fókuszálva az "ICT alapuló innovatív mérnöki pálya" témára. Az ICT 

források létfontosságúak a STEM tanulmányok promóciójához: audio-vizuális információk, közösségi 
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hálózatok, open access platformok, információk és kurzusok, on-line tanulmányok, multiplatformos 

és nem-hagyományos tanítási- és tanítási stratégiák. 

Hallgtaói projektek, fókuszálva az "Esettanulmányok arról, hogyan tud részt venni az ICT 

az innovatív társadalmi fejlődésben". STEM tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók 

ötleteket keresnek arra, hogyan lehet a középiskolás diákokat STEM alapú karrier felé irányítani. 

Meglátásaik nagyon értékesek, hiszen ők korban, kultúrában is közelebb állnak a célközönséghez.  

 

 

 

 

 

 

Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

Meg álaszola dó kérdések, elyek e  korlátozód ak a kö etkezőkre: 
Naprakész tájékozottság. 

 Mi az aktuális állapot a STEM tanulmányok terén a te országodban? Javult, vagy romlott a 

helyzet az elmúlt 10 évben? 

 Milyen az átjárás a középiskolából a STEM tanulmányok felé a te országodban?  Mekkora 

a lányok részesedése a STEM tanulmányokban a te országodban? 

 Mit go dol ak a fiatal diákok a ter észettudósokról, ér ökökről?  
Stratégák tervezése. 

 Hogyan lehetnének a STEM tanulmá yok ég o zó ak legfőképpe  a lá yok szá ára? 

 Melyik a leg egfelelő  kor a épszerűsítésre? 

 Milyen promóciós módszer a leghatékonyabb? 

 Az ICT eszközei hatéko yak a épszerűsítés e ? 

Gyakorlat. 

 Milyen problémák merülhetnek fel a promóciós tevékenység köz e  gazdasági, idő eli, 
logisztikai, szo iális, sze élyes erőforrást illető, tudás eli, képesség eli… ? 

 Hogya  érhető a te éke ységek hasz a? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

 P: előfeltétel; D: kívánatos, de nem elengedhetetlen) 
 

 A hallgató országá a  a STEM ta ul á yok helyzeté ek előzetes is erete, ala i t 
érdeklődés és elhi atottság a fiatal diákok irá t P  

 Érzékenység a nemek közti és szociális- gazdasági egye lőtle ség területé P  

 Előzetes is eretek és készségek ICT források hasz álatáról P  

 I o atí , érdeklődő, proaktí  és yitott sze élyiség D  

 Felkészültség multidiszciplináris és multikulturális csapatmunkára (D)Az esettanulmányhoz 

kapcsolódó ábrák  

 

 

1.Ábra Fiatal diákok a SoundCool (http://soundcool.org) bemutatóján, ami egy elektronikus zenei 
alkal azás, ely a Vale iai Műszaki Egyete  UPV  közre űködésé el lett kifejleszt e 
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2. Ábra Távközlési mérnök hallgató által középiskolai diákoknak (In)Security in wireless networks 
címmel tartott óra 

 

 

3.Ábra Fiatal diák a Tenori-on app alkalmazás használata közben egy elektronikus zene bemutatón 
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