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2014. június 14-én, egy napfényes szombati
napon találkoztunk először 15 lelkes, programozni vágyó fiatal lánnyal. Tele voltunk
izgalommal: vajon hogyan fogadják majd a
Skool programot, mit gondolnak a szülők,
találunk-e megfelelő támogató partnereket
arra, hogy megvalósítsuk azt a sok-sok
tervet és álmot, amivel nekilendültünk a
Skooolnak? Izgalmunk csak akkor kezdett
alábbhagyni, amikor az első nap végén nem
csak a lányok, hanem a szüleik és a mentorok is csillogó szemmel köszönték meg
nekünk az élményt.

számára nyitunk új lehetőségeket és nyújtunk
technológiai ismereteket.
Ebben az évben Magyarországon elsőként
indítottunk lányoknak szóló programozó
versenyt is, hogy minél többeket inspiráljunk
arra, merjék kipróbálni magukat ezen a területen. A Scratch Meccsre háromfős csapatok
jelentkeztek, akik programozói, grafikai és
zenei elemeket ötvözve mutatták be kreativitásukat, egyéni ötleteiket és megoldási javaslataikat.
Az első év után rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk a lányoktól, akik szinte kivétel
nélkül szívesen vennének részt újabb tech
foglalkozásokon. A Skool foglalkozást követően 85%-uk pozitívan változtatta meg hozzáállását a tech területhez.

Segítségünkkel azóta 650 lány próbálta ki
magát a technológia területén. Több mint
85 foglalkozást és 400 órányi programozást
szerveztünk, a megvalósításban pedig 180
önkéntes és több mint 20 partner segített.
Emellett rengeteg időt és energiát fordítunk kommunikációra is, hogy a magyar
társadalomnak minél szélesebb körben
mutassuk be a technológiai szektorral kapcsolatos sztereotípiákat. Több mint 200
újságcikkben jelentünk meg, és 20-nál is
több rádió és TV interjút adtunk.

Mindez a Skool támogatói tábora nélkül nem
jöhetett volna létre, hiszen együttműködő
partnereink és magánszemélyek nagylelkű
támogatásának köszönhetően tudjuk megvalósítani programjainkat.
A teljes Skool csapat nevében ezúton szeretném megköszönni Nektek azt a sok-sok
támogatást, bizalmat, lelkesedést, szeretetet
és elismerést, amit Tőletek kapunk a Skool
indulása óta!
Koleszár Szilvi, ügyvezető

2015 nagyon fontos időszak volt a Skool
életében. Ez volt az első teljes évünk, mely
során megszilárdítottuk a Skool működését
és a programokat. Lefektettük azokat az
alapokat, melyek mentén több ezer lány
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„FANTASZTIKUS VOLT EZ AZ EGÉSZ!
NAGYON JÓ ÖTLET, HOGY VELÜNK,
LÁNYOKKAL IS MEGISMERTETIK A
SZÁMÍTÁSTECHNIKÁT, ÉS BÍZTATNAK,
HOGY MI IS TUDUNK ÉRVÉNYESÜLNI.
ANNYIRA MEGTETSZETT, HOGY
KOMOLYAN ELGONDOLKODTAM A
KÖZÉPISKOLAI VÁLASZTÁSON.
LEHET, HOGY ILYEN IRÁNYBAN
TANULOK TOVÁBB?”
Fanni, Graphisoft műhelyfoglalkozás résztvevő
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Bemutatkozó

A Skool a Technológiai Oktatásért Alapítvány kiemelt projektje, mely 8-18 éves
lányoknak nyújt ingyenes technológiai foglalkozásokat újszerű oktatási formában.
Célunk, hogy növeljük a résztvevők technológiai affinitását, és ezáltal szélesítsük a
bevonási és foglalkoztatási spektrumot, hogy a jövőben legalább annyi nő vegyen
részt az innovatív technológiák létrehozásában, mint amennyien már ma is
használják azokat.
Küldetésünk, hogy pozitív és fenntartható társadalmi hatást indítsunk el Magyarországon, elősegítve a nemek közötti egyensúly megteremtését a szektorban.
Gyakorlatorientált és élményszerű foglalkozásokat nyújtunk, hogy a résztvevők a
programozás tanulását örömteli felfedező tevékenységként éljék meg, miközben
személyes és technológiai kompetenciáik egyaránt fejlődnek.
A használható tudás biztosítására partnerkapcsolatot alakítottunk ki a technológiai
szektor meghatározó vállalataival. A programozó lányok partnercégeinken keresztül
betekintést nyernek a versenyszféra mindennapjaiba, megismerkedhetnek a fejlesztőkkel és az ágazat női szereplőivel, akik saját történeteiken keresztül, példaképként
nyújtanak inspirációt.

A Skool dióhéjban

> 2014 júniusa óta működünk
> Ingyenes technológiai foglalkozásokat szervezünk lányoknak
programozás alapjainak oktatásával kritikus és logikus
> Agondolkodást,
rendszerszemléletet és problémamegoldó
képességet adunk át a fiataloknak

partnereinkkel közösen mutatjuk be a
> Együttműködő
lányoknak technológia valódi világát
> Korosztályok: 8-10, 10-11, 12-14, 15-18
oktatási módszerünkkel igazi sikerélményt
> Élményalapú
adunk a lányoknak
> Kreativitásra, egyedi ötletekre és megvalósításra ösztönzünk
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>>>>>>>>>>>>

miért fontos?

8%

Az informatikai területen dolgozó nők aránya Magyarországon. Ennek
eredményeképp a női látásmód kevésbé érvényesül a tech fejlesztésekben.

15%

A nők aránya az informatikai alapszakokra felvett hallgatók körében.

erős nemi
sztereotípiák

MIÉRT?

programozás
oktatás hiánya

kulturális
akadályok

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15 évesen a lányok valamennyi
STEM-tantárgyban
felülmúlják a fiúkat
(a PISA vizsgálatok szerint)

HOLOTT:

bátorítás és
önbizalom hiánya

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

22 000

Betöltetlen informatikai állás van Magyarországon
jelenleg. A nők bevonása a szektorba növelné az
ország versenyképességét.

a sokszínűségre figyelmet fordító vállalatoknak
15%-al nagyobb esélye van felülmúlni
a női szerepvállalásra kevésbé koncentráló
versenytársaikat
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FOGLALKOZÁSOK

PROGRAMOK

15

85
375
Scratch
projekt
650
résztvevő
alkalom

különféle program
Ingyenes szombati fél- és egynapos
foglalkozások, nyári táborok, 10 hetes
iskola utáni foglakozások
„Programozd be a jövődet!”
karrierorientációs beszélgetések,
példakép beszélgetések,
programozó verseny
Tehetségmenedzsment programok
(FLL robotika versenyfelkészítés,
Technovation Challenge, Microsoft
Imagine Cup)

Sokan több Skool foglalkozáson
is részt vettek

24perc
000

1.

vagyis közel 400 órányi intenzív
programozás. Scratch, App Inventor,
Processing, LEGO Mindstorms, HTML,
CSS, GDL

programozó
verseny lányoknak
Scratch Meccs: 24 csapat, 72 résztvevő

1 700

30

elfogyasztott
palacsinta

izgalmas helyszín
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Eredmények
TÁRSADALMI
ÉRZÉKENYÍTÉS

PARTNEREK

25

200
20
rádió és
TV interjú
15
előadás
14
videó a programokról
3000
Facebook
követő
1 500
hírlevél
feliratkozó
média megjelenés

együttműködő partner
Köztük 10 vállalat és 2 egyetem
hosszútávon is elkötelezte magát a
Skool programok támogatása mellett

0

Ft

Magyarországon elsőként
a Skoolnak ítélték oda
a Google RISE nemzetközi
díját 2015-ben
A műhelyfoglalkozásokon
a lányok ingyenesen
vehettek részt
Számtalan barátság és
millió mosoly
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Visszajelzések

a lányoktól

98%

Ítélte
egyértelműen
pozitívan
a foglalkozást

98%

Elégedett a
foglalkozást vezető
tech mentorokkal
és oktatókkal

85%

Hozzáállása
pozitívan változott
a technológiai
területhez

97%

80%

Szívesen részt venne egy
újabb tech foglalkozáson

Ha most vagy a következő hónapokban
döntene arról, hogy milyen irányban
tanulna tovább, akkor informatikai
területet választana
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„EZ VOLT ÉLETEM EDDIGI LEGJOBB ÖT HETE.
SOSEM FOGOM ELFEJTENI. NEM CSAK ÚJ
VILÁGOT TÁRTAK FEL ELŐTTEM, AMIT
TELJESEN A SZÍVEMBE ZÁRTAM, DE SOK
BOLDOG, ÉS FELEDHETETLEN EMLÉKKEL
LETTEM GAZDAGABB. KÖSZÖNÖM.”
Eszti, Prezi foglalkozás résztvevő
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Önkéntesség
A Skool nem létezne elkötelezett önkénteseink nélkül. Minden óra, energia és
szenvedély, amit önkénteseink adnak a Skoolnak, a missziónkat segíti, hogy több
ezer magyar lány válhasson magabiztossá technológiai területen.
Cserébe önkénteseink nemcsak végtelen mennyiségű mosolyt kapnak a gyerekektől,
hanem munkájukkal a hazai számítástechnika oktatás támogatásának élére állnak.
Mindeközben fejlődnek személyes kompetenciáik, értékes szakmai kapcsolatokat
létesítenek, valamint a foglalkozások jelentős csapatépítő jelleggel is bírnak.

„ELKÉPESZTŐ ENERGIÁT
KAP AZ EMBER A
LÁNYOKTÓL, SZERINTEM
MÉG SOSEM DOLGOZTAM
ENNYIRE MOTIVÁLT
EMBEREKKEL EGYÜTT.”

önkéntes

önkéntes óra

Erika, NNG önkéntes
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„AZ EGY
NÉGYZETMÉTERRE JUTÓ
CUKISÁG ITT VOLT A
LEGNAGYOBB
A VÁROSBAN.”

TECH MENTOROK

A műhelyfoglalkozások és nyári táborok
ideje alatt segítik az oktatóink munkáját,
és fejlesztői tudásuk átadásával segítik
és inspirálják a lányokat a tanulásban.

OKTATÓK

Balázs, EPAM önkéntes

A foglalkozásokon átadják mindazt a
tudást és tapasztalatot, ami bennük rejlik.
Inspirálják a fiatal, felnövő generációt,
segítenek nekik, hogy ők is otthonosan
mozogjanak a technológia világában.

NŐI PÉLDAKÉPEK

Saját történeteik bemutatásán keresztül
inspirálják a résztvevőket arra, igenis
a lányokra is várnak sikerek és
lehetőségek tech területen.

NON-TECH ÖNKÉNTESSÉG
Hiszünk benne, hogy mindenki azzal
tud legjobban segíteni, amihez ért.
Számos olyan non-tech, elkötelezett
önkéntessel dolgozunk, akik saját
területükön, szakértelmükkel
segítik a Skool munkáját.

ÖNKÉNTESSÉGI
TERÜLETEK
Mindehhez csak egy csipetnyi
szabadidőre és egy nagy adag
lelkesedésre van szükség,
a többiben mi segítünk és
támogatunk!

VÁLLALATI PRO-BONO
MUNKA

Sokan ingyen vagy csökkentett áron
járulnak hozzá szakértelmükkel
programjaink sikeréhez – a PR
tanácsadáson át, a kreatív kampányokon
keresztül az adótanácsadásig.

Köszönjük nektek!
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Támogató partnerek
Vállalati partnereink támogatása nélkülözhetetlen a működésünkhöz. Elhivatott
együttműködő cégek segítségének köszönhetően képzéseink egyre nagyobb
számban valósulhatnak meg, így egyre több fiatal, tehetséges és érdeklődő lányt
vonhatunk be a technológia izgalmas világába.
Az anyagi támogatás mellett partnereinkkel szakmailag is együttműködünk.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy partnercégeink munkatársai részt vegyenek
programjainkon, illetve szakmailag is hozzájáruljanak azok kialakításához.
Ezáltal személyesen is megtapasztalják a fiatalok oktatásának élményét.
Foglalkozásainkat partnereink irodáiban tartjuk, így a lányok és családjuk
közvetlenül, a szélesebb közönség pedig kommunikációs tevékenységünk
nyomán, közvetve ismerheti meg partnereink munkáját.

>>>>>

Köszönjük partnereinknek a támogatást

Szakmai partnerek:
BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR // CAFÉ PR
DESIGN TERMINÁL // ELTE INFORMATIKAI KAR, T@T LABOR // GEOMETRY GLOBAL
HVG PRESS // IVSZ // LOCALTIME BUDAPEST PR // MIMOX // ÓBUDAI EGYETEM
PWC // TEN.MEDIA
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Adományozás

Szívügyünk, hogy egyre több fiatal lányt ismertessünk meg a technológia izgalmas
világával, ezért 2015-ben elkezdtük személyes adománygyűjtési infrastruktúránk
kialakítását. A foglalkozásaink megszervezéséhez, eszközparkunk bővítéséhez és
programjaink magas színvonalához szükséges tárgyi és pénzbeli támogatások
száma folyamatosan nő.
MIRE VOLT ELÉG EGY-EGY SEGÍTSÉG 2015-BEN?

Köszönjük minden
adományozónknak
a támogatást!

3 000Ft

Egész napi étkezést biztosított
egy foglalkozás résztvevőjének.
Programozás közben fogynak
a kalóriák, kellett az energia!

5 000Ft

Két vadonatúj egérrel gazdagodott a Skool eszközparkja.

10 000Ft

Egy foglalkozáson való részvétel teljes költségét biztosította
egy fő számára.

“MINT SZÜLŐK, SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI A MÚLT HÉTVÉGI SKOOL
FOGLALKOZÁST, MELYEN LÁNYKÁNK IS RÉSZT VEHETETT.
AZ ÁLTALA KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVBŐL IS KIDERÜLT, NAGYON JÓL
ÉREZTE MAGÁT ÉS REMÉLI, HOGY MÉG SOK ILYEN SKOOL
FOGLALKOZÁSON TUD MAJD RÉSZT VENNI. EZ PEDIG NEKÜNK,
A SZÜLEINEK IS NAGYON JÓ ÉRZÉS, HOGY ILYEN KEZDEMÉNYEZÉSEK
VANNAK ÉS LEHETŐSÉGET KAPNAK A GYEREKEINK.”
Andrea, szülő
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Pénzügyek
ALAPELVEK

>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Célunk a stabilitás és fenntarthatóság: technológiai ismeretek átadásával
hosszú távon nyitunk új lehetőségeket minél több lány számára.
Arra törekszünk, hogy tartós, kölcsönösen előnyös és sikeres együttműködéseket alakítsunk ki támogatóinkkal és partnereinkkel.
Eredményeink nyilvánosak: éves jelentéseinket bárki elérheti.
Működésünk transzparens, pénzügyeinket a PwC Magyarország hitelesíti.
Számunkra fontos, hogy mindig független szervezetként működjünk, támogatóink sikeres vállalatok közül kerülnek ki.

MÉRLEG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1,5 millió Ft
3,5 millió Ft
Szolgáltatás
értékesítés

Költségvetésből
kapott támogatás

12,1 millió Ft
Működési háttér és
adminisztráció

17,9 millió Ft
Programok és
kommunikáció

43,5 millió Ft
Programok előkészítésére és megvalósítására kapott támogatások

2 millió Ft
Könyvkiadás
támogatása

BEVÉTEL
48,5 millió Ft

KIADÁS
32 millió Ft
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Skool csapat
MAJOR ZSÓFI
alapító

KOLESZÁR SZILVI
kurátor, ügyvezető

GUZSALY PÉTER
operatív menedzser

TANÁCSADÓ TESTÜLET
Alapítványunk munkáját egy tapasztalt és elhivatott
szakemberekből álló öttagú tanácsadó testület segíti.

BALOGH PÉTER
Angyalbefektető,
Baconsult Kft. alapító

DR. FELDE IMRE
Kutatási dékánhelyettes,
Óbudai Egyetem

HEAL EDINA
Magyarországi vezető,
Google

TAKÁCS J. GÁBOR
Tudományos és Tech Attasé,
New York-i magyar
főkonzulátus

VÉSZI GÁBOR
Fejlesztési manager,
Facebook

k nekik t
ü
j
n
ö
z
s
Kö
ogatás
m
á
t
i
a
!
a szakm n lelkesedést
tle
és töre

15

Technológiai Oktatásért Alapítvány
1148 Budapest, Padlizsán u. 4.
www.skool.org.hu
hello@skool.org.hu
Adószám: 18621790-1-42
Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200199-11529587

Kiadó:
Technológiai Oktatásért Alapítvány

Kiadványterv és infografikák:
Takács Viktória

Nyomás:
HVG Press

2016

