Változtasd meg a lányok jövőjét:
Indíts Te is saját Skool Klubot!
Elkötelezett vagy a fiatalok technológiai oktatása iránt? Fontosnak tartod, hogy a lányok is
megismerjék a tech világ nyújtotta lehetőségeket? Hiszel a kreativitásra, élményekre és mosolyokra
alapozó oktatásban?
Ha ezekre mind igen a válaszod, indítsd Te is saját Skool Klubot, mellyel a hazai számítástechnika
oktatás élére állsz, miközben lányokat inspirálsz és bátorítasz arra, hogy ők is részesei legyenek a
technológiai alkotásnak!
Miért érdemes csatlakoznod a Skool Klub hálózathoz?
➢ Mert munkáddal hozzájárulsz, hogy csökkentsük a nemek közötti esélyegyenlőtlenséget és
leromboljuk a szektorban élő sztereotípiákat
➢ Megismered és elsajátítod a Skool Módszertanát és szemléletét, amely egyedülálló
Magyarországon
➢ Olyan tudást kapsz tőlünk, amivel a jövő generációját oktatod és inspirálod
➢ A Skool oktatói közösség tagja leszel, melyen keresztül hasznos tudás és tapasztalat
megosztásban részesülsz, és megismered az informatika szektor szereplőit

A Skoolról
A
Skoola Technológiai Oktatásért Alapítvány projektje, mely 8-18 éves lányoknak nyújt ingyenes
technológiai foglalkozásokat újszerű oktatási formában. Célunk, hogy minél több lánynak
megmutassuk, mennyi lehetőség rejlik számukra is a technológia világában, hogy ők is részt
vegyenek a technológiai alkotásban, és merjenek ebben a szakmában karriert építeni.
A kezdetek, 2014 júniusa óta több, mint 1200 lányt oktattunk és inspiráltunk technológiai területen,
330 lelkes önkéntes, és 20 sikeres tech cég segítségével.

A Skool Klubról
Az első Skool Klubok 2016 szeptemberében indultak azzal a céllal, hogy vidéken élő lányok is
lehetőséget kapjanak a technológia világának megismerésére. A teszt program során Békéscsabán,
Miskolcon és Szegeden futó, ingyenes, 10 hetes programokon heti egy alkalommal ismerkedhetnek
meg a lányok a Scratch programozás alapjaival.
A Skool Klub 11-14 éves lányoknak szóló, 10 alkalmas (heti 1x90perc) foglalkozás, melynek során az
alapítvány által képzett Klub Oktató átadja a lányoknak a Skool által kidolgozott, kipróbált tananyagot
és oktatási módszertant, mindezt a Skool által képviselt támogató légkörben és szemlélettel.

Mit tanítunk a Skool Klubban?
➢ Fejlesztjük a technológiával kapcsolatos tudatos gondolkodást és felhasználói
készségeket: megmutatjuk, hogy a lányok hogyan tudják a technológiát a számukra fontos
és releváns problémák megoldásának szolgálatába állítani.
➢ Bevezetjük a lányokat a kódolás világába:játékosan ismerkedhetnek meg olyan
fogalmakkal, mint a változó, ciklus, algoritmus, koordináta rendszer, inicializálás. Ezek a
fogalmak és a hozzájuk kapcsolódó műveletek elvégzése minden programozási nyelv
elsajátításának alapja.
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➢ Közösséget építünk:alkotó közösségben, támogató
légkörben, csapatban oldunk meg problémákat.
➢ Sztereotípiákat rombolunk le:megmutatjuk, hogy a tech világában éppen annyi lehetősége
és sikere lehet mindenkinek, amennyi szorgalma és kitartása van.
A Skool Klub műhelyekben a Scratchprogramozói környezet felhasználásával dolgozunk. A Scratch
egy kifejezetten gyermekek oktatására fejlesztett, nyílt forráskódú, ingyenes, vizuális programozói
környezet, ami rengeteg lehetőséget ad a gyermekek kreativitásának ösztönzésére, sikerélmény
elérésére.
A Scratch integrálható a matematikához köthető tantárgyakhoz, számítástechnikai területekhez,
idegen nyelvek elsajátításához és a humán területekhez is. Felhasználójának lehetőséget ad arra,
hogy leprogramozza a saját interaktív történetét, játékát, animációját és megossza alkotásait az
on-line közösség többi tagjával.

Mi kell ahhoz, hogy nálunk is indulhasson Skool Klub?
➢ Helyszín:Iskola, könyvtár, tech cég, vagy bármilyen helyi közösségi helyszín, amely
rendelkezik 15 lány befogadására alkalmas teremmel.
➢ Eszközök:15 db, 5 évesnél nem régebbi laptop vagy asztali gép, valamint az oktató
számára egy számítógép/laptop és egy projektor biztosítása.
➢ Wifi/Internet:gépenként egyéni internet elérhetőség vagy WIFI biztosítása
➢ Klub szervező:olyan felnőtt személy, aki a fogadó hely/intézmény képviseletében,
önkéntesként vesz részt a klubok szervezésében és megvalósításában (kb. heti 2 órás
elfoglaltság)
➢ Klub oktató:olyan felnőtt személy, aki a Skool módszertant követve, önkéntes alapon
átadja a Skool Klubok tananyagát a klubokban résztvevő lányoknak.Ideális esetben 2
oktatóra van szükség minden klubból. (kb. heti 2 órás elfoglaltság)
➢ Résztvevő lányok:11-14 éves lány, akit érdekel a technológia világa vagy szívesen
kipróbálná magát ezen a területen is. Egy klub 15 fővel indul.
➢ Önkéntes tech mentorok:o
 lyan felnőtt vagy egyetemi hallgató, aki ideális esetben
informatikával vagy technológiával összefüggő területről érkezik, abban dolgozik vagy
kapcsolódó szakembernek tanul.
➢ Időbeosztás: 
egy Skool Klub működtetése heti egy alkalommal, 90 percben zajlik,
félévenként 10 héten át, legalábbkét iskolai féléven keresztül.

Mikor indíthatunk Skool Klubot?
A következő Skool Klubok 2017. szeptemberében indulnak, és tíz héten át, decemberig tartanak.
A klubban résztvevő szervezők és oktatók számára augusztusban tartunk egy egész napos,
ingyenes tanárképzést, melyen a részvétel kötelező.

Jelentkezés és további információ
Skool Klub indítására május 31. szerda 21 óráig lehet jelentkezni ezen a jelentkezési lapon.
A jelentkezések sikerességéről a jelentkezési lapon adott válaszok alapján, legkésőbb június 9.
péntekig visszajelzést küldünk.
Szeptemberben 10 Skool Klub indítására van lehetőségünk. Elsődleges fókuszunk, hogy a következő
településeken, vagy azok környékén indulhasson Skool Klub: Győr, Veszprém, Szeged, Debrecen,
Miskolc, Kecskemét, Pécs.
★A klubokkal, jelentkezéssel és a kiválasztási folyamattal kapcsolatos kérdésekkel keress minket:
Vas Enikő, eniko@skool.org.hu, 06 70 703 2341 ★
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