BESZÁMOLÓ
a
„A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány
2014. évi
tevékenységéről és támogatásairól

Beszámoló
„A Kandó Szakközépiskoláért” Alapítványunk 2013 novemberében vállalkozási szerződést kötött az
Innolibre Kft-vel. A szerződés alapján „A Kandó Szakközépiskoláért” Alapítványunk vállalta, hogy
Innolibre Kft. instrukciói és az általa támasztott követelmények alapján elvégzi, megszervezi,
lebonyolítja az alábbiakban meghatározott rendezvényszervezési, és -lebonyolítási feladatokat
TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai
sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című projektben.

Rendezvényszervezési feladatok részletezése
Tevékenységek

Tevékenységek részletezése

Mennyiségi egység

Workshopok

rendezvény szervezése
(előadók díjak költsége)

2 alkalom

Program az intézményen kívüli szereplők bevonásával

rendezvény szervezése és
(szükséges anyagok beszerzése)

2 alkalom

Buszos szakmai kirándulás

kirándulás megszervezése
(szükséges anyagok és belépők beszerzése, illetve étkezési és
útiköltség 54 fő részére)

1 alkalom

Hangverseny / koncertlátogatás

rendezvény szervezése
(szükséges belépők/jegyek beszerzése,
illetve egyéb étkezési és útiköltség
alkalmanként 22 fő részére)

4 alkalom

Intézményi nap

rendezvény szervezése
(szükséges anyagok beszerzése)

2 alkalom

Előkészítő tábor

rendezvény szervezése
(szükséges anyagok beszerzése, illetve egyéb étkezési, szállás és
útiköltség alkalmanként 7 napra 36 fő részére)

1 alkalom

Kapcsolatépítés felsőoktatási intézménnyel,
roma szakkollégiummal,
Munkaügyi Központtal,
Kereskedelmi és Iparkamarával

Színházi program

rendezvény szervezése
(szükséges anyagok beszerzése és előadók díjak)

rendezvény szervezése
(szükséges anyagok beszerzése, előadók díjak és terembérlet
költsége)

4 alkalom

2 alkalom

2014. évben elvégzett feladatok
Előkészítő tábor
Időpont: 2014. augusztus 24-30.
Helyszín: Erdőbénye
Megvalósítás rövid leírása:
Az egy hetes előkészítő tábor lehetőséget nyújtott 50 fő tanulónk részére szakmai, kulturális és
sportprogramok megszervezésére, amit tanáraink sikeresen ki is használtak a gyerekekkel együtt
( pl. tenisz, kosárlabda, foci, teke, billiárd, darts) és túrázásra, gombázásra is maradt még idő. A
szabadidőt is hasznosan töltöttük el az angol nyelv játékos szótanuló és angol kommunikációs
tréning órái által, illetve a kirándulások megszervezésével (pl. sátoraljaújhelyi Kalandpark, túrázás
Pálházára, kisvonattal kirándulás Kőkapura)

Hangverseny/koncertlátogatás (1. alkalom)
Időpont: 2014. június 17.
Helyszín: Miskolc, Városháztér
Megvalósítás rövid leírása:
A helyszín lehetőséget nyújtott egy kulturális program teljesítésére, a Budapest Klezmer Band
együttes koncertjét 20 fő tanulóval hallgatták meg.
Hangverseny/koncertlátogatás (2. alkalom)
Időpont: 2014. október 1.
Helyszín: Budapest, Erkel Színház
Megvalósítás rövid leírása:
Az Erkel Színházban az „Operakaland” programsorozat keretében 20 hátrányos helyzetű
tanulónkkal Donizetti Szerelmi bájital vígoperáját nézték meg.
Hangverseny/koncertlátogatás (3. alkalom)
Időpont: 2014. november 4.
Helyszín: Budapest, Víg Színház
Megvalósítás rövid leírása:
A Víg Színházban 20 hátrányos helyzetű tanulónkkal a Popfesztivál zenés előadást nézték meg.

Intézményi Nap (1. alkalom)
Időpont: 2014. november 24.
Helyszín: Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola
Megvalósítás rövid leírása:
A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai
sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című projekt keretében
a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola Intézményi Napok keretében fogadtuk azokat a
nyolcadikos tanulókat és szüleiket, akik érdeklődtek a középfokú műszaki szakképzés iránt.
KANDÓS tájékoztató prospektust és 2015. évi KANDÓS naptárt ajándékoztunk az Intézményi
Napokra érkező diákoknak.

Intézményi Nap (2. alkalom)
Időpont: 2014. december 1.
Helyszín: Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola
Megvalósítás rövid leírása:
A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai
sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című projekt keretében
a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola Intézményi Napok keretében fogadtuk azokat a
nyolcadikos tanulókat és szüleiket, akik érdeklődtek a középfokú műszaki szakképzés iránt. A
tanulóknak és a szülőknek kiscsoportoknak bemutattuk azokat az iskolai informatikai és
elektronikai laborokat, ahol a szakmai gyakorlati képzés folyik.

Workshop-Egyetemi közös program (1. alkalom)
Időpont: 2014. november 27.
Helyszín: Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola
Megvalósítás rövid leírása:

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karával megkötött Szakmai Együttműködési
Megállapodás alapján a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című
projekt keretében a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola az Együttműködő partnerek
felkutatása és együttműködés kereteinek kialakítása és fenntartása fejezetben vállalta két közös
program megvalósítását. Vállaltuk, hogy a közös program első részeként a Miskolci Egyetem
Műszaki Karainak megbízott oktatói a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában
továbbtanulási tájékoztatót tartanak a pályázatban érintett érdeklődő tanulóknak a főiskolai és
egyetemi képzésről és a felvételi eljárás rendjéről.

Workshop-Egyetemi közös program (2. alkalom)
Időpont: 2014. december 4.
Helyszín: Miskolci Egyetem
Megvalósítás rövid leírása:
A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai
sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című pályázatban
megfogalmazott Kapcsolatépítés felsőoktatási intézménnyel támogatott tevékenység keretében a
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának képviselői a program első részeként
előadást tartottak a pályázati projektben érintett érdeklődő diákoknak a Miskolci Egyetem műszaki
képzéseiről. A program második részeként kivittük a Miskolci Egyetem ElektrotechnikaiElektronikai Intézeti Tanszékére azokat a 11., 12. és 14. évfolyamos tanulókat, akik a pályázat
megvalósításában részt vesznek és érdeklődnek a felsőfokú továbbtanulás, illetve a műszaki
egyetemi képzés iránt. Itt a gyakorlatban ismerhették meg azokat a laboratóriumokat,
méréstechnikai eszközöket és berendezéseket amelyekkel a felsőfokú villamos mérnökképzés
folyik. A workshop, azaz a műhelymunka kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol kérdéseket tehettek fel
a tanulóink a jelenlévő egyetemi hallgatóknak és oktatóknak.

Kapcsolatépítés 1. BOKIK (kamara)
Időpont: 2014. november 27.
Helyszín: BOKIK Székház IV. emelet, Szentpáli István terem
Megvalósítás rövid leírása:
A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0024 azonosító számú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai
sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában” című projekt keretében a
Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola pályázatban érintett tanulói vettek részt A siker velük van!
– Fiatal vállalkozók napja a BOKIK-ban című workshop rendezvényen. Workshop keretében a
Kisvállalkozók a nagyvilágban programpont alapján előadásokat hallgattunk meg a
Generációváltásról a családi vállalkozásban, a Sikeres az értékesítésről és a magyar startupról.

Kapcsolatépítés 2. Miskolci Egyetem
Időpont: 2014. november 27.
Helyszín: BOKIK Székház IV. emelet, Szentpáli István terem
Megvalósítás rövid leírása:
A kapcsolatépítés elnevezésű workshopon, azaz egyetemi nyílt napon a pályázattal érintett
diákjaink vettek részt. Az általános tájékoztatóból megismerték a műszaki felsőoktatás ezen belül is
az elektronikai és informatikai alapképzést (bsc) és mesterképzést (msc).A tanulói kiscsoportoknak
bemutatták az egyetemi informatikai és elektronikai laborokat, ahol a felsőfokú szakmai gyakorlati
képzés folyik.

Kapcsolatépítés 3. Gyermekjóléti Szolgálat (DROG)
Időpont: 2014. december 08-09.
Helyszín: Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola
Megvalósítás rövid leírása:
a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola tanulói a Kapcsolatépítés keretében előadásokat
hallgattak meg a Nevelési tanácsadó és a Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Szolgálat képviseletében
megjelent előadóktól. A program első részében PPT bemutatót néztek meg a fiatal gyermekeket, az
iskolába járó diákokat, iskolai tanulókat érintő veszélyekről. A drogokról szóló oktatási program
hatékonyan ismerteti meg a diákokat a drogfogyasztás ártalmas következményeivel. Az előadások
elsősorban ismeretek, másodsorban tapasztalat cserére azaz a tanulók által már átélt élmények
megosztására szolgáltak. Az előadások interaktív jellegéből fakadóan intenzív véleménycserét
tettek lehetővé a résztvevő tanulók számára.

Ballagási jutalmazás
•

A végzős 12. és a 13. évfolyamos ballagó tanulók közül Szőr István 13. D osztályos tanulót
10.000,-Ft, azaz Tízezer Forint, Süveg István 12.D és Burka Gábor 12.C osztályos tanulókat
5.000,-Ft Ötezer Forint pénzjutalomban részesíti.

•

A kuratórium a szakképző évfolyam két tanulóját Cidor Krisztiánt és Bubonyi Tamást
10.000,-Ft-os elismerésben részesíti az XVII. Országos Konstrukciós Versenyen elért 2.
helyezésért.

Támogatások
•

A „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a „A Kandó
Szakközépiskoláért” Alapítvány összesen 36.000,-Ft-tal támogatja a Budapesti kulturális
kirándulást. A kuratórium tanulónként 1.800,-Ft-tal, összesen 36.000,-Ft-tal támogatta a
Budapesti kulturális kirándulás közlekedési költségét.

•

A „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a „A Kandó
Szakközépiskoláért” Alapítvány összesen 2.400,-Ft-tal támogatja az Országos Arany
János Irodalmi Versenyen Fonó Nikolett 10. C és Czagány Dorina 10. C osztályos tanulók
részvételét. Az Alapító Okiratban foglalt „Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős
programok és ezeken való részvétel támogatása” pontja alapján a kuratórium tanulónként
befizeti az 1.200,-Ft-os nevezési díjat, tehát összesen 2.400,-Ft-tal támogatja a Tatán
megrendezésre kerülő Országos Arany János Irodalmi Versenyen való részvételt.

•

A „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a „A Kandó
Szakközépiskoláért” Alapítvány összesen 25.400,-Ft-tal támogatja Pályaválasztási
magazinban megjelenő iskolánkról szóló beiskolázási információkat tartalmazó hirdetést. A
RUSSMEDIA Kft minden évben elkészíti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Miskolc
városi középiskolák „Pályaválasztási magazinját” a 8. osztályos általános iskolai tanulók
részére.

•

A „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a „A Kandó
Szakközépiskoláért” Alapítvány megbízza a kuratóriumi elnököt a pályázat elkészítésével
és beadásával, illetve a 3.000,-Ft regisztrációs díj átutalásával. Az Emberi Erőforrások
Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013/2014. évi cselekvési
programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a
műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák
erősítése köznevelési intézményekben támogatására összhangban a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról szóló 1490/2013. (VII.
29.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel. A pályázat célja a tehetséges fiatalok
természettudományos, műszaki és informatikai kompetenciáinak erősítését segítő
programok kidolgozásának és megvalósításának a támogatása volt.

Miskolc, 2015. január 12.
Tordai György
Alapítvány kuratóriumi elnöke

