„ Tudsz jobbat!”- pályázat
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Nemzeti Kereskedelmi Ügynökség, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium „Tudsz jobbat!” felhívással kreatív pályázatot írt
ki középiskolai tanulók számára a jövő iskolájáról és munkahelyéről.
A pályázati célja az volt, hogy párbeszédet indítson a középfokú oktatás és a munkaerőpiac jövőjéről
felelős gondolkodású diákok bevonásával. A pályamunkák kivitelezése: videó, infógrafika, animáció,
prezi, PPT formában volt lehetséges, terjedelme maximum 3 perc.
A zsűri elsősorban a pályamű tartalmi elemeit vette figyelembe, így többek között: az építő jelleg,
pozitív üzenet, ésszerűség és akár rövidtávú megvalósíthatósága, a koncepció egyedisége, tartalmi
elvárásoknak való megfelelés, a leadott pályamű általános színvonala, minősége.
Iskolánk, az MSzC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5 fős csapattal pályázott,
tagjai: Ficsor Botond 10. B, Lakatos Csaba 10. B, Oravecz István 10. B, Galovics Bernadett 11. D,
Szendi Mátyás 12. D osztályos tanulók.
A pályázati filmben részt vettek a 11. B osztály tanulói közül: Halász Gergő, Czifra Dominik, Czinglér
Bence, Sári Richárd, Safarcsik Gábor és Kasalyák Máté 12. D osztályos diák.
A pályázati filmünkkel meghívást kaptunk a II. Versenyképes Oktatás Konferenciára, Budapestre, az
Akvárium Klubba 2016. október 11-én. 14 vidéki és 13 budapesti középiskola pályázott. A
konferencián szóbeli dicséretben részesült iskolánk csapata.
A délelőtt folyamán találkozhattunk az alábbi cégekkel és minisztériumokkal: Morgan Stanley,
Telenor, Hanon Systems, TATA Consultancy, Celanese, Hewlett Packard Enterprise, Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium, OFI. A vállalati standokon érdekes
előadásokat hallhattunk és interaktív gyakorlatokon vehettünk részt.

Diákok élménybeszámolója
2016. október 11-én tartották Budapesten a II. Versenyképes Oktatás Konferenciát, ahol a Tudsz
jobbat! középiskolai verseny díjátadójára is sor került.
Egy 5 fős csapattal az iskolában forgattuk a filmet, amellyel az „Álmaim iskolája” kategóriában
neveztünk a versenyre. A pályázat célja az volt, hogy megfogalmazzuk ötleteinket, javaslatainkat
olyan embereknek, akik tenni is tudnak azért, hogy egy számunkra kedvezőbb oktatási rendszert
hozzanak létre.
A csapat különböző osztályok diákjaiból tevődött össze, segítségünkre volt Tatárné Cselei Csilla
tanárnő, aki több ötletet adott, és mindvégig nagy figyelemmel kísérte munkánkat. Mindenkinek
megvolt a feladata, melyet legjobb tudásunk szerint próbáltunk elvégezni. Mondhatnánk úgy is, hogy
összhang volt a csapattagok között. Egymás véleményét mindig meghallgattuk, és próbáltunk
igazságosan dönteni a jó és rossz ötletek között.
A film felvételének hangulata mindig mókásan telt, többnyire a sok nevetés miatt a bakizások száma
nőtt, ezért újra és újra fel kellett venni egy-egy jelenetet.
Tatárné Cselei Csilla tanárnő kíséretével meghívást kaptunk a konferenciára, ahol a jövő oktatási
rendszeréről tartottak kerekasztal beszélgetést Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár
vezetésével. Megnézhettük a győztes műveket, ezt követően közvélemény kutatás zajlott le, ahol

mindenki egy kis távirányítóval választhatta ki a részéről igaz választ. A díjátadó után különböző
cégek és szervezetek kiállított standjait tekinthettük meg, ahol tájékoztatást kaptunk többek között
arról, hogy milyen kompetenciákra van szükség egy sikeres álláshoz, az elkövetkezendő években
milyen karrierlehetőségek lesznek, vagy, hogy miért fontos a nyelvtanulás. A Telenor kiállításán
elmondták, hogy a cég hogyan, milyen eszközökkel járul hozzá a magyar oktatáshoz, és lehetőségünk
volt a Samsung Gear VR virtuális valóság szemüvegeit kipróbálni.

