Minta forgatókönyv
a fogadó intézmények részére
A fogadó intézmények saját lehetőségeiktől függően állítják össze a „Lányok
napja” részletes programját.
A minta forgatókönyv a program vázát
tartalmazza, kiegészítve – a nemzetközi tapasztalatok alapján kialakult –
ajánlásokkal.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a lányok 14-17 évesek,
szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek.
A lányok fogadása
• A lányok üdvözlése
• A fogadó személyek bemutatkozása
• A jelenléti ív aláírása
• A program ismertetése
A program lebonyolítása
• A fogadó intézmény interaktív bemutatása
o Rövid (max. 15 perces) áttekintés (film, képek) az intézmény
tevékenységéről
o Ha védőöltözetet kell felvenni, annak elmagyarázása, miért van rá
szükség
• Az érintett szakterületek részletes bemutatása
o Rövid (max 15 perces) bevezető beszélgetés
o Gyár vagy labor túra interaktív módon
o Lehetőség esetén a lányok munkába való bevonása játékos
feladatokkal
o Találkozás
női
munkatársakkal,
beszélgetés
munkájukról,
motivációjukról (mi vonzotta őket az adott szakterülethez, milyen
karrierfejlesztési lehetőséget látnak maguk előtt, hogyan tudják
össze egyeztetni a családot és a munkát, milyen segítséget nyújt a
fogadó intézmény ezen a téren stb.)
• Lazító beszélgetés, felmérés a lányokról, a fogadó intézmény
„üzeneteinek” átadása
o Melyek a kedvenc tantárgyaik? Mik a hobbijaik? Mit olvasnak?
Milyen informatikai eszközöket használnak? Ki, mit tud az adott
szakmákról?
o Az intézmény képzési, szakképzési lehetőségei, elhelyezkedési
lehetőségek
•

Gyakorlat – csoportmunka (ha lehetséges)
o Gyakorlat, amelynek eredményét a lányok magukkal vihetik – így
maguk is meggyőződnek olyan készségeikről, amelyekről addig nem
is tudtak.
o Fénykép vagy video felvétel a gyakorlatokról
o Az eredmények megbeszélése

•

A kellemes hangulat (és a figyelem folyamatos fenntarthatósága)
érdekében – közös szünet (üdítő, ásványvíz, pogácsa) és – fél napnál
hosszabb program esetén - szerény közös ebéd.

•

A látogatás befejezése
o Az érdekeltségre, megelégedettségre stb. vonatkozó kérdőív
kitöltetése a lányokkal
o Emléklap átadása
o Rövid írásos tájékoztató átadása a lányoknak az intézményről (név,
misszió, fő tevékenység, elérhetőségi adatok, kontaktszemély),
o NaTE ajándék átadása
o Csoport fotó készítése

• Lehetőség esetén videófelvétel készítése
A videó készítése az eseményről kiváló marketing eszköz a fogadó intézmények
számára.
Amennyiben a fogadó intézménynek videófelvétel formájában is van lehetősége
megjeleníteni a nyílt napot, azt a felvételt a következő évi program
médiakampánya során örömmel népszerűsítjük.
2013. évi videó:
Lányok Napja az Audi Hungariánál
•

Hogyan írjunk jó programot? Példák a 2013. évből:

National Instruments Hungary Kft.
Valósítsd meg az álmaidat nőként az NI-nál mérnöki vagy IT területen!
Mi a közös a koraszülöttek szájon át történő evési képességét fejlesztő
rendszerben, a pekingi Olimpiai Stadionban és a NASA űreszközeiben?
Érdekelnek és lenyűgöznek a legmodernebb technikai eszközök vagy a friss
mérési eredmények?
Előadáson és gyárlátogatáson nyerhetsz betekintést Kelet-Magyarország egyik
K+F és ipari központjának mindennapjaiba. Nálunk megtudhatod, hogyan
valósíthatod meg álmaidat nőként a mérnöki vagy IT területeken!
Program:
10:00 Regisztráció
10:15-11:10 Az NI világa és a nők
11:10-12:00 Ismerj meg minket! A mérnökök világa női szemmel gyárlátogatással fűszerezve
12:00-12:30 Programozz játszva! LEGO robotok irányítása, tesztelése. A
legjobbak értékes nyereményeket kapnak.
12:30-13:00 Karrier-pizza, avagy tippek, trükkök, praktikák a csúcsra vezető
úthoz, nőktől nőknek. Női vezetőinkkel beszélgethetsz.
13:00-13:30 Ismerj meg minket! Az IT világa női szemmel
13:40 Program lezárása

Labortúrák a Miskolci Egyetemen
A Miskolci Egyetem műszaki karai bebizonyítják, hogy a műszaki pályán igen is
helyük van a lányoknak. Geográfus, gépészmérnök, anyagmérnök? Csak néhány
képzési lehetőségeink közül.
Megismerheted, hogyan dolgozik egy ipari robot. Megmutatjuk, hogy a bányában
nem csak fiúk dolgoznak. Készíthetsz porcelán ajándéktárgyat és a bűnügyi
vizsgálatok módszerével vizsgálják meg hajad.
Vidám hangulat és meglepetés sztárvendég vár Rád.
Programjaink segítenek, hogy megtaláld a számodra legalkalmasabb, legvonzóbb
pályát. Bízunk benne, hogy felkeltjük kíváncsiságodat.
Ne hagyd ki! Várunk szeretettel.
Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Tervezzünk közös jövőt! Egy Kar, amely kezet nyújt
A tavaly átadott 10 ezer m2 új és felújított laboratóriumi hátteret egy érdekes
labortúra keretében lehet megtekinteni.
A programkínálatból:
- A robotnak is van szíve –Elméleti és gyakorlati ismerkedés a robotokkal. Faragj
lovagot a robotból!
- Alakítsd kedved szerint a környezeted! – Ismerkedj meg a fémek
megmunkálásával (esztergálás, marás, hegesztés, CNC megmunkálás).
- Hőkamera és spektroszkóp a család szolgálatában - avagy "Hőkamerával az
energiaárak növekedése ellen."
- Lányok a traktoron – Vezess traktort a kiképző szimulátorunkon! Próbáld ki,
hogy Te milyen gyorsan tudnál virágot ültetni!
- A napenergia trendi felhasználásai
- Gyakorlati tanácsok a családi költségvetés menedzselésére - A családi
költségvetés kialakítása és egyensúlyban tartása a család boldogulásának az
alapja.
- SAP, avagy az eladó nélküli áruházak – Képzeld el, hogy úgy vásárolsz be,
hogy Te vagy az eladó és a pénztáros is! Ismerd meg, milyen lehetőségeket rejt
az SAP!
- Hogyan találjuk meg a királyfit fehér lovon? A kulcsszó az ipari marketing! –
Önismereti tesztek készítésével megtudhatod, milyen az álmaid lovagja.

