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A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület
2020-ban 9. alkalommal rendhagyó módon
online szervezte meg az ország legnagyobb
pályaorientációs eseményét a Lányok Napját.
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A programon a informatikai, mérnöki, kutatói iparágak (STEM-területek)
képviselői minden korábbi évet felülmúló bátorsággal 36 fogadóhely
vállalta az új kihívást, hogy online szervezik meg a programot,
hogy ezzel segítsék a pályaválasztásukat.

Lányok
Élőben 722-en vettek részt
a programon, az eseményre
készült videóknak, amelyek
az online térben utólag is
elérhetők azóta több ezer
nézője volt.
256 oktatási intézményből,
országszerte és határon túlról is.

A részt vevő lányok évfolyam megoszlása
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Fogadóhelyek

36

vállalat, oktatási intézmény
és kutatóintézet

vállalta 2020-ban az új kihívást, hogy
online szervezik meg a programot.
A csatlakozó fogadóhelyeknél összesen

183 munkatárs

Vállalatok, kutatóintézetek, egyetemek aránya
Nagykövetség 3%
Kutatóintézet 8%

3% Múzeum
33% Vállalat

53% Oktatási intézmény

vett részt a programok kitalálásában,
megszervezésében
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Programok
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43 élő online program

A részt vevő lányok több, mint 200 településről
csatlakoztak online programhoz az országból és
a határon túlról

47 program országszerte
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“Új dolgokat, új szakmákat ismertem meg,
amiről eddig még nem is hallottam.”

Adattudós

Alkalmazásfejlesztő

Robotikai mérnök

Űrkutató

Hulladékgazdálkodási
mérnök

Etikus hacker

UX Designer

IT Menedzser
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9 év számokban

9
év

40+
város

190+

fogadóhely

1100+

sajtómegjelenés

12.500+
lány

6

A részt vevő lányok érdeklődése
A résztvevők

“A Lányok Napja nekem egy nagy löketet adott,
hogy elinduljak a saját STEM utamon.”

32 %-a informatika,
29 %-a       valamilyen műszaki,
27.8%-a      természettudományos
területen tervez továbbtanulni.
Matematika, fizika, info érdeklődés
48.5% Matematika

18.1% Fizika

25.1% Számítástechnika
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Kommunikációs platformok

Programválasztás

Milyen platformokat használsz?

Miért ezt választottad?

Messenger

92.5%

YouTube

89.9%

Instagram
Facebook

59%

Snapchat

57.7%

TikTok

41.4%

Viber

105 fő
58 fő

15.4%
10.6%

Twitch

9.7%

Tetszett a program címe
A programot hirdető cégnél/
intézménynél szeretnék
dolgozni/tanulni

38.3%

Twitter
Egyéb

Érdekel a cég/intézmény, ami
meghirdette

75.8%

Pinterest

WhatsApp

62 fő

81.1%

127 fő

Ajánlották

7.5%
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Hogyan működött a Lányok Napja az online térben?
Pozitívumok

Negatívumok

• Saját tapasztalatok megosztása, példaképek bemutatkozása

• Nem lehettek a helyszínen személyesen

• Közvetlenség, érthetőség

• Technikai problémák (akadozó videó, rossz hangminőség)

• Videós tartalmak megosztása
• Programozás/Kísérlet/Feladat

Mennyire jött be az online formátum?

• Interaktivitás
• Elhivatottság
• Hasznos, sokszínű információhalmaz, ami segíti
a pályaorientációt
• Csatlakozás az ország bármelyik pontjáról szabadon
• Több programon való részvétel 1 napon

A LÁNYOK NAPJA
AZ ONLINE TÉRBEN IS MŰKÖDIK!

“Elképesztő motivációt, kitartást adott, hogy ilyen
sikeres nőkkel tudtam találkozni a programban.”
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A Lányok Napja a résztvevők szerint
El tudod képzelni, hogy a jövőben annál a cégnél,
intézménynél dolgozz vagy tanulj, amelynek
a programján részt vettél?

“Minden, amit az iskolában nem
mondtak el nektek, lányok! “
“A jövőd egy napja, ami már ma átélhető! “

Fogalmam sincs
Egyértelműen nem

“Gyere el! Fedezd fel! Izgalmasabb
lesz, mint az iskolapadban ücsörögni.”

4.8%

“A “nem tudom mi legyek” megoldóképlete.”
35.7%

26%

Igen, szívesen
dolgoznék/tanulnék itt

33.5%
Igen, lehet róla szó
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Összbenyomás
Szívesen vennél részt legközelebb is?

12.3%

86.8%

Ajánladnád-e a barátnőidnek,
osztálytársaidnak, hogy vegyenek részt
a rendezvényen legközelebb?

Igen

9.7%

Igen

Nem

Nem

Talán

Talán
89.9%

“Ha egyszer voltál Lányok Napján, többé nem is kérdés, hogy mész-e újra.”
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Fogadóhelyek
Csatlakoznál-e a jövőben is
online formátumú Lányok
Napjához?

“Nagyon jól megmozgatta a közösséget és cégen
belül is nagyon hasznos volt részt venni benne. Ez is
megerősített, hogy milyen jó csapatban dolgozom. “

“Tartottam tőle, hogy online nem lesznek annyira
bevonhatók a lányok a programokba, de nem így
történt. Érdeklődők voltak, kérdeztek, a kérdéseinkre
bátran válaszoltak, amennyire lehetett, így is jó
hangulatban telt a nap.”

“Sokat számít, hogy nem webkamerán keresztül,
hanem élőben láthatjuk a csillogó (vagy épp
összezavarodott) tekinteteket, és tudunk reagálni.
Online nagyobb kihívást jelentett a megszólításuk
és a kötetlen beszélgetés elkezdése, de végül így is
sikerült.”
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