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1.  alkalom

központi esemény

Lányok Napja Fesztivál 2022
áttekintés



320 résztvevő, 103 kitöltött kérdőív (31%)

25 vállalat, egyetem és kutatóintézet

izgalmas kihívásai

768 feltett kérdés

570 perc inspiráló program

11 239 megtett lépés a jövőért

Lányok Napja Fesztivál 2022 
főbb számok



A részt vevő lányok 
visszajelzései



A résztvevők háttere, érdeklődése

A részvételt befolyásoló tényezők

Az esemény megítélése

Kérdőív – Főbb témakörök



A résztvevők háttere



A résztvevők érdeklődése



A résztvevők érdeklődése



A részvételt befolyásoló tényezők



A részvételt befolyásoló tényezők



Az esemény megítélése



Az esemény megítélése

“Rengeteg különböző jellegű ismeretre tettem szert.”
 
“Sokszínű volt és motiváló."
 
“Megmutatták nekünk hogy nőként is mindenre képesek lehetünk”

“A sok önbizalmat adott”

“A rendezvény hatására még több motivációt érzek magamban,
hogy sokat tanuljak.”

“Megismertem azt az egyetemet ahol a jövőmet elképzelem.”

“Nagyon sok új dolog volt nagyon felkeltette az érdeklődésem, a
programozás nagyon tetszett.”

"Sok inspiráló nő előadásait hallgattam meg és nagyon fontos
tanácsokat kaptam.  A csapatra osztás során  több korombeli lánnyal
is megismerkedtem, akiknek hozzám hasonló érdeklődési körük
van, és új barátokra találtam."



A fogadóhelyek visszajelzései



26 partner, 24 stand, 7 féle workshop

200+ bevont munkatárs a fogadóhelyektől

11+ óra

16 kitöltött kérdőív (64%)

Kérdőív áttekintés



Résztvevők háttere

Esemény megítélése

Jövőbeli tervek

Kérdőív - Főbb témakörök



A résztvevők háttere



Az esemény megítélése



Az esemény megítélése



Az esemény megítélése



Jövőbeli tervek



Konklúzió
 



sok pozitív
egy helyen több szakma

egy helyen sok érdeklődő

csapatbeosztás, új barátságok

STEM pályák újfajta bemutatása

előadások

megbecsülés, figyelem, támogatás

Lányok Napja partnerség

kevés negatív
Lányok 

hosszú program, kevés szünet 

több vegyész/orvosi/építész 

standválasztás lehetősége

Szervezők 

helyszín

szünet

fotó- és videódokumentáció

belső kommunikáció

Pozitív és negatív visszajelzések



“Nagyon jó volt belelátni abba, hogy milyen formában jelenhet meg a tudomány a mindennapjainkban és ,hogy mennyi

tehetséges nő érte el a célját kitartásával és kíváncsisággal.”

“Nagyon tetszett, hogy minden állomáson bemutatták, hogy mit dolgoznak és meséltek arról, hogy hogyan kerültek

oda. Megnyugtatott hogy még van időm eldönteni hogy melyik pályára szeretnék menni és hogy igenis helyem van

nőként a STEM pályákon. És persze az ajándékok is :)”

“Láthattam, hogy mennyi hozzám hasonló lány szeretne elhelyezkedni informatikai/műszaki pályán és ez nagy löketett

adott.”

“Nagyon tetszettek a különböző állomások, hiszen itt kicsit személyesebb volt és könnyebben tudtunk kérdezni is,

nagyobb betekintést kaphattam a különböző cégek életébe.”

“Az tetszett a legjobban, hogy egy újfajta rendezvénnyel lepett meg minket a Lányok Napja ezzel színesítve a profilukat

és még több lány számára tette érdekessé a STEM pályákat”

“Az egész rendezvény légkörét nagyon inspirálónak találtam, én főként az előadásokat emelném ki.”

 “A sok előadás nagyon tetszett, hogy mindenki másról beszélt, másképp. Jó volt azokat is hallgatni, amik nem is

érdekelnek annyira.”

“Kitárult előttem a világ, és szembesültem vele mennyi lehetőségem van. Egy kicsit enyhült is a nyomás rajtam, mert

kiderült, hogy egy adott egyetemi szak kiválasztása még nem határozza meg, hogy mivel fogok foglalkozni. Illetve az is

eszméletlen jó volt, hogy ennyi hozzám hasonló gondolkodású lánnyal találkozhattam.”

Üzenetek a résztvevőktől



Köszönjük, hogy sok velünk
hasonlóan gondolkódó partner áll

mögöttünk!

Következő 2023. április 27-én!


