
"A ♀tervezem program nem jöhetett volna létre az amerikai egyesült államokbeli AAUW szakmai szervezet 
és az Alcoa Alapítvány nagylelkű támogatása nélkül." 

Tisztelt Szülő! 

 

Örömmel értesítjük, hogy a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) a ♀tervezem program 

keretében az Ön gyermekét is meghívta Az Okosjövő Napjára, amely már második 

alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron.  

Idén a rendezvény előtt zajló Okosjövő Tábor résztvevői mutatják meg az egyes 

állomásokon nagyközönségnek, hogy milyen kihívásokkal kellett szembesülnie a tábori 

nyomozóknak a tökéletes bűntény felderítésénél. Az akadályok között versengő csapatok 

éles bevetésen bizonyíthatják, hogyan tudnak kódot feltörni, logikai feladatokkal 

megbirkózni, problémákat gyorsan és hatékonyan megoldani. 

 

Időpont:  2016. november 5. 9,00 óra 

Helyszín:  MKOSZ Edzőcsarnok és Lakeside Hotel (Székesfehérvár 8000, 

 Ligetsor 50/A.) 

Házigazda: Zsíros László Róbert , a Szertár alapítója és üzemeltetője 

(http://www.szertar.com/) 

 

Az Okosjövő Napjára a szülőket és tanárokat, így Önt is szeretettel várjuk!  

A Lakeside Hotelben kialakított "Felnőttmegőrzőbe" két érdekes műhelybeszélgetésre lehet 

regisztrálni, amelyek arra keresik a választ:  

Hogyan segíthetem sikerhez gyermekemet műszaki-természettudományos területen (is)? 

Milyen különbségek vannak aközött, ahogyan a fiúk és a lányok a tanulási nehézségeket 

értelmezik? 

 

9:30-11:00: Akadályból siker: hogyan támogatható a fejlődő szemléletmód kialakítása 

 

• Két szemléletmód összehasonlítása esetpéldák megbeszélésével 

• önismereti gyakorlat 

• szerepjáték: hogyan kommunikálható gyermekünk sikere és kudarca 

• helyzetgyakorlatok: napi szituációk a szemléletmód megerősítésére 

 

12:00-13:30: Megerősítés és kihívások: válaszok problémahelyzetekre  

 

Hétköznapokban alkalmazható, gyakorlati megoldások egy-egy konkrét, műszaki-

természettudományos tanulmányokkal kapcsolatos problématerületre. 

• Hogyan osszunk dolgozatot 

• Teljesítmény és értékelés: dicséret, szidás, vagy ...? 

• Hogyan kezeljük a versenyhelyzeteket 

• Milyen feladattípusokat alkalmazzunk 

A műhelyfoglalkozás célja a szülők és tanárok segítő szerepének támogatása.  

A beszélgetést Kukity Kriszta és Bacsó Flóra, a Partners Hungary Alapítvány és Mediációs 

Központ trénerei vezetik. 

A felnőtt programok a gyermek programokhoz hasonlóan ingyenesek, de regisztrációhoz 

kötöttek. Felnőtteknek regisztrálni IDE kattintva lehetséges. gyermekek, tizenévesek 

számára pedig: ITT. A műhelybeszélgetések mellett lehetőség lesz a ♀tervezem programot 

támogató székesfehérvári vállalatokkal való találkozásra, eszmecserére is. 

A tavalyi program videója: https://youtu.be/yPHwnzD3XFw  

Az Okosjövő Napjáról bővebb információ a Facebookon és a NaTE weboldalán. 

 

Üdvözlettel, 

Nők a Tudományban Egyesület 

nokatud.hu/megtervezem 

facebook.com/megtervezem 
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