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A pályázat céljai 

A shadowing programban résztvevő lányok számára a Megtervezem: Okosjövő 

lányoknak program pályázati lehetőséget kínál, az alábbi célokkal: 

 A shadowing napon szerzett tapasztalatok elmélyítése, a metareflexió 

elősegítése, az élmények tudatosítása a pályázatot elkészítő lányokban. 

 A pályázat a nyilvánosságra kerülő pályamunkák esetén az élmények 

megosztásával a támogató kortárs közösség kialakítását is elő kívánja segíteni. 

 Segédlet ahhoz, hogy a pedagógusok a shadowing napon részt vett diákok 

tapasztalatait és élményeit megismerjék, és így a programot az osztálytermi 

illetve tanórán kívüli munkához kapcsolhassák. 

 A pályamunkák megjelenhetnek az egyes iskolák honlapjain is, ezzel is elismerést 

kínálva az intézményeknek, egyúttal pedig népszerűsítve a programot. 
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 A program tapasztalatainak megismertetése másokkal: egyfelől a gálaműsoron 

való bemutatás során, másfelől pedig a közösségi médián keresztül (például 

Facebook vagy Twitter posztokon keresztül). 

 A pályamunkák visszajelzést kínálnak a Megtervezem: Okosjövő lányoknak 

programban résztvevő cégek és egyéb partnerek számára is a shadowing 

napok sikerességéről. 

 A pályamunkák megismerésével tapasztalatok nyerése az egyes shadowing 

programokról, és az azon résztvevő lányok élményeiről, elsősorban a 

Megtervezem: Okosjövő lányoknak program értékelése és továbbfejlesztése 

céljából. 

 A pályamunkák értékelése képezi az alapot a gálarendezvényre és az Okosjövő 

táborba való meghívásokhoz: a legkiválóbb pályamunkák készítői kapnak 

lehetőséget ezeken a programokon való részvételre. 

 A pályázatnak nem célja, hogy könnyen elérhető, egyszeri visszajelzést és örömet 

jelentő ajándékokkal kecsegtesse a résztvevőket, ehelyett olyan továbblépési 

lehetőségek felé kíván kaput nyitni, amelyek a programban résztvevők további 

bevonódását, fejlődését, előrelépését segítik, és amelyek mind a Megtervezem: 

Okosjövő lányoknak program fenntarthatósága, mind az egyéni résztvevők 

boldogulása (esetleges későbbi karrierje) szempontjából fontos 

kapcsolatteremtést és hálózatosodást segítik elő. 

A fentiek okán a pályázati kiírást úgy fogalmazzuk meg, hogy a Megtervezem: Okosjövő 

lányoknak program által célzott korcsoport minden tagja számára lehetőséget nyújtson 

a pályázat beadására, az egyéni munkára és az eredményes részvételre: ezt szolgálják 

a különféle kategóriák és az azokhoz felkínált segédletek. Az egyes kategóriákba 

beérkező pályamunkákat azonos szempontsor alapján, de kategóriánként külön-külön 

kívánjuk értékelni. Az értékelés főbb szempontjai már a pályázati kiírásban is 

megjelennek. A pályázati kiírást lehetőség szerint minden székesfehérvári általános és 

középiskolába, a pedagógusoknak írt kísérőlevéllel együtt célszerű eljuttatni. A 

kísérőlevélben fontos bátorítani a pedagógusokat, hogy a pedagógusoknak szánt 

pályázatban támaszkodjanak a pályamunkák készítése során megismert résztvevői 

tapasztalatokra, illetve hogy a pályamunkákat (különösen a díjazottakat!) jelentessék 

meg az iskola honlapján is. 

Az egyes pályamunkákból a Megtervezem: Okosjövő lányoknak program honlapján és 

a közösségi média oldalakon is posztokat lehet majd megjelentetni, erre szolgál az 

elvárt rövidebb terjedelem is. A pályamunkák egyúttal a program értékelésének is 

lényeges elemét jelentik majd. A pályázattal lehetőséget kívánunk adni egyéni és páros 

illetve kiscsoportos munkára is; a pályázatot elkészítők száma azonban nem jelent majd 

külön kategóriát az elbírálás során. 
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Pályázati kiírás: tartalmi és formai követelmények 

A Megtervezem: Okosjövő lányoknak program idén is pályázatot hirdet a shadowing 

programban résztvevő, 12-18 éves székesfehérvári és környékbeli lányok számára. A 

pályázatokat három különböző kategóriában, elektronikus formában, legkésőbb 2016. 

október 10-én éjfélig, a megtervezem.okosjovo@mail.com e-mail címre várjuk. 

(Az októberi shadowing napok esetén a fenti határidő módosul, amelyről az 

érintetteteket értesítjük.) 

Kik adhatnak be pályázatot? 

Ha részt vettél a Megtervezem: Okosjövő lányoknak shadowing programban, akkor 

kíváncsian várjuk a pályamunkádat! A pályamunkákat elkészítheted egyénileg vagy 

legfeljebb 2-3 fős csoport együttműködésében is. Ha közösen dolgoztok, győződjetek 

meg arról, hogy mindannyian részt vettetek-e a shadowing programban – ellenkező 

esetben sajnos nem tudjuk a pályaművet befogadni! 

Mit várunk a pályázóktól? 

 A legfontosabb, hogy minden pályázó saját alkotást nyújtson be – az esetleges 

idézeteket a forrásukkal együtt jelöld meg! 

 A képi illusztrációkhoz lehetőleg saját felvételeket használj – ha más munkáját is 

használod, jelöld meg a kép forrását! 

 A cégekről készült fotók esetén egyeztess arról, megengedi-e az adott vállalat 

vagy intézmény, hogy a felvétel nyilvánosságra kerüljön. 

 Igyekezz betartani a választott kategóriához tartozó pályázati követelményeket. 

Ehhez a letölthető segédletek is kapaszkodót kínálnak! 

 A pályázat beadásával hozzájárulsz, hogy a pályamunkát a Megtervezem: 

Okosjövő lányoknak program nyilvánosságra hozza honlapján, a közösségi 

média oldalain, illetve a gálavacsorán, valamint hogy az iskolád honlapján is 

megjeleníthesse.  

 Ha nem szeretnéd, hogy a pályamunkád a saját neveden szerepeljen, válassz 

álnevet vagy jeligét. 

 Ne felejtsd el megadni a pályázatodhoz választott kategóriát, a pályázatot 

készítők nevét, ha a megjelenés során jeligét vagy álnevet kívánsz használni, 

akkor ezt is, és működő elérhetőségeidet (telefonszám, e-mail cím). 

  

mailto:megtervezem.okosjovo@mail.com
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Milyen követelményeknek kell megfelelni? 

A pályázatokat három kategóriában várjuk: 

I. kategória: Képriport  a shadowing programról:  

 A képriportban mutasd be, milyen tapasztalatokat szereztél, mit tanultál a 

shadowing program során. 

 Emeld ki, mi volt érdekes a shadowing során megismert cég vagy 

intézmény munkájával illetve egy konkrét foglalkozással kapcsolatban. 

 A képriport szöveges része legfeljebb 2000 karakter terjedelmű legyen 

(szóközökkel). 

 A képriport legalább öt, saját készítésű fotót tartalmazzon (ez lehet szelfi 

is): ne felejts el a cégekről készített képek esetén engedélyt kérni a kép 

felhasználására! 

 A képriport beadható egyszerű szöveges dokumentumként (Word vagy 

pdf formátumban) illetve prezentációként (ppt vagy pdf formátumban, 

vagy felhő tárhelyre illetve Youtube csatornára feltöltött videóként). 

A képriport elkészítéséhez letölthető segédletet találsz itt. 

II. kategória: Reklámszöveg készítése a shadowing napokhoz:  

 A reklámban mutasd be, miért érdemes shadowing programra 

jelentkezni. 

 Emeld ki, mi volt érdekes a shadowing során megismert cég vagy 

intézmény munkájával illetve egy konkrét foglalkozással kapcsolatban. 

 A reklám szöveges része legfeljebb 2000 karakter terjedelmű legyen 

(szóközökkel). 

 A reklámszöveget elkészítheted egyszerű szöveges dokumentumként 

(Word vagy pdf formátumban) illetve prezentációként (ppt vagy pdf 

formátumban, vagy felhő tárhelyre illetve Youtube csatornára feltöltött 

videóként). 

A reklámszöveg elkészítéséhez letölthető segédletet találsz itt. 

III. kategória: Infografika készítése a shadowing során megismert 

foglalkozásokról:  
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 Az infografikán mutasd be, milyennek látod a shadowing során megismert 

foglalkozást vagy foglalkozásokat. 

 Emeld ki, miért lehet érdekes ezt a foglalkozást választani. 

 Az infografika szöveges része legfeljebb 1000 karakter terjedelmű legyen 

(szóközökkel). 

 Az infografika legalább három, saját készítésű ábrát tartalmazzon. 

 Az infografikákat pdf formátumba várjuk. 

Az infografika elkészítéséhez letölthető segédletet találsz itt. 

Milyen szempontok alapján értékel a zsűri? 

A zsűri kategóriánként értékel, és a legkiválóbb pályamunkákat javasolja díjazásra. A 

zsűri minden kategóriában azonos szempontsor alapján értékel. Nem számít külön 

kategóriának az egyéni vagy csoportos munka, és nem értékeljük külön a 

pályamunkákat a beküldő életkora szerint sem. A legfontosabb értékelési szempontok: 

 Formai szempontok betartása: betartasz-e minden formai követelményt; 

 Kommunikációs érték: követhető, világos-e a közlendőd; 

 Kreativitás: mennyire választasz egyedi, érdekes megoldásokat; 

 Reflexió: elgondolkodsz-e tapasztalataidon, próbálod-e értelmezni azokat; 

 Szakszerűség: mennyire pontosan jelenik meg a pályaműben a vállalat vagy a 

munkakör több jellegzetessége; 

 Igényesség: nyelvileg pontos, tetszetős, küllemére is vonzó munkát készítettél-e. 

Mit nyerhetsz egy jól sikerült pályázattal? 

 Lehetőséget a Megtervezem gálavacsorán való részvételre, és ezzel lehetőséget 

a shadowing program partnereivel való megismerkedésre – ezek a kapcsolatok 

későbbi karriered szempontjából még fontosak lehetnek! 

 Lehetőséget az Okosjövő táborban való részvételre – ezzel egy hasonló 

érdeklődésű közösség tagjává válhatsz, meghatározó élményeket szerezhetsz, 

miközben a műszaki-természettudományos területhez kapcsolódó 

tevékenységekbe vonódhatsz be. 

 Lehetőséget a Megtervezem: Okosjövő lányoknak program honlapján és 

közösségi média kapcsolataiban való megjelenésre. 

Hogyan és mikor lehet a pályázatot beadni? 

 A pályázatot egyénileg vagy 1-2 társaddal közösen nyújthatod be. 
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 A pályázatot akár már a shadowing nap másnapján, de legkésőbb a pályázati 

határidő lejártáig küldheted el. A beadási határidő: 2016. október 10. éjfél 

 A beadás módja: elektronikusan, az alábbi e-mail címen: 

megtervezem.okosjovo@mail.com   

mailto:megtervezem.okosjovo@mail.com
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Segédlet képriport készítéséhez 

Az alábbi ötletek és szempontok segítségedre lehetnek a reklámszöveg 

megtervezésében és elkésztésében. 

1. Találj egy üzenetet!  

Mi volt a legfontosabb tapasztalatod? Mi az, amit feltétlenül szeretnél megosztani 

másokkal? Ez lesz a képriport üzenete: az üzenet köré építheted fel a szöveget és a 

képeket. 

2. Készíts listát a tartalomhoz! 

Írj fel mindent, amit szívesen elmondanál. A későbbiekben ebből a listából tudsz majd 

válogatni, aszerint, hogy mihez találsz képet, és mi illik bele a riport szerkezetébe. 

3. Szerkeszd meg a mondanivalódat! 

A képriportnak is van bevezetése, tárgyalása és befejezése. Jó, ha a bevezetés 

ráhangol az üzenet lényegére, és a befejezésben az üzenet konkrétabban is 

megjelenik. Nézd meg, hogy mi az, amit a listád alapján a tárgyalás részbe bele tudsz 

fűzni. Fájdalmas dolog, de lehetséges, hogy lesz, amit ki kell húznod a listádról. 

4. Találd meg a képeket! 

Ha összeállt a tartalom váza, találj képeket az egyes részekhez. A bevezetéshez és a 

befejezéshez érdemes egy-egy jól sikerült fotót kiválasztani, a tárgyalás részhez 3-5 kép 

is tartozhat. Az üzenetedhez válassz képet, és ne fordítva. 

5. Kapcsold össze saját élményeiddel! 

A személyes élmények hitelesebbé teszik a képriportot. Vizsgáld meg, hol tudod saját 

élményeidet megjeleníteni. 

6. Készíts vázlatot! 

Ha kezd már összeállni a tartalom és a kép egysége, készíts vázlatot. Fogalmazd meg a 

szöveges részt, ügyelj a terjedelmi korlátokra. 

7. Találd meg a megfelelő formát! 

Szöveges dokumentumot szeretnél vagy prezentációt? A prezentációd „néma” legyen 

vagy zenés, esetleg szeretnél Te szövegeket alámondani? Figyelj a színek és a képek 

elrendezésének egységére, harmóniájára is. 
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8. Ellenőrizd, hogy világosan fogalmaztál-e! 

Kérj meg valakit, hogy nézze meg a képriportodat. Figyelj a véleményére, és az 

esetleges kérdéseire. Fontold meg, ha változtatásokat javasol. 
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Segédlet reklámszöveg készítéséhez 

Az alábbi ötletek és szempontok segítségedre lehetnek a reklámszöveg 

megtervezésében és elkésztésében. 

1. Kezdjük a célokkal!  

Miért jó az valakinek, ha shadowing napra megy? Miben nyújthat segítséget a 

shadowing? Koncentráljunk a várható előnyökre és élményekre. 

2. Arról beszéljünk, ami a közönségünk számára fontos! 

Gondoljuk végig (esetleg végezzünk mini-kutatást arról), hogy mi fontos a közönségünk 

számára. Ezeket a szempontokat akár kérdésként is felvethetjük. A kérdésekre adott 

válaszok egyúttal akár keretet is adhatnak a mondanivalódhoz, segíthetnek 

megszerkeszteni a reklám tartalmát, és rámutathatnak a hangsúlyos üzeneteidre. 

3. Ne akarjunk mindent elmondani! 

Sok minden történhet a shadowing napon, de egy-két percben nehéz lesz mindezt 

elmesélni. Válaszd ki, mi az, ami a leglényegesebb, amit megmutatnál. 

4. Találjunk megoldásokat és mutassunk értékeket! 

Semmiképp se mások megoldásait minősítsünk (például, hogy azok miért rosszabbak), 

hanem azt emeljük ki, hogy miért jó az, amit mi javaslunk. Mások számára érték lehet 

például: a kapcsolatépítés, a személyes fejlődés, a továbbtanulással kapcsolatos 

döntések segítése, új lehetőségek feltárása, vagy éppen a kényelem. Keressünk módot 

arra, hogy ezeket összekapcsoljuk az 1. és 2. pontban megfogalmazott üzenetünkkel! 

5. Mit mondanak mások? Mit tapasztaltál Te? 

Minél személyesebb egy-egy ilyen idézet, annál hitelesebb. Elsősorban nem ez győzi 

meg a hallgatóságot, de egyfajta nyugalmat és biztonságérzetet ad az, hogy mások 

tapasztalatait megismerik.  

6. Vannak-e félelmek? 

Minden újdonság bizonytalansággal jár. Ráadásul a befektetett idő feszültséget jelent, 

hiszen senki sem szereti pazarolni idejét, energiáját. Készítsünk előzetesen egy listát a 

lehetséges ellenvetésekről, és válasszunk ki egyet-egyet, amelyre megoldást kínálunk. 

Ez a lista persze nekünk szól, semmiképp se mondjuk például, hogy „Tudom, hogy 

aggaszt X probléma, de nem kell emiatt idegeskedni, mert…”, hanem inkább azt, hogy: 

„Tudtam, hogy lemaradok a fizikaóráról, mégis megérte elmenni a shadowing napra, 

mert …” . 
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7. Találd meg a megfelelő formát! 

Gondold végig, hogyan fogalmazol. Az a jó, ha a reklámszöveged nem lesz sem túl 

komolykodó, sem nevetséges. Ne a felnőtt zsűrit akard meggyőzni, hanem társaidat. 

Ha prezentációt készítesz, gondold végig, milyen színeket, képeket használsz, ami a 

többségnek felkelti a figyelmét, mégsem harsány, hanem ízléses marad. Gondold 

végig, szeretnél-e zenét tenni a prezentációd mellé? 

8. Hol lehet jelentkezni? 

Mondd el, hogyan lehet a programba jelentkezni, hogy – ha sikerült felkelteni az 

érdeklődésüket – a hallgatóságodnak is lehetősége legyen a csatlakozásra! 

9. Teszteld az eredményt! 

Mutasd meg a reklámot valakinek, aki nem vett részt a shadowing programban, 

Kérdezd meg, hogy szerinte ennek alapján kedvet kapna-e ő (vagy ismerősei) a 

részvételre. Fogadd nyitottan az esetleges kritikát, és fontold meg, ha változtatásokat 

javasol. 
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Segédlet infografika készítéséhez 

Az alábbi ötletek és szempontok segítségedre lehetnek a reklámszöveg 

megtervezésében és elkésztésében. 

1. Válassz témát!  

Pontosan mit szeretnél bemutatni? Egy adott foglalkozásra vagy egy adott területre 

fókuszálsz inkább? Találsz-e összefüggést saját tapasztalataid és esetleg más adatok 

között? 

2. Készíts történetet! 

Az infografikának is jó, ha van egy bevezetés – tárgyalás – befejezés jellegű tagolása. 

Találj ki egy történetet, ami köré a témádat fel tudod majd építeni. Írj egy-két mondatot 

mindhárom egységhez. 

3. Válassz logikát! 

Csak a saját tapasztalataid szintjén szeretnéd bemutatni a témádat, vagy azokat 

egyéb adatokhoz vagy információkhoz is kötnéd? (Utóbbi bonyolultabb.) Ez a döntés 

máris irányt ad az infografika szerkezetének. Hogyan tudod átláthatóvá, követhetővé 

tenni a történetedet? Milyen legyen az olvasás iránya?  

4. Válaszd ki a középpontot! 

Mi a legfontosabb üzeneted? Hogy tudnád ezt képpel kifejezni? Ez kerüljön a 

középpontba! Tudsz olyan ábrát készíteni, ami ebből a képből kiindulva adja meg az 

olvasás irányát? Ha nem, hogyan tudod jól követhetően elrendezni a középpont köré 

a többi információt? 

5. Válassz ábrákat! 

Szófelhő vagy kördiagram? Attól függ, mit szeretnél mondani, és milyen információid 

vannak. Meríts ötletet más infografikákból is!  

6. Készíts vázlatot! 

Mielőtt a tervezőprogramot megnyitod, akár papíron, akár digitálisan, de készíts egy 

szövegvázlatot és egy látványtervet! 

7. Találj egy frappáns címet! 

A címből derüljön ki, mi lesz az infografikán: ugyanakkor ne legyen túl hosszú vagy túl 

unalmas, sablonos sem. 
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8. Találd meg a megfelelő formát! 

Keress jó példákat a neten. Ilyeneket találsz például itt: http://goo.gl/tMIh5U vagy itt: 

http://goo.gl/ZQg9  

Gondold végig, Te milyen színvilágot, milyen ábrákat látnál szívesen, és mi az, ami 

társaidnak is tetszene. 

9. Találj megfelelő programot! 

Nem kell feltétlenül Photoshop-gurunak lenned. Az alábbi linkek segítségedre lehetnek: 

számos tanács, ötlet és eszköz javaslatok: http://goo.gl/pD5Xc ;  

konkrét ingyenes online tervező eszközök, például: https://goo.gl/Kxi6Do, 

https://goo.gl/NtX4of, https://goo.gl/AuVxVt és https://goo.gl/7YCxMi  

10. Ellenőrizd, hogy érthető-e az infografikád! 

Kérj meg valakit, hogy nézze meg a kész alkotást, hallgasd meg a véleményét, és vedd 

fontolóra esetleges tanácsait. Ha kétszer is olyan visszajelzést kapsz, hogy nem világos, 

hogyan kell az infografikádat olvasni, vagy nem értik, miről szól, akkor mindenképpen 

vedd fontolóra a változtatást! 

 

http://goo.gl/tMIh5U
http://goo.gl/ZQg9
http://goo.gl/pD5Xc
https://goo.gl/Kxi6Do
https://goo.gl/NtX4of
https://goo.gl/AuVxVt
https://goo.gl/7YCxMi

