ISMERED
azt az érzést, amikor elmész egy
társaságban, és SENKI NEM ÉRTI,
mit tanulsz, és mivel foglalkozol

?

www.scindikator.hu

HIDD EL,

át tudjuk érezni! Éppen
ezért folytatja idén is a Nők
a Tudományban Egyesület a népszerű
SCINDIKÁTOR PROGRAMOT
egyetemista és Phd hallgató lányok
és fiúk számára.
Ha
TERMÉSZETTUDOMÁNYI,
MŰSZAKI,
INFORMATIKA,
MATEMATIKA
szakon tanulsz, és szeretnéd megtanulni,
hogyan mutasd be tudományos ötletedet vagy
projektedet kreatívan a társaságodban, vagy épp
leendő támogatóidnak, munkaadóidnak,

JELENKEZZ MÉG MA,
ÉS LEGYÉL TE AZ ÉV
SCINDIKÁTORA

!

SCINDIKÁTOR – főnév, ejtsd: szindikátor
JELENTÉS: olyan ember, aki szórakoztatóan, érthetően elő tudja
adni tudományos ötletét vagy kutatását.

VELÜNK MINDENKÉPPEN NYERSZ

MIÉRT ÉRDEMES
PÁLYÁZNOD

?

Az előselejtezőben kiválasztott
versenyzők SAJÁT MENTORRAL
fejleszthetik a kommunikációs és előadói
képességeiket, hogy ÉRTHETŐEN,
és SZÓRAKOZTATÓAN tudják
tudományos területüket ELŐADNI,
mert enélkül ma már nem tudsz
érvényesülni a TUDOMÁNYOS
és TECHNOLÓGIAI pályán.

mert ha tudományos ötletedet vagy kutatásodat bemutató
minivideóddal a kiválasztott pályázók közé jutsz, máris részt
vehetsz egy ingyenes tréning sorozaton, ahol profi előadóktól
és szakemberektől tanulhatsz. A tréning során nemcsak
kommunikációval fogunk foglalkozni: szó esik majd többek közt
etikáról, szellemi tulajdonjogról, sőt, drámapedagógiai előadáson is
részt vehetsz
ha bejutsz a legjobbak közé, további egyedi kommunikációs tréningek
segítségével készítünk fel a látványos záró Science Show-ra, ahol
több száz érdeklődő előtt mutathatod be projekted profi körülmények
között
a program alatt folyamatosan lehetőséged lesz kapcsolatokat építeni
az akadémiai és az ipari szereplőkkel, hogy ne neked kelljen hozzájuk
jelentkezned, hanem ők versenyezzenek majd érted
a SCIndikátorok közösségének tagjaként folyamatosan tapasztalatot
cserélhetsz más területek SCIndikátoraival

KOMMUNIKÁCIÓ

SELF BRANDING

NETWORKING

A TE JELENTKEZÉSEDET
IS VÁRJUK

!

A TE KUTATÁSI TERÜLETEDRE
ÉS TUDOMÁNYOS ÖTLETEDRE
IS KÍVÁNCSIAK VAGYUNK.
Ha
TERMÉSZETTUDOMÁNYI,
MŰSZAKI,
INFORMATIKA,
MATEMATIKA
alap- vagy mesterszakos illetve doktorandusz
hallgató vagy, és te is egyetértesz azzal,
hogy a KOMMUNIKÁCIÓ, a SELF
BRANDING és a NETWORKING
ma már ELENGEDHETETLEN
a tudományos és technológiai pályán való
ÉRVÉNYESÜLÉSHEZ is, akkor várjuk
bemutatkozó minivideódat a SCIndikátor
SCIndikátor pogram online regisztrációs oldalán.

HOGYAN PÁLYÁZHATSZ

?

Küldd be maximum 1 perces saját készítésű tudományos ötletedet
vagy kutatásodat bemutató videódat.
JELENTKEZZ ITT 2017. OKTÓBER 6., VASÁRNAP ÉJFÉLIG!
FIÚK ÉS LÁNYOK JELENTKEZÉSÉRE EGYARÁNT SZÁMÍTUNK!
Inspirációként nézd meg rövid videónkat ITT!

MILYEN SZEMPONTOK
ALAPJÁN DÖNT A ZSŰRI

?

A KIVÁLASZTÁS SORÁN MEGNÉZZÜK,
mennyire DOLGOZTAD KI az ötleted,
mennyire ÉRTHETŐ ÉS KREATÍV az előadásmódod,
és mennyire HITELESEN tudod bemutatni elkötelezettséged
a témád és annak népszerűsítése iránt.

MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS

?

Ha az előválogatás során bejutsz a SCIndikátor programba, máris egy
4 ALKALMAS ALAPOZÓ TRÉNINGSOROZATON (csapatépítés
és motiváció, drámapedagógia, jog, etika) vehetsz részt, mely során
szakemberek segítségével sajátíthatod el a helyes beszédtechnikát,
és fejlesztheted előadásmódod. A tréning hatékony segítséget nyújt,
hogy magabiztosan szerepelj nyilvánosan, és hatásos, meggyőző
előadásokat tarthass.
Az első néhány tréning után egy elődöntőt követően továbbjutóként
3 csoportos és 2 egyéni, személyre szabott foglalkozásból álló
KOMMUNIKÁCIÓS MESTERKURZUST kínálunk számodra.
Itt már célzottan a záró Science show-ra készítünk fel, így a beszédés előadástechnika mellett megtanulhatod azt is, hogy milyen vizuális
elemekkel teheted még emlékezetesebbé az előadásodat. A mentorok
segítségével szétszedünk, átgyúrunk, hogy igazán profi előadó legyél.
A program végén a te területed iránt is érdeklődő tudományos
és piaci szereplők részvételével megrendezett LÁTVÁNYOS
SCIENCE SHOW-BAN vehetsz részt, ahol a szakmai közönség
dönti majd el, ki lesz az Év SCIndikátora.

VÁRUNK,

ha:
TERMÉSZETTUDOMÁNYI,
MŰSZAKI,
INFORMATIKA,
MATEMATIKA
alap- vagy mesterszakos illetve
doktorandusz hallgató vagy.

www.scindikator.hu

HA KÉRDÉSED VAN, KERESS
MINKET BÁTRAN:

HELLO@SCI-NDIKATOR.HU
Partnerek:

!

A verseny szervezőiként különös figyelmet fordítunk
arra, hogy a versenyben résztvevők között mindkét nem
legalább 40%-ban képviseltesse magát.

