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szerint – a nők nélkülözhetetlenek a társadalom vezetésében. Éspedig nem mutatóban,
hanem arányaiknak megfelelő számban (pa
ritás) volna szükség rájuk az elitekben.
Egyes vélemények szerint a női értékek
bevezetése, előtérbe helyezése a szimbolikus
társadalmi tér minden szintjén, egyenesen a
jövőnk létének záloga: „ha megvalósul a nők
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A jövő tudósai
Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt hetekben-hónapokban sokat hallottunk a Lányok Napjáról. A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal foglalkozó
melléklet negyvenhatodik számában Kovács
Szilvia a Lányok Napja célját, az ezévi rendez
vényeket mutatja be. Kérjük, ha a nők tudományban betöltött helyzetével vagy az ifjú

ELŐTÉRBEN1

A Lányok Napja és a Nők a Tudományban
Egyesület (NaTE) kapcsolt programjai
Girls’ Day külföldön, Lányok Napja itthon
A Lányok Napja ötlete amerikai eredetű, az
utóbbi években egyre több európai ország
rendezi meg pályaválasztási programként.
Németországban 2001 óta 1,5 millió (Mäd
chen-ukunftstag, 2015), Hollandiában 2006
óta 9500 lány (Girlsday, 2015) számára tették
lehetővé, hogy egy STEM-típusú (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) munkanap feladataiba aktívan bekapcsolódjanak.
Remélhetőleg ezen személyes élmények segítik megálmodni, megtervezni saját jövőjüket.
Magyarországon 2012-ben rendezték meg
az első Lányok Napját, a négy év során 4500
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A címválasztás utalás Nagy Beáta Háttérben című
könyvére, amely „arról szól, hogy miért tanul kevés
lány műszaki és informatikai területen, milyen vélekedések vannak a nemek eltérő pályaválasztásáról,
a nemi jellegzetességekről és szerepekről, illetve a
támogató intézkedésekről” (L’Harmattan, 2015).

kutatókkal kapcsolatos témában bármilyen
vitázó megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse meg a melléklet szerkesztőjét, Kiss Ritát
az alábbi e-mail-címen.
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lány vett részt ezeken a rendezvényeken (1.
táblázat). A hazai kezdeményező, a koncepcionális és szervezési kereteket egyaránt biztosító civil szervezet, a Nők a Tudományban
Egyesület (NaTE). A NaTE egyik kiemelt
missziója, hogy 2020-ig egy modern és felvilá
gosult innovációs ökoszisztéma valósuljon
meg a mostani Y generáció2 számára. E cél
elérésének egyik sajátos eszközéül a Lányok
Napja programot választotta. A Lányok Napja
esemény célja, hogy a 9–12. évfolyamos lányok betekinthessenek a tudomány és a
technika mindennapi, vállalati, képzési és
kutatói világába. A fiatal lányok a mérnöki,
informatikai és természettudományi szakmák
iránti érdeklődésének felkeltése, motivációinak erősítése nemcsak saját élet- és karrierlehetőségeik miatt fontos, hanem egy kiegyensúlyozott, megújulni képes, gazdasági és
társadalmi szempontokat egyaránt szem előtt
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Az Y generáció azon, 1970-es évek végétől a 2000-es
évek elejéig született nemzedék, akiknek életét és
kiteljesedését a technológia gyors fejlődése nagymértékben meghatározza.
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