
       Nők  STEM  pályákon:  a  jövő  útja

„Te tényleg nő vagy és fizikus? Na és hányan voltatok nők az egyetemen? Mennyire volt nehéz annyi férfi között érvé- 

nyesülni?” Tízből nyolc embernek szinte biztos, hogy ez az első reakciója, amikor Molnár Janka bemutatkozik. Számára 

azonban sokkal meglepőbb volt megélni a „nő vagyok és vállalkozni szeretnék” énjét. Az elmúlt években rengeteg alka-

lommal nyílt lehetősége lányokat bátorítani STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) pályára, mesélni 

nekik ezen életpályák szépségeiről, nehézségeiről, a rájuk váró, vagy épp nem váró sztereotípiákról. Megismerhette, mely 

tényezők lehetnek a fiatal lányok számára a legkecsegtetőbbek, amikor természettudományos pálya választása mellett 

döntenek. Megbizonyosodhatott arról, hogy – az egyelőre lehangoló statisztikai adatok ellenére – milyen nagy igény van            

a nők bevonására a STEM pályákon, és mennyi támogatást kapnak azok a lányok és fiatal nők, akik ezen a pályán szeret-   

nének  elindulni  és  érvényesülni.

Janka célja, hogy fiatal természettudósként és tudománynépszerűsítőként szerzett tapasztalatait átadja, és megmutassa        

a  vállalatok  számára,  hogyan  tudják  leendő  női  munkavállalóik  számára  vonzóbbá  tenni  munkalehetőségeiket. 

        Változó  generációk:  hogyan  motiváljuk  és  tartsuk  össze  a  fiatalokból  álló  csapatokat? 

A világ rohamosan változik, ami életünk minden területére hatással van, többek között láthatjuk, érezhetjük, hogy az egy-

mást követő generációk közt egyre nagyobb és nagyobb különbségek vannak, egyre nehezebb megérteni a másik 

„működését”. Más hoz lázba, más motivál, más lelkesít ma egy fiatalt, mint akár csak 10-15 évvel ezelőtt. Más üzeneteket kell 

feléjük közvetíteni, más módszerrel lehet egy csapatot összetartani, talán még a prioritások is megváltoztak a fiatalok 

életében.

Molnár Janka az elmúlt évek során számos egyetemistákból álló csapatot vezethetett, miközben egyre nagyobb hang-       

súlyt fektetett arra, hogy megismerje egyetemista társai motivációját, elköteleződésének okait, munkamorálját. Ezekről           

a tapasztalatairól, illetve a generációkutatással foglalkozó tudomány jelenlegi állásáról, a kutatások eredményeiről tart 

előadást  a  fiatalok  tudására,  szemléletére  és  energiájára  igényt  tartó  vállalatok  számára.
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