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A „HÖLGYEK A TUDOMÁNYBAN (2020/2021)” PROGRAM 

TAPASZTALATAI A KATONAI, HADTUDOMÁNYI  

PÁLYAORIENTÁCIÓ ASPEKTUSÁBÓL 

 

Összeállította: Mező Katalin (PhD) 

 

   A K+F Stúdió Kft. „Hölgyek a tudo-
mányban 2020/2021” című tehetséggon-
dozó programját a Miniszterelnökség és a 
Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
valósította meg (a Covid-19 vírusbetegség 
okozta pandémia miatt 2022. június 30.-ig 
bezárólag (pályázati azonosító: NTP-
NEER-20-0009).  

 
   A projektösszefoglaló megtekinthető itt:  
https://www.kpluszf.com/assets/docs/P
ROJEKT/NTP-NEER-20-0009-
PROJEKTOSSZEFOGLALO.pdf 
   A program misszója: a tudományos 
karrier iránt érdeklődő fiatal női tehetségek 
segítése. A nemek közötti esélyegyenlőség 
biztosítása olyan, hagyományosan (sztere-
otípiaszerűen) elsősorban férfiak által mű-
velt területeken, mint a műszaki tudo-
mányok, a matematika, az informatika, 
vagy az orvostudomány. Könnyen belát-
ható, hogy a katonai karrier, illetve a 
hadtudományok művelése sem tipikusan a 
középsikolás, egyetemista lányok érdek-
lődésének középpontjába tartozó lehe-
tőségek. Ugyanakkor kellő érzékenyítéssel, 
a karrierlehetőségek bemutatásával, s az 
ehhez kapcsolódó életvezetési tanács-
adással a katonai és hadtudományi pálya-
orientáció is lehetséges a lányok, nők 
körében is.  
   A „Hölgyek a tudományban (2020/ 
2021)” programban például a következő 
tevékenységeken keresztül történt meg a 

természettudományok iránti érzékenyítés, 
pályaorientáció: 
   Egy tanulásmódszertani képzés során az 
OxIPO-modellen alapuló tanulásfejlesztés 
olyan módszereivel ismerkedhettek meg a 
résztvevők, melyek lehetővé teszik szá-
mukra a kreatív (produktív, információ-
termelő) tanulást, kutatást. 
   „Önismereti és karriertervezési tréning” 
során a tudományos karrier tervezését 
segítő önismereti és gyakorlati élmények 
biztosítása történt meg. Játékos tréning-
feladatokon keresztül aknázhatjuk ki az 
azokba rejtett nondirektív tanácsadás 
lehetőségeit. 
   Szülőket és gyermekeiket is megszólító 
workshopok rendezése. Tekintve, hogy a 
továbbtanulási, pályaválasztási döntések-
ben a szülőknek sok esetben nagy bele-
szólása van, így célszerű őket is tájé-
koztatni a lányukra váró karrierlehe-
tőségekről, azok előnyiről, hátrányairól. 
   A hölgyekkel íratott, (had)tudományos 
karriert befutott nőkről szóló életrajzi 
írások jelentős attitűdformáló hatással 
lehetnek alkotóik és talán olvasóik  
továbbtanulási, munkavállalási döntéseit 
illetően.  
   Az előző bekezdésben említett publiká-
ciókhoz hasonló céllal és módszerrel 
(had)tudományi és/vagy katonai karrierrel 
jellemezhető nőkről szóló konferencia 
prezentációk tartására is motiválhatjuk a 
hölgyeket. Itt is a lényeg az önálló kutató, 
infomrációfeldolgozó tevékenységen van, 
ami segíthet a téma iránti bevonódásban. 
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   A publikáció és a konferencia prezen-
táció mellett kisfilm és/vagy virtuális 
kiállítás készítése is attitűdformáló feladat 
lehet. 

   Hosszabb távon pedig a lányok men-
torálása jelenthet segítséget számukra ta-
nulmányi, életvezetési problémáik megol-
dása során.  

 
 

 
 
  


