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Vasario 11-oji yra tarptautinė Mergaičių ir moterų 
moksle diena. Žmonės tiki, jog šalis, kuri  nori 
būti konkurencinga, turi skatinti moteris 
domėtis griežtaisiais mokslais.  

Lietuvė mokslininkė dirba su lazeriais. (vz.lt nuotr.) 

Mažiau nei 30 proc. visų pasaulio mokslininkų bei 
inžinierių yra moterys. Europos Sąjungos (ES) 
valstybėse tik 40 proc. visų mokslininkų ir inžinierių yra 
moterys. 

Lietuvė mokslininkė dirba Thermo Fisher laboratorijoje. 
(Thermo Fisher nuotr.) 

Tačiau trijose ES valstybėse moterys lenkia vyrus – 
Lietuvoje, Bulgarijoje ir Latvijoje. Lietuvoje inžinierės 
ir mokslininkės sudaro 58 proc., Bulgarijoje – 54 proc., 
o Latvijoje – 52 proc.

Mokslo studentės KTU laboratorijoje. (lrt.lt nuotr.) 

Jungtinių Tautų duomenimis, moterys yra 
mažiau linkusios įgyti bakalauro, magistro ar 
doktorantūros mokslinį laipsnį. Todėl jų mažiau dirba 
inžinerijoje ir moksle. 

Tačiau Lietuvoje moterys neatsilieka nuo vyrų 
siekdamos aukštojo mokslo. Aukštosiose mokyklose 
moterys sudarė 57 proc., o vyrai – 43 proc.  

Mokslo studentė VU laboratorijoje. (15min.lt nuotr.) 

Lietuva stipriai stovi biomokslų srityje. Lietuvės kaip tik 
ir domisi biomokslais. 55 proc. biomedicinos mokslus 
studijuojantys studentai yra moterys.  

Studentė VU biomokslų laboratorijoje. (euroblogas.lt nuotr.) 

Ar tau buvo įdomu skaityti apie lietuves mokslininkes?
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Žodynėlis 

konkurencingas: pajėgia varžytis, konkuruoti; competitive 

skatinti: žadinti norą, stimuliuoti; to incite, to urge 

griežtieji mokslai: tikslieji, dar vadinami ir gamtos mokslai. Jų ramstis yra matematika; hard sciences, natural sciences, 
physical sciences 

lazeris: įrenginys, spinduliuojantis koherentišką šviesą. Paprastai lygiagrečiu srautu lazeris skleidžia monochromatinę 
(vieno bangos ilgio) šviesą. Pavadinimas „lazeris“ yra angliškos frazės „Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation“ (liet. Šviesos stiprinimas priverstiniu spinduliavimu) trumpinys; laser  

Europos sąjunga: Europos Sąjunga (ES) yra dvidešimt septynių valstybių ekonominė ir politinė bendrija. Jai gali 
priklausyti tik Europos valstybės. Pirmininko pozicija rotaciniu būdu eina iš vieno krašto į kitą kas šešis mėnesius. ES 
narės padeda viena kitai piniginiais ir kitais būdais; European Union 

Thermo Fisher: JAV biotechnologijos firma, kuri turi skyrių Vilniuje 

lenkti: būti pranašesniam kuo; to surpass, to beat 

KTU: Kauno Technologijos Universitetas; Kaunas University of Technology 

Jungtinės Tautos: Jungtinių Tautų Organizacija, JTO – organizacija, kurią sudaro 193 valstybės. Jos tikslas – išlaikyti 
taiką, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, puoselėti draugiškus ryšius tarp valstybių. Lietuva į JTO priimta 1991 metų 
rugsėjo 17 dieną.; United Nations 

duomenys: kuo remiamasi, darant išvadas; data 

linkusi: nori; inclined 


