digital girls

Ролеви модели
за трудова
реализация
Проект „Дигитални момичета” има за цел да вдъхнови и мотивира
момичета и млади жени да направят кариера в областта на
дигиталните технологии. В наши дни младото поколение използва
всекидневно дигитални технологии, но често няма нито увереността,
нито инициативата да превърне своите пасивни потребителски
умения в “активни” дигитални умения. Тази липса на “дигитална
увереност” може да се превърне в значителен недостатък за
определени групи от млади хора, когато си търсят работа. В тази
реалност момичетата са в още по-неблагоприятно положение
отколкото момчетата. Дали това се дължи на липсата на модели за
подражание или просто на общия стереотип, че “програмирането
не е за мозъка на момичетата”, реалността е, че жените не участват
пълноценно в дигиталния сектор.
Проектът се разработва от партньори от 6 европейски държави
(Холандия, България, Чехия, Гърция, Ирландия и Италия) и цели
да повиши заетостта, предприемаческата нагласа и потенциала на
момичета за реализация в дигиталния сектор.
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digital girls
Проектът цели да:
- идентифицира, насърчи, развие и представи жени с дигитални
професии
- покаже какви дигитални умения са необходими за реализация
на пазара на труда
- създаде благоприятна среда за повишаване на увереността на
момичета да се занимават с дигитални професии
- да промени отношението към дигиталното учене чрез
ефективни методи за висококачествена работата с младежи
Проектни дейности:
- Избиране и популяризиране на жени и момичета от дигиталния
сектор като ролеви модели и разработване на поредица филми
“Светът на успешните дигитални момичета”
- Разработване на поредица карти на различни дигитални
професии
- Разработване на онлайн платформа, предоставяща информация
за възможности за реализация на дигиталния пазар на труда
- Организиране на събития, насочени към момичета: Отворени
дни в дигитални компании, Дни на вдъхновението, Онлайн
събития за момичета
- Организиране на онлайн кампании: новини в реално време,
събития във Facebook, публикации в блогове, реклами,
трейлъри и промоционални видеа, филмови премиери
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