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Керівникам_ницям закладів вищої освіти

Про запрошення на онлайн
захід та партнерство

CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ», у рамках ініціативи #ДівчатаSTEM
запрошують студенток Вашого навчального закладу на конференцію “День дівчат в ІКТ”, що
відбудеться 22 квітня 2021 року з 9:00 до 19:00 з прямою трансляцією у мережі Інтернет. Захід
пройде у рамках проєкту "Трамплін до рівності", що реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі
народонаселення в Україні за фінансової підтримки Швеції. Партнером заходу є національний проєкт
«Дія.Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації України. Захід приурочений до
святкування 10-річчя Міжнародного дня дівчат в ІКТ, який в усьому світі відзначається щорічно в
4-й четвер квітня.

Мета конференції - підвищення обізнаності серед дівчат і молодих жінок про важливість цифрових
навичок та заохочення їх до навчання і побудови кар'єри в сфері ІКТ (інформаційно-комунікаційних
технологій). За даними UNESCO лише близько 30% усіх студенток обирають сфери вищої освіти,
пов'язані зі STEM. В Україні ситуація не краще, адже згідно міжнародного дослідження якості освіти
PISA-2018 лише 3% опитаних дівчат в Україні хочуть працювати в сферах, пов'язаних з ІКТ.

До участі запрошуються дівчата віком 14-25 років, які цікавляться
інформаційно-комунікаційними-технологіями (ІКТ) або навчаються на ІКТ спеціальностях.
Участь у заході безкоштовна. Під час конференції дівчата дізнаються про особливості роботи та як
розпочати кар'єру в ІКТ; отримають цінні поради про старт кар'єри та жіноче лідерство в ІКТ;
познайомляться з ІКТ експертками провідних українських та міжнародних компаній; можуть взяти
участь у конкурсах і вікторинах та виграти подарунки від компаній.

Серед організацій та компаній-учасниць: Міністерство цифрової трансформації України
(Дія.Цифрова освіта), ІМЗО, Women Go Tech, EU4Digital Project: promoting women in tech, Jooble,
DOU.ua, Wix Engineering, Snap Inc., Intellias, SoftServe, Itera, ІТ-Інтегратор, Metinvest Digital,
Luxoft, ELEKS, Ciklum, Cherkasy IT Cluster.

Просимо сприяти участі 10-20 студенток ввіреного Вам закладу та поширити інформацію про
подію серед спільноти Вашого навчального закладу.

Для участі необхідно надіслати лист з переліком учасниць на електронну пошту stem@csr-ukraine.org
згідно Додатку 1, до 17:00 21 квітня 2021 року. Учасницям також необхідно пройти реєстрацію на
захід за посиланням: https://bit.ly/3rSrxEw

З будь-яких питань звертайтесь на пошту stem@csr-ukraine.org або до Людмили Лук’янової за номером
тел. 095 92 57672

З повагою,
Марина Саприкіна Голова Правління ГО «Центр «Розвиток КСВ»

Виконавиця: Лук’янова Л.А.   телефон: 095 92 57672
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Додаток 1

Перелік учасників та учасниць Конференції «День дівчат в ІКТ»

від НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
місто __________, _________________області
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