Girls Go Circular

WOMEN AND GIRLS
IN STEM FORUM
Konkurs filmowy
dla uczniów

GirlsGo Circular organizuje forum Women and Girls in STEM (Kobiety
i dziewczęta w naukach ścisłych) we współpracy z Dyrekcją Generalną
ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) Komisji Europejskiej. Wydarzenie
odbędzie się 28 października 2021 r. w godzinach 9:30-12:30.
Forum jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem łączącym
naukowców, praktyków i wpływowych interesariuszy w dziedzinie
STEM i równości płci oraz uczniów i uczennic uczestniczących
w innowacyjnym programie edukacyjnym Girls Go Circular.
To wspaniała okazja dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie
Girls Go Circular, aby spotkać się z innymi uczestnikami oraz mentorkami
ze swojego kraju. Będą to kobiety pracujące w naukach ścisłych
i nowych technologiach, które podzielą się z uczestnikami swoimi
osobistymi i zawodowymi doświadczeniami, odpowiedzą na nurtujące
ich pytania i zainspirują do rozważenia swojej przyszłości w tych
dziedzinach.
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Uczniów i uczennice biorące udział w wydarzeniu gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy film dotyczący jednego
z poniższych tematów:

Wydawało nam
się, że nauki
ścisłe i nowe
technologie są
tylko dla
mężczyzn,
ale zmieniliśmy
zdanie,
ponieważ…

Jak można
zmieniać
funkcjonujące
w społeczeństwie
stereotypy
dotyczące kobiet
zajmujących
się naukami
ścisłymi i nowymi
technologiami?

Jak będzie
wyglądała
przyszłość
Europy, w której
kobiety
i mężczyźni są
tak samo obecni
w naukach
ścisłych i nowych
technologiach?

Trzy najlepsze filmy zostaną pokazane podczas sesji plenarnej forum.
Zespoły będą miały możliwość zarówno zaprezentowania swoich
pomysłów, jak i interakcji z przedstawicielami wysokiego szczebla
z Unii Europejskiej, środowiska akademickiego i sektora prywatnego.
Zwycięski zespół weźmie udział w nowatorskich i zajmujących
kursach mistrzowskich z kodowania w Pythonie.
Do konkursu zapraszamy zespoły od 3 do 6 osób. Film powinien trwać
od 1 do 3 minut i być w języku angielskim lub mieć angielskie napisy.
Film należy przesłać nie później niż 15 października 2021!

Wszystkie
instrukcje dotyczące
ich przesyłania
można znaleźć tutaj.
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Jako nauczyciel odgrywasz kluczową rolę na Women and Girls in
STEM Forum!
1.	Poinformuj uczniów o wydarzeniu i konkursie,
omów zasady udziału i zachęć ich do tworzenia
zespołów i przesyłania filmów. Przypomnij,
że filmy należy przesłać do 15 października.
2.	Zarejestruj się i poproś każdego z uczniów
i każdą z uczennic o rejestrację pod tym linkiem.
Podczas rejestracji przewiń bezpłatne bilety
i kliknij ten dla Polski.
3. Dołącz ze swoją klasą do wydarzenia
28 października w godz. 9:30-12:30. Zapewniamy
tłumaczenie symultaniczne na język polski.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
joanna.andrzejewska@junior.org.pl
Do zobaczenia na Women and Girls in STEM Forum!
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