Witaj!
To ja, Mona Lisa
Świadoma jestem, że obraz mojej
osoby kojarzy się przede wszystkim
z Leonardem. Możesz się więc dziwić,
dlaczego przygotowałam ten e-book
i dlaczego nie ma mnie już w Luwrze.
Już wszystko wyjaśniam.
500 lat w moim starym obrazie wystarczyło mi do tego,
aby pojąć kilka rzeczy. Po pierwsze, bezczynne
siedzenie jest bardzo nudne. Po drugie, sława
„tej z Luwru” nie daje satysfakcji. Po trzecie,
na Leonardzie nie można polegać (ale to już temat
na inną rozmowę).
Posłyszałam wiele razy o rzeczach, które fascynowały
mnie i irytowały jednocześnie – świat pędził do przodu,
a ja tkwiłam w tym obrazie jak zaklęta. W końcu
uznałam, że nie mogę już liczyć na innych, nie mogę
czekać. Muszę działać.
Przeszłam aktualizację.
Dziś dziwuję się sobie, jak mogłam tak długo zwlekać.
Zdobyłam nowe kwaliﬁkacje. Poznałam świat nowych
technologii i – zaiste – zakochałam się w nim! Nie ma
już renesansu, Leonarda i ramy.

A jak wygląda Twoja kariera?
Lubujesz się w niej czy może

Jam jest Mona Lisa,

ciąży Ci jakaś rama?

IT Project managerka.

Pozwól, że powiem Ci,
dlaczego nie warto czekać
500 lat ze zmianą kariery.
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Lifelong learning to też sposób na zwiększenie
własnych możliwości i atrakcyjności osobistej
na rynku pracy. Ciągły rozwój przynosi

Oto, czego
świadomość
każda z nas
mieć musi
Kiedy wychodziłam z ramy, wszystko
wydawało mi się obce. Nie frustrowałam
się jednak. Dokonałam dogłębnej
analizy i uważam, że wnioski z niej
powinny poznać wszystkie kobiety.
Oto, co odkryłam.

zyski latami!

/3
Po trzecie, nie jestem jedyną kobietą, która tkwiła
w ramie. Miliony kobiet rezygnują z branży
technologicznej z powodu wewnętrznych barier
i stereotypów. „To męski zawód” - mówimy. Ale jakoś
Leonarda w nim nie widziałam.

/4
Po czwarte, współczesny świat może nas bardzo łatwo
wykluczyć i zamknąć w ramach. Dlatego kompetencje
cyfrowe są kobietom niezwykle potrzebne.
Rozwój nowych technologii – to czynnik, który
dynamicznie zmienia rynek pracy i redeﬁniuje
rolę człowieka. Niektóre zawody znikną z rynku,
a inne się zmienią. Co więcej, powstaną także
nowe, dotąd nieznane na rynku pracy. Dlatego

/1

warto uczyć się kompetencji przyszłości. Aby

Po pierwsze, sektor nowoczesnych technologii jest
idealnym miejscem dla kobiet, a mimo to jest nas tam

nie zostać w tyle i nadążać za zmianami we
współczesnym świecie.

bardzo mało. Zaledwie 15% pracowników tego

W Polsce żyje 6,7 mln kobiet między 45. a 70.

sektora to kobiety1. Szansa na zaistnienie na nowym

rokiem życia i blisko 30 proc. z nich, czyli

rynku pracy jest ogromna!

ok. 2 mln, rzadko lub w ogóle nie korzysta
z Internetu. Tak wynika z Raportu Aasa2.

/2

Polki nisko oceniają swoje umiejętności

Po drugie, wiedzę zdobywać można w każdym wieku –

w zakresie robienia zakupów przez Internet,

zawsze i wszędzie. Zgadza się to z ideą lifelong

płatności internetowych, a także pisania e-maili.2

learning (uczenia się przez całe życie). Oczywiście
musiałam o niej trochę poczytać…
Lifelong learning to nasza nowa rzeczywistość.
Pozwala jednostkom wyjść naprzeciw
wyzwaniom współczesności takim jak
dynamiczny rozwój technologiczny, proces
globalizacyjny, postępujące przemiany
społeczno-ekonomiczne i kulturowe. Zakłada,

Zaledwie
15%

15%

pracowników sektora IT to kobiety1

że uczyć można się przez całe życie.
1
2

https://eskills4diversity.com/ﬁleadmin/diversity/images/reports/diversity_pl_exec_sum.pdf
http://branden.biz/wp-content/uploads/2017/06/raport-aasa-polki-wykluczone-cyfrowo-2017-1.pdf
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Po piąte, ten okropny wirus! Wiele rzeczy widziałam,
ale ta sytuacja zaskoczyła nawet mnie.
Na szczęście już zaktualizowałam swój obraz,
więc jestem zabezpieczona. Ale zachęcam do tego
wszystkie kobiety.
Gospodarczo-społeczne skutki wywołanego
koronawirusem kryzysu będą szczególnie
dotkliwe właśnie dla nas, dla kobiet (raport
OECD1). Dotknął on szczególnie tych gałęzi
gospodarki, które zatrudniają najwięcej kobiet:
handel detaliczny, gastronomię czy hotelarstwo.

Ile jeszcze możesz
czekać? Kompetencje
przyszłości są
w Twoim zasięgu.
Musisz tylko opuścić
swoją ramę.

1

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-ﬁght-against-covid-19-crisis-553a8269/
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Spis treści:

1/

Kompetencje przyszłości

2/

Pytania kobiet – Q&A

3/
/

Aktualizuję swoją wersję – jak
się przebranżowić?
Kroki do zmiany pracy

b/

Ćwiczenia dla Ciebie

4/

Słownik IT

5/

Stanowiska w IT

6/

Wskazówki od kobiet IT

7/
/

Inspiracje: linki – ﬁlmy, książki,
blogi, TED

%001
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1/
Kompetencje
przyszłości
Technologia jest tu i teraz. KAŻDA
kobieta ma szansę na zdobycie
kompetencji cyfrowych – nie ma
znaczenia doświadczenie, wiek czy
miejsce zamieszkania. Kluczem do
bezpiecznej przyszłości, stabilnej pracy
czy dobrych zarobków jest ciągły rozwój.
Rewolucja przemysłowa 4.0 trwa w najlepsze. Sztuczna
inteligencja (Artiﬁcial Intelligence) odgrywa coraz
większą rolę. W związku z tym większe znaczenie mają
też kluczowe kompetencje człowieka, które odróżniają
jego działanie od pracy robotów czy AI. Są jednak
takie dziedziny, w których człowiek będzie bardzo
trudny do zastąpienia. To właśnie kompetencje w tych
obszarach nazywamy kompetencjami przyszłości.
W skład kompetencji przyszłości wchodzą1:
Kompetencje poznawcze – są to kompetencje,

Kompetencje cyfrowe i techniczne

które odpowiadają za myślenie człowieka.

– są to kompetencje, które nazywamy

Zaliczamy do nich kreatywność, rozwiązywanie

umiejętnościami twardymi. Dzielimy je na

złożonych problemów, krytyczne myślenie oraz

podstawowe i zaawansowane. Podstawowe

elastyczność poznawczą.

to takie, które pozwalają nam na posługiwanie
się technologiami cyfrowymi w codziennej

Kompetencje społeczne – umożliwiają nam

pracy, np. umiejętność pisania maili, tworzenia

kontakt i współpracę z drugim człowiekiem

prezentacji, instalacji aplikacji. Natomiast

(czy to w postaci pracy zespołowej, czy też

zaawansowane umiejętności to takie, które

zarządzania ludźmi). Zaliczamy do nich

umożliwiają zrozumienie zaawansowanych

inteligencję emocjonalną, współpracę

technologii cyfrowych. Wiążą się

w grupie, przywództwo oraz przedsiębiorczość.

z umiejętnością ich rozwijania
i dostosowywania do określonych potrzeb.

1

Oprac. na podstawie https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Kompetencje_przyszlosci_Raport_DELabUW.pdf
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W celu zminimalizowania tego lęku powinnaś się do
tej zmiany po prostu przygotować i zaplanować
konkretne działania. Ja też nie wyszłam z ramy od razu.

2/
O co pytają
kobiety? – Q&A
Wyszedłszy z ramy, wzbudziłam niemałą
sensację. Moje drogie koleżanki,
Dziewczyna z perłą i Dama z łasiczką,
najpierw nie dowierzały, potem zaczęły
zadawać masę pytań. Nieskromnie
przyznam, że dzięki mnie odnalazły
swoją drogę i dziś pracują w zawodach
przyszłości. Ich pytania wraz
z odpowiedziami zebrałam w tym
miejscu. Na pewno będą Ci pomocne
– zwłaszcza na początku.

1/

2/

Jak mam poszukać właściwego
zawodu dla siebie? / Jakie stanowisko
w IT byłoby dla mnie odpowiednie?

Jest kilka opcji. Możesz zapoznać się z zawodami,
które pojawiają się w branży IT i dowiedzieć się,
na czym polegają. Możesz też iść tropem rozwoju
kompetencji cyfrowych ogólnie i patrzeć, co by Tobie
pasowało najbardziej, np. blogowanie, zajmowanie się
bezpieczeństwem w sieci, prowadzenie sklepu
internetowego czy może kanału na YouTubie.
Jeśli chodzi o stanowiska IT, w naszym e-booku
znajdziesz opis tych najpopularniejszych (rozdział 5.
„Stanowiska w IT”). Może któreś będzie właśnie
dla Ciebie?

3/

Od czego zacząć, kiedy chcę
się przekwaliﬁkować?

Mam 30, 40, 50 lat i więcej. Czy nie jest

Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to usiąść

już za późno na przebranżowienie się?

i porozmawiać sama ze sobą. Rozmowa ma być
dialogiem opartym na zadawaniu sobie różnych
pytań np.:

A ja mam ponad 500 lat i dziś jestem IT project
managerką! Martin Seligman, ojciec pozytywnej

Jak chcę pracować? Czy chcę pracować

psychologii, mówi, że człowiek musi się rozwijać

z domu?

cały czas, aby czuł się spełniony. Koncepcja „lifelong

Co lubię w pracy? Czego nie lubię?

learning” zakłada, że będziemy otwarci na nabywanie

W ﬁrmie o jakiej kulturze chcę pracować?

nowych umiejętności i szukanie czegoś nowego,

Co chciałabym robić?

dopóki wystarczy nam sił i chęci. I o to właśnie

Czy chcę iść w stronę IT? Może powinnam

chodzi! Nie ma żadnego określonego wieku, który

wykorzystać kompetencje cyfrowe do

byłby granicą do zmiany swoich działań zawodowych.

zmiany sposobu działania/zawodu?

To, co najczęściej stoi za takim pytaniem, to lęk

Jakie umiejętności chcę rozwinąć?

i trudność z akceptacją faktu, że w przypadku

Jakie stanowisko by mnie interesowało?

przebranżowienia zaczynamy karierę zawodową

Jakie mam zainteresowania i umiejętności,

praktycznie od zera. Następuje tzw. przejście

które będę mogła wykorzystać na nowej

z poziomu mistrza na poziom ucznia.

ścieżce kariery?
Powered by
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Następnie zapisz odpowiedzi na te wszystkie pytania.

przebranżowienie się zgodnie z potrzebami rynku.

Zobacz, co się w tych odpowiedziach pojawia. Z nich

Zobacz w naszym e-booku, czym są kompetencje

prawdopodobnie wyłoni się pomysł na działanie

przyszłości, i zastanów się na ile Twoje obecne

idealny dla Ciebie.

umiejętności odpowiadają na to, czego potrzebuje

Inną opcją jest przeglądanie ogłoszeń o pracę na

rynek pracy.

różnych portalach lub serwisach społecznościowych.
Zobacz, które stanowiska Cię interesują, w jakich

5/

organizacjach, jakich wymagają umiejętności.
Następnie przeanalizuj zebrane informacje. Samo

Czy świat IT jest światem dla kobiet?

przeglądanie ofert i opisów stanowisk może Cię
zainspirować i podpowiedzieć kierunek działań.

Oczywiście, że tak! W IT jest mnóstwo kobiet, które
z sukcesem wykonują różnorodne zadania i podbijają

4/

ten sektor. Nowe technologie nie są już tylko dla
Jakie umiejętności powinnam rozwijać?

studentów informatyki. Dziś ta branża to najbardziej
dynamiczny sektor gospodarki. Kobiety piastują tutaj
stanowiska programistek, menedżerek infrastruktury

Dobre i zarazem dość trudne pytanie, bo odpowiedź

IT, scrum masterek, analityczek biznesowych itd. Jest

na nie jest niejednoznaczna. W dzisiejszym

nas w tym sektorze niewiele (15%)1, ale liczę, że

dynamicznym świecie rynek pracy i nasza

niebawem to zmienimy!

rzeczywistość zmieniają się bardzo szybko. Zawody,
które znałaś, zmieniają się. Powstają nowe, a co za tym

6/

idzie, zmieniają się oczekiwania pracodawców.
Kompetencje, które kiedyś dawały dobrą pracę,

Co to są kompetencje cyfrowe?

wysokie zarobki (np. wyższe wykształcenie czy
dyplomy zawodowe) dzisiaj już tego nie gwarantują.

Kompetencje przyszłości to umiejętności, które
pozwolą nam na efektywne działanie na rynku pracy.

Obecnie na znaczeniu zyskują kompetencje

Nie zastąpią ich maszyny ani sztuczna inteligencja.

przyszłości, które umożliwiają dostosowanie się do

Wyróżniamy kompetencje: poznawcze, społeczne

współczesnego świata i zmniejszenie ryzyka

oraz cyfrowe i techniczne. Więcej napisałam o nich

wykluczenia cyfrowego. Zwiększają też szanse na

w rozdziale 1. „Kompetencje przyszłości”.

Ja już zaktualizowałam swój obraz.
Pora na Ciebie.

%001

Zaktualizowano obraz kobiety

Aktualizacja zakończona pomyślnie

1

OK

https://eskills4diversity.com/ﬁleadmin/diversity/images/reports/diversity_pl_exec_sum.pdf
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obszarach są wymagane konkretne certyﬁkaty, ale

7/

Gdzie mogę szukać informacji

jest cała masa stanowisk, na których sprawdzają się

o kursach/szkoleniach dla siebie?

umiejętności typu zarządzanie projektami,
komunikacja, praca zespołowa czy kreatywność.
Takie umiejętności spokojnie możemy przenieść

Najprostsza odpowiedź to: W SIECI! Wyszukaj

z innych sektorów zawodowych do świata IT.

zawody w branży IT, poczytaj o ich charakterystyce

Poza tym na stanowiskach juniorskich doświadczenie

i wymaganych umiejętnościach. Sama zobaczysz,

bardzo często nie jest wymagane. Firmy lubią

jakich szkoleń potrzebujesz. Ja korzystałam z opisów

„wychować” sobie osobę pod nadzorem seniora

kursów na stronie Future Collars – są przejrzyste

i ukształtować ją na własne potrzeby.

i idealne dla osób, które dopiero stawiają pierwsze
kroki w tym świecie.

Branża IT to branża, która wciąż

Możesz też iść tropem rozwoju kompetencji

ewoluuje i przyjmuje do siebie

przyszłości i i zastanowić się, czym chciałabyś się
zajmować. Np. blogować, zajmować się
bezpieczeństwem w sieci, analizowaniem danych,

różne pokolenia osób. Tutaj nie
liczy się wiek, ale umiejętności.

prowadzeniem sklepu internetowego czy może kanału
na YouTubie. Pamiętaj też, że kursy oferują nie tylko
szkoły programowania, ale też strony z kursami online
np. Coursera, Udemy, EdX.

9/

Od którego kursu zacząć, aby wejść do
branży IT?

Ponadto, warto też poszukać na Meetup, Facebooku
czy LinkedIn społeczności zorientowanych na tematy,

Możesz zacząć od dowolnego kursu, jaki sobie

które Cię interesują. Społeczności skupiają praktyków,

wybierzesz. Polecam jednak, abyś wcześniej przyjrzała

od których można się uczyć i z którymi można

się stanowiskom w IT, a także zrobiła testy

wymieniać doświadczenia. Na przykład, jeżeli

predyspozycji/kompetencji. Na wielu stronach ﬁrm,

interesujesz się rolą scrum mastera, to jest wiele

które oferują takie kursy, np. Future Collars, Perso In,

spotkań społeczności scrum masterów. Jeżeli

są testy określające Twoje predyspozycje do pracy

interesujesz się blogowaniem i prezentowaniem treści,

w IT. Możesz też umówić się na rozmowę

to w sieci możesz znaleźć wiele społeczności, które się

z konsultantami z danej organizacji. Warto pomyśleć

tym zajmują. Obserwuj także blogi ekspertów w danej

również o tym, jaki rodzaj pracy Cię interesuje

dziedzinie. Czytaj, bierz udział w webinariach,

(zespołowa czy indywidualna), a także z jakich swoich

dyskusjach, pytaj ekspertów, słuchaj podcastów.

umiejętności chciałabyś skorzystać w przyszłej pracy.

Jednym słowem bądź (pro)aktywna.

Jakie masz zainteresowania zawodowe, co lubisz
w pracy robić? Weź to wszystko pod uwagę.

8/

Czy w moim wieku (40+) branża IT
przyjmie mnie tylko po kursie i bez
kilkuletniego doświadczenia?

mam doświadczenia. Czy poradzę
10/ Nie
sobie z kursem i pracą na danym
stanowisku?

No pewnie! Branża IT to branża, która wciąż ewoluuje
i przyjmuje do siebie różne pokolenia osób. Tutaj nie

Przypomnij sobie, jak to było, kiedy zaczynałaś swoją

liczy się wiek, ale umiejętności. W niektórych

pierwszą pracę w nowej organizacji. Na początku
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pewnie nie miałaś doświadczenia albo było ono

Różnica między nimi jest taka, że kursy organizowane

bardzo niewielkie. Prawdopodobnie więc uczyłaś się,

przez prywatne szkoły są odpłatne i zazwyczaj nie

podejmowałaś nowe wyzwania i rozwijałaś swoje

gwarantują pracy. Natomiast ﬁrmy outsourcingowe

umiejętności. Z czasem stałaś się ekspertką na danym

oferują darmowe kursy w zamian za umowę

stanowisku.

lojalnościową, która gwarantuje zatrudnienie

Podobnie też będzie, kiedy podejmiesz decyzję

u partnera ﬁrmy na konkretny czas. W tym czasie

o zrobieniu kursu pod konkretne stanowisko w IT.

uczestnik nie może pójść do innego pracodawcy

Zazwyczaj formuła kursów organizowanych przez

i dostaje niższe wynagrodzenie niż stawka rynkowa.

instytucje do tego powołane obejmuje pracę

To jednak wciąż duża szansa na zdobycia

indywidualną, w grupie oraz z mentorem/osobą

doświadczenia.

prowadzącą kurs. Nigdy nie jest tak, że uczestniczka

Niezależnie od formy ukończenia kursu, o pracę

zostaje sama z materiałem i zadaniami.

można się ubiegać od razu. Na rynku są ﬁrmy,

Można oczywiście wybrać kurs samodzielny, ale dla

które przyjmują osoby po kursach na stanowiska

osób początkujących lepsze będą kursy, które oferują

juniorów. Wszystko zależy od organizacji, w której

wsparcie w przyswajaniu materiału

osoba ubiega się o pracę.

czy realizacji zadań.

Ja rekomenduję, żebyś nie tylko ukończyła kurs, ale też
zdobyła jeszcze jakieś doświadczenie np. dzięki

Przypomnij sobie, jak to było,
kiedy zaczynałaś swoją pierwszą

praktykom lub wolontariatowi. Będziesz wtedy mieć
potwierdzenie tego, że gdzieś już swoją wiedzę
i umiejętności wykorzystałaś.

pracę w nowej organizacji.
Na początku pewnie nie miałaś
doświadczenia albo było ono
bardzo niewielkie.

12/

Nie nadaję się na programistkę.
Jestem humanistką. Czy mimo to mogę
przebranżowić się do pracy w IT?

Prawdopodobnie więc uczyłaś
się, podejmowałaś nowe
wyzwania i rozwijałaś swoje
umiejętności. Z czasem stałaś się
ekspertką na danym stanowisku.

Oczywiście! Świat IT to świat pełen różnego rodzaju
stanowisk: od programistek, poprzez scrum masterki
czy graﬁczki, po analityczki danych. Nie każda z nas
musi programować, ale każda z nas ma całą listę
umiejętności, które są bardzo przydatne w świecie
nowoczesnych technologii np. zarządzanie projektami,

11/

Czy po skończonym kursie będę mogła

umiejętność rozwiązywania problemów, analizę

podjąć pracę od razu?

informacji, zarządzanie zespołami, organizacja pracy.
Dodatkowo niezbędne w IT są osoby, które posiadają
kompetencje miękkie m.in. empatię czy kreatywność.

Zdecydowanie tak! Na rynku jest kilka opcji kursów,

Takie osoby doskonale się sprawdzą na stanowiskach

które różnią się sposobem podejścia do uzyskania

projektantów UX, graﬁczek i testerek.

pracy po ukończeniu szkolenia. Między innymi są to

W moim e-booku znajdziesz listę i opis najczęściej

kursy organizowane przez prywatne szkoły, a także

spotykanych stanowisk. Zajrzyj tam koniecznie

przez ﬁrmy zajmującej się outsourcingiem osób do

i przekonaj się, że świat IT jest tak samo różnorodny,

branży IT (w tym Future Collars).

jak umiejętności, które posiadasz.
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Umiejętności przyjdą same wraz z wiedzą
i doświadczeniem. Jeśli dodasz do tego dobre
nastawienie, porażka nie wchodzi w grę. „Ja to chyba
nic nie potraﬁę”, „W moim wieku nikt mnie nie

3/
Zaktualizuj
swoją wersję –
jak się
przebranżowić?
Jak zmienić
swoją karierę?

zatrudni”, „Przecież się do tego nie nadaję” – zapomnij
o tym. My, kobiety, możemy zrobić wszystko.
I wiem, że początkowo brzmi to iście abstrakcyjnie.
Też niezbyt wszystko rozumiałam. Wzięłam jednak
udział w kursie o lifelong learning. I… eureka!
To, o czym wszyscy cały czas mówią – oni mają rację.

Trzeba się zmieniać, uczyć
się i iść do przodu. Nowe
kompetencje czekają! Nowy
obraz już się maluje!

Przebranżowić się, zaktualizować, wyjść
poza ramy – brzmi jak ciężkie zadanie,

Ładowanie

ale w praktyce nie jest to wcale tak
trudne. Lęk i niepewność przed tym,
co będzie, nie muszą być paraliżujące.
Moją historię już znasz. Wyszłam ze swojej ramy
i podążyłam zupełnie nieznaną mi drogą. Zajęło mi
to wieki, prawda. Ale Tobie może zająć o wiele mniej.
Boisz się, że będzie ciężko? Niepotrzebnie. Możesz
liczyć na wsparcie, którego ja w renesansie nie miałam.
Webinaria, e-booki, podcasty, kursy online, media
społecznościowe, mentorzy… Zacnie, prawda?
Przeczytałam, że podobno na kompetencję składają
się trzy rzeczy: wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Wiedzę masz wszędzie. Do jej zdobycia
wystarczy smartfon.
Doświadczenie zdobędziesz w trakcie.
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w związku z tą zmianą. Ułóż to w plan, ale proszę Cię
– realistyczny plan.

3/ Bądź dla siebie dobra

a/
Od czego
zacząć zmianę?

Nie oczekuj od siebie rzeczy niemożliwych. Na pewno
znasz to przysłowie „Nie od razu Kraków zbudowano”
i do siebie też powinnaś je zastosować. Nie „biczuj”
siebie za to, że szukanie nowej zawodowej ścieżki
zabiera więcej czasu, niż zakładałaś, albo że czegoś
jeszcze nie potraﬁsz. Wszystko będzie przychodzić we
właściwym momencie, jeżeli tylko zaczniesz działać.

4/ Zaufaj sobie

Lao Tzu mówił: „Nawet najdłuższa
podróż zaczyna się od pierwszego

Na początku może nie będziesz wiedzieć, gdzie
konkretnie idziesz, ale miej przekonanie w sobie, że
idziesz w dobrym kierunku. Nawet gdyby inni dookoła

kroku”. Nie wiem, co będzie Twoim

pukali się w głowę i mówili, że to bez sensu, że jesteś

pierwszym krokiem – może kurs online,

za stara na zmiany. Pamiętaj – nikt nie jest Tobą i nikt

może spotkanie z doradcą,
a może zrobienie testu predyspozycji.
To nie ma znaczenia. Ważne,
że zaczniesz.
1/ Zrób podsumowanie swojej kariery

za Ciebie nie przejdzie tej drogi. Nikt też nie wie,
czego Ty dokładnie chcesz i potrzebujesz.

5/ Bądź elastyczna
Ta nowo obrana ścieżka może mieć wiele zakrętów
i nieplanowanych zwrotów akcji. Bądź gotowa na to,
że może trzeba będzie zmienić kierunek albo własne
założenia. Od Twojego nastawienia i otwartości na

Zobacz, jakie rzeczy sprawiały Ci radość, w co się

rzeczy, które będą się działy, może wiele zależeć.

chętnie angażowałaś. Pomyśl o swoich sukcesach

Zachęcam, żebyś próbowała różnych rzeczy, szła za

zawodowych. Jakie kompetencje wtedy

swoją intuicją, ale też nie bała się korygować planów.

wykorzystywałaś? Zastanów się, w czym jesteś dobra,
jakie swoje dotychczasowe umiejętności mogłabyś

6/ Czerp z innych i korzystaj ze wsparcia

wnieść do nowej pracy. Jeśli nie wiesz albo masz

Zmiana kariery to wielka rzecz i wymaga wiele wysiłku.

wątpliwości, popytaj swoich przyjaciół, kolegów

Dobrze jest, kiedy na tej ścieżce, nie pozostajesz

i koleżanki z pracy, porozmawiaj z coachem. Pomyśl

osamotniona. Ponieważ wiem, że my kobiety mamy

też o tym, co chciałabyś robić dalej w swojej pracy,

często syndrom „Zosi samosi”, to zachęcam Cię,

a czego już zdecydowanie nie.

żebyś korzystała z wszelkiej pomocy.

2/ Przygotuj się do zmiany

Namawiam Cię też do tego, żebyś brała udział

Zaplanuj działania, które zamierzasz podjąć i jakie cele

w meetupach, spotkaniach społeczności z danej

chcesz osiągnąć. Zmiana pracy to Twój główny cel, lecz

dziedziny, webinariach, konferencjach tematycznych.

ten cel trzeba podzielić na mniejsze kawałki,

Jeżeli coś tylko Cię zainteresuje, sprawdzaj, czy to

np. odbycie kursu online, przeczytanie książek,

dla Ciebie i jak to się ma do Twojej przyszłej kariery.

posłuchanie podcastów, znalezienie sobie mentora.

Nie bój się pytać. Mów, że czegoś nie wiesz. Proś

Rozpisz wszystkie zadania, które chcesz zrealizować

o pomoc, bo to akt odwagi, nie słabości.
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b/
Kroki ku zmianie
– ćwiczenia
Prawiłam już dość długo. Podzieliłam
się z Tobą swoimi doświadczeniami
i wiedzą. Teraz role się odwrócą.
Poniżej znajdziesz kilka ćwiczeń, które przygotowałam,
aby pomóc Ci w aktualizacji. Są one stosunkowo
proste, ale wymagają zaangażowania. Piszę to
dlatego, bo wiem, że łatwo jest stracić motywację,
gdy w grę wchodzi wysiłek. Ale pamiętaj, robisz to
dla siebie. Daj sobie szansę. Jeżeli przejdziesz te
wszystkie ćwiczenia, będziesz już wiedzieć, jakie są
Twoje atuty, jakie umiejętności możesz wnieść do
nowej pracy, czego potrzebujesz do zmiany, a także
co jest Twoją motywacją.
Celem tych ćwiczeń jest odkrycie kompetencji
i rzeczy, które mają dla Ciebie sens w życiu
zawodowym oraz osobistym. Jeśli w Twojej głowie
pojawią się myśli „to są jakieś bzdury, pseudo
rozwojowe ględzenie, nie chce mi się tego robić”,
to odpowiedz sobie wtedy na jedno pytanie:

Co sprawiło,
że właśnie czytasz
ten e-book?
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Krok 1:
Wypisz, proszę, wszystkie rzeczy, za które
siebie cenisz, które uważasz za swoje
pozytywne cechy. Wypisz wszystko, co

Ćwiczenie 1:
Moje talenty –
moje wskazówki

Ci przyjdzie do głowy.
Ale uwaga – na liście ma być nie mniej niż 25 punktów.
To dużo? Nie musisz od razu wypisać wszystkiego.
Możesz zawsze wrócić do tego ćwiczenia
np. za kilka godzin lub następnego dnia.
Daj sobie czas na pomyślenie.
1/

Ćwiczenie, od którego każda kobieta

2/

powinna zacząć określanie swojej

3/

przyszłej ścieżki zawodowej.

4/

Pamiętasz, jak brzmiała jedna

5/

z moich wskazówek? „Zrób

6/

podsumowanie swojej kariery”.

7/

Za chwilę zaczniesz to robić.

8/
9/

Weź kilka kartek papieru albo od razu cały notes.

10/

Daj sobie na te wszystkie ćwiczenia ok. 3-4 godziny.

11/

Możesz je zrobić wszystkie od razu albo po jednym.

12/

Znajdź sobie miejsce, w którym nikt nie będzie Ci
przeszkadzał i w takim, w którym będziesz się czuła
komfortowo.

13/
14/
15/

Bądź ze sobą szczera. Nie krytykuj siebie w trakcie
wykonywania ćwiczeń. Myśl o sobie dobrze.
Pomyśl nie tylko o obecnej sytuacji, ale także tych
z przeszłości.

16/
17/
18/
19/

Gotowa? No to zaczynaj!

20/
21/
22/
23/
24/
25/
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Krok 2:

Krok 3:

Twoje umiejętności

Pasje. Zastanów się i zapisz
swoje odpowiedzi:

W tym kroku dalej pracujesz ze sobą i swoimi
„zasobami”. Pamiętaj, że nikt nie zna Ciebie tak dobrze,
jak Ty sama. A może po raz pierwszy w życiu robisz
takie podsumowanie dla siebie?
Proszę, wypisz poniżej, w czym jesteś dobra.

Co lubisz robić i mogłabyś to robić cały czas?
Co jest twoją pasją?
Co sprawia ci największą radość
i satysfakcję?

W pracy…
W domu…

Przyjrzyj się temu, co wywołuje w Tobie pozytywne

W relacjach z ludźmi…

emocje. Zastanów się, czy w przeszłości były już

Kiedy napotykasz jakiś problem…

takie stanowiska, zadania, które dawały Ci radość.

Kiedy spotykasz / rozmawiasz z kimś

Czy teraz to też czujesz?

po raz pierwszy…

Wypisane rzeczy to Twoje umiejętności.
Bardzo ważny zasób, gromadzony latami.
Możesz z niego korzystać w dowolnym
miejscu, czasie, okolicznościach.
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Krok 4:

Krok 5:

A teraz czas siebie docenić! Wypisz

Patrząc teraz na swoje zasoby,

wszystkie swoje sukcesy zawodowe

kompetencje, upodobania i sukcesy,

i osobiste. Sięgnij pamięcią wstecz,

ułóż osobisty plan działań.

do kiedy tylko chcesz.
Jeżeli, zmieniając karierę, miałabym zacząć
Pamiętaj, że nie ma jednej deﬁnicji sukcesu.

od 1 rzeczy, to co by to było?

Sukcesem jest to, co Ty sama uznasz za sukces.
Może to być np. nauczenie się języka obcego, start
w triathlonie, wdrożenie czegoś w organizacji, udział
w programie „1 z 10”, prowadzenie rekrutacji do
swojego zespołu itp. Mogą to być zarówno sprawy
zawodowe, jak i osobiste.

Jakie umiejętności chcę rozwijać?

Jaką wiedzę chcę uzyskać?

Jakie doświadczenie, umiejętności, wiedzę
mogę i chcę przetransferować do nowej pracy?

Kto może mnie wesprzeć w tych działaniach?

A teraz czas na ﬁnał! Jeżeli to czytasz,
to znaczy, że zrobiłaś wszystkie ćwiczenia
powyżej. Gratulacje! Zrobiłaś już przegląd

Na jakie koszty jestem gotowa w związku
ze zmianą pracy?

swoich talentów i umiejętności. Przypomniałaś
sobie, w czym jesteś dobra, jakie sukcesy są
Twoim udziałem, jak je osiągnęłaś.
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Do jakiej branży chcę skierować swoje kroki?

Jakie moje talenty i umiejętności mogą
mi pomóc w zmianie kariery?

Proszę, tylko
pamiętaj – liczy się
realistyczny plan!

Krok 6:
I ułóż to teraz w plan działania
dopasowany do siebie:

CEL

DZIAŁANIA

JAKICH OCZEKUJĘ REZULTATÓW?
za 1-mc

za 3-mce

za 6-mcy
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Czytanie blogów eksperckich
Prowadzenie własnego bloga
Zapis na webinary

Ćwiczenie 2:
Jak działam?

Udział w konferencjach tematycznych
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
Udział w targach pracy
Słuchanie podcastów

Świat zmienia się bardzo szybko

Praca z coachem/mentorem

i bez działania trudno za nim

Czytanie poradników, e-booków, wywiadów

nadążyć. Pamiętaj, że jeżeli masz

z ekspertami

na uwadze zmianę swojej aktywności

Zrobienie mapy marzeń

zawodowej, to trzeba działać.
Jeżeli nie zmienisz tego, jak jest

Oglądanie wystąpień na TED.com, Youtube

obecnie, to nie oczekuj, że zdarzy

Zbudowanie swojej strony www

się coś nowego.

Udział w imprezach okolicznościowych
Publikacje w czasopismach, na blogach, na

Poniżej znajdziesz listę rzeczy, jakie możesz robić,
aby poszukać inspiracji do tego, co mogłoby być
Twoją przyszłą ścieżką zawodową.

portalach społecznościowych, stronach www
Wystąpienia w mediach
Korzystanie z porad/konsultacji ekspertów

Przeglądanie stron www potencjalnie
interesujących Cię ﬁrm

w danej dziedzinie
Tworzenie projektów/udział w projektach

Udział w spotkaniach networkingowych np.

rozwijających umiejętności z partnerami

sieci LinkedIn, Przedsiębiorczych Kobiet, mam

biznesowymi

Bycie w kontakcie z headhunterami

Publikowanie na stronach, blogach

i rekruterami, którzy zajmują się wybranym

innych osób

przez Ciebie zawodem/obszarem
Udział w spotkaniach różnych społeczności np.
scrum masterów, marketingowców, blogerów
Zbudowanie odpowiedniego proﬁlu na
LinkedIn pod kątem przyszłej kariery
Zapisanie się na interesujące newslettery

Wyszukanie praktyk i wolontariatów
z branży, która Cię interesuje
Zrobienie testów osobowości,
predyspozycji zawodowych
Słuchanie rad kobiet, które były już w takiej
sytuacji albo tych, które pracują już w IT
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Krok 1a:

Wszystkie wybrane działania tworzą Twoją

Z listy powyżej wybierz te działania,

oś strategii zmiany pracy. Są też pomocą

które już wykonujesz:

w znalezieniu inspiracji.
Działania, które już wykonujesz, musisz
weryﬁkować. Czy są one nadal skuteczne
i jakie przynoszą efekty?
Nowe działania, które włączysz do swojej
strategii, mają za zadanie przybliżyć Cię do
nowej zawodowej drogi. Pamiętaj jednak,
że droga ku nowej karierze zawodowej to
ciągły proces, który wymaga stałej pracy.

IN PROGRESS....

Krok 1b:
Zastanów się i wypisz, z których działań
jeszcze nie korzystasz, a uważasz, że warto
byłoby je zacząć robić:
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Ćwiczenie 3:
„10 minut
dla siebie”
Wiem, że będziesz robić mnóstwo
różnych działań, a efektów końcowych
może nie być szybko widać. I w takiej
sytuacji wiele kobiet traci motywację,
bo przecież coś robią, a wciąż nie ma
upragnionej zmiany.
Warto więc codziennie robić sobie
podsumowanie tego, co zrobiłaś. Czy
przybliżyło Cię to do zmiany kariery?

„10 minut dla siebie”
Kup sobie notes albo załóż specjalny folder
w komputerze. Codziennie wieczorem rób
podsumowanie swoich działań odnośnie
zmiany kariery i rozwoju umiejętności.
Jeżeli zapiszesz to sobie, Twoje postępy nigdzie
nie zginą. W każdej chwili będziesz mogła zobaczyć,
czego już dokonałaś.
Codziennie zadawaj sobie te pytania i zapisuj
odpowiedzi. Analizuj, co się w nich pojawia, jakie
rzeczy już zrobiłaś, co wymaga poprawy.

Możesz też wydrukować następną
stronę w kilku kopiach i wypełniać
ją każdego wieczora.
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„10 minut dla siebie”

?

Co mnie dzisiaj przybliżyło

?

Jakie są wyzwania

?

Czego potrzebuję

do realizacji mojego planu?

przede mną?

teraz?

Data:

?

Za co dzisiaj jestem sobie

?

Czego się dzisiaj

?

Kto mi może pomóc

wdzięczna?

nauczyłam?

/ doradzić?
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BACKUP – kopia bezpieczeństwa, kopia zapasowa.
To dane, które mają służyć do odtworzenia
oryginalnych danych w przypadku ich utraty
lub uszkodzenia.

4/
Słownik IT

BOOTCAMP – intensywny kurs, który umożliwia
zmianę pracy w krótkim czasie lub przekwaliﬁkowanie
się do innego zawodu, np. bootcamp programistyczny.
BUG – z angielskiego robak. Nazwa określa błąd
w kodzie. Można jej używać zarówno do błędów
krytycznych, które sprawiają, że cała aplikacja się nie

Aby wejść w świat IT, trzeba poznać
wiele obcobrzmiących zwrotów.
To może zniechęcić, wiem.

uruchamia, jak i do błędów powodujących, że
aplikacja działa nieprawidłowo. Walka z bugami
to ważny element pracy każdego programisty.

C

CLOUD (chmura) – usługa, dzięki której dane mogą

Przygotowałam więc słownik pojęć1,

być przechowywane na serwerze usługodawcy.

który pomoże Ci w zrozumieniu

Nie zabierają przestrzeni na dysku.

nowej terminologii.

CODING / PROGRAMMING (Kodowanie /
Programowanie) – proces projektowania, tworzenia,
testowania i utrzymywania kodu źródłowego

AGILE – zwinne metodyki zarządzania. Agile znaczy

programów komputerowych lub urządzeń

zwinny i jest to przede wszystkim sposób myślenia,

mikroprocesorowych. Kod źródłowy jest napisany

który pomaga osiągać lepsze efekty mniejszym

w konkretnym języku programowania.

A

nakładem pracy. Najważniejszym założeniem metodyk
zwinnych jest obserwacja tego, że wymagania

CRM (CUTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) /

odbiorcy często ewoluują podczas trwania projektu.

(ZARZĄDZANIE RELACJĄ Z KLIENTEM) – system
informatyczny, który automatyzuje i wspomaga

ALGORYTM – skończony ciąg jasno zdeﬁniowanych

procesy na linii klient-organizacja w zakresie

czynności koniecznych do wykonania pewnego

pozyskania oraz utrzymania (obsługi) klienta. System

rodzaju zadań. Sposób postępowania prowadzący

wspomagający pracę działów: marketingu, sprzedaży,

do rozwiązania problemu.

obsługi klienta, zarządu.

ANDROID (OPERATING SYSTEM) – system

CSS (CASCADING STYLE SHEETS) – kaskadowe

operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych

arkusze stylów, język służący do opisu formy

takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety

prezentacji stron WWW.

i notebooki. W 2013 roku był najpopularniejszym

B

systemem mobilnym na świecie.

D

DAILY SCRUM – codzienny scrum (spotkanie zespołu).
Krótkie spotkanie, dla zespołu deweloperskiego,

BACKEND – całe zaplecze techniczne strony

podczas którego jego członkowie planują swoją pracę

internetowej, w tym panel administracyjny i struktura

na kolejny dzień, po to żeby zmaksymalizować szanse

strony stworzonej przez webmastera.

osiągnięcia celu Sprintu.

1

Za opracowanie słownika dziękujemy ﬁrmie Eklektika
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DATABASE (baza danych) – zbiór kartotek

w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia

i informacji, które można przetwarzać za pomocą

lub weekendu.

odpowiednich programów komputerowych.
HARDWARE – sprzęt komputerowy
DEPLOYMENT – wdrożenie oprogramowania
lub systemu.

E

HOSTING – usługa polegająca na udostępnianiu
miejsca i zasobów na serwerze.

E-BOOK – książka w formie elektronicznej.
HTML (HyperText Markup Language) – hipertekstowy

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) – to

język znaczników. Najbardziej podstawowy element

informatyczny system wspomagania zarządzania

składowy sieci Web. Deﬁniuje znaczenie i strukturę

zasobami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie dla

treści stron internetowych.

ﬁrm, którego celem jest zintegrowanie wszystkich
procesów zachodzących w organizacji (tj. zarządzanie

HTTP/HTTPS PROTOCOL – szyfrowana wersja

ﬁnansami i księgowością, środkami trwałymi,

protokołu HTTP. W przeciwieństwie do komunikacji

marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem

niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, HTTPS

i zapasami, produkcją, serwisem oraz projektem).

szyfruje dane przy pomocy protokołu TLS.

F

FRAMEWORK (PLATFORMA PROGRAMISTYCZNA)

ICT (INFORMATION AND COMMUNICATIONS

– szkielet do budowy aplikacji. Deﬁniuje on strukturę

TECHNOLOGY) (teleinformatyka) – dział telekomuni-

aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także

kacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu

dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego

informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania

przeznaczenia do wykonywania określonych zadań.

przepływem oraz transmisją danych. Jest obecnie

I

uznawany za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

FRONTEND – technologie odpowiadające za
wygląd strony.

IOS (OPERATING SYSTEM) – system operacyjny
Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch

FULL STACK DEVELOPER – osoba na tym stanowisku

oraz iPad.

zajmuje się programowaniem i zna cały stos (ang.
stack) technologiczny i jest w stanie samodzielnie zbu-

IT (INFORMATION TECHNOLOGY) technologia

dować całą aplikację od początku do końca: od bazy

informatyczna – całokształt zagadnień, metod, środków

G
H

danych, przez backend, aż po interfejs użytkownika.

i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

GOOGLE ANALYTICS – internetowe narzędzie do

JAVA – język programowania i platforma do tworzenia

analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez

oprogramowania komputerowego wprowadzona przez

ﬁrmę Google.

ﬁrmę Sun Microsystems po raz pierwszy w 1995 r.1

J

HACKATHON – maraton projektowania. Wydarzenie

JIRA – oprogramowanie ﬁrmy Atlassian służące do:

skierowane do osób związanych z rozwojem

śledzenia błędów, zarządzania projektami, zarządzania

oprogramowania (programiści i programistki,

produktami, planowania, zarządzania i raportowania

graﬁcy i graﬁczki, twórcy i twórczynie interfejsów,

postępów w pracy zespołów. Znajduje szerokie

osoby zarządzające projektami itd.). Stają oni przed

zastosowanie wśród programistów i testerów

zadaniem rozwiązania określonego problemu

oprogramowania oraz w zespołach administratorskich,

w zakresie projektowania. Hackathony odbywają się

handlowych, developerskich, HR i innych.

1

https://www.java.com/pl/download/faq/whatis_java.xml
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M
P

KANBAN (METODA ZARZĄDZANIA) – opracowana
w latach 50. w Japonii metoda sterowania produkcją.
W świecie IT Kanban uważany jest za proces
ewolucyjny lub system ulepszający tworzenie
oprogramowania, konserwacji i operacji IT.
MOBILE APP – aplikacja mobilna, ogólna nazwa
dla oprogramowania działającego na urządzeniach
przenośnych, takich jak telefony komórkowe,
smartfony, palmtopy czy tablety.

PM / IT PM (PROJECT MANAGER) – manager lub
managerka projektu, osoba ta specjalizuje się
w dziedzinie zarządzania projektami. Jest
odpowiedzialna za planowanie, realizację i zamykanie
projektu. Podstawowym zadaniem tej osoby jest
zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu,
wytworzenie produktu spełniającego określone
wymagania jakościowe.

PODCAST – nagranie, forma internetowej publikacji
dźwiękowej lub ﬁlmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS.
POST (1) Power-On-Self-Test – automatyczny test
wykonywany przez komputer po włączeniu zasilania;
obejmuje sprawdzenie pamięci operacyjnej, pamięci
dyskowej, klawiatury, monitora i innych urządzeń
zewnętrznych. Po pomyślnym zakończeniu sprawdzania
następuje załadowanie systemu operacyjnego.
POST (2) – samodzielny wpis osoby lub strony,
umieszczony na proﬁlu osobistym, w grupie lub na
stronie. Zawierać może informację w formie tekstu,
graﬁkę, ﬁlm bądź link do strony zewnętrznej. Post
może być przedmiotem interakcji innych
użytkowników, takich jak polubienia, komentarze
pod postem, udostępnienia.
PROGRAMMING LANGUAGE (JĘZYK
PROGRAMOWANIA) – zbiór zasad określających,
kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz
jakie obliczenia opisuje, np. Python, Java, JavaScript,
C#, PHP itd.
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S

RESPONSYWNOŚĆ – projekt strony internetowej,

narzędzi i usług służących do współpracy zespołowej,

której układ automatycznie dostosowuje się do

stworzona w oparciu o platformę programistyczną

wielkości ekranu urządzenia. Wyświetlane na ekranie

Electron. Aplikacja pełni rolę komunikatora

treści skalują się tak, aby były one wygodne

internetowego umożliwiającego komunikację

w odbiorze dla użytkownika na różnych urządzeniach.

tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania
multimediów. Bardzo popularna w branży IT.

SCRUM – zbiór zasad dotyczących prowadzenia
projektu. SCRUM określa, kto jest za co

SPOŁECZNOŚCIOWY PORTAL – serwis internetowy,

odpowiedzialny, jak wygląda komunikacja

który służy do budowania sieci społecznych oraz

w projekcie, jak często są spotkania, kto w nich

stosunków społecznych, które opierają się na

uczestniczy, a także kto zapewnia przydatne narzędzia,

podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu

pozwalające osiągnąć cel – wytworzenie projektu.

zawodowym lub prywatnym itp. Umożliwia kontakt
ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami

SCRUM MASTER – osoba, która wspiera zespół

i zainteresowaniami. Znane portale to Facebook,

i Product Ownera. Jest swego rodzaju obserwatorem

LinkedIn.

uczestniczącym, który interweniuje wtedy, kiedy
zachodzi potrzeba. Scrum Master patrzy, jak pracuje

SOFTWARE (oprogramowanie) – zespół programów

zespół i tę pracę usprawnia, wspierając komunikację

wykonywanych przez komputer.

wewnątrz zespołu. Usuwa przeszkody, jakie na swojej
drodze napotyka zespół i tworzy dla jego członków

SOFTWARE HOUSE – ﬁrma tworząca

komfortowe warunki pracy. Rozwiązuje konﬂikty,

oprogramowanie.

edukuje i daje informację zwrotną. Planuje sprinty
i moderuje spotkania. Współpracuje z Product

SOURCE CODE (kod źródłowy) – zapis programu

Ownerem i pośredniczy w komunikacji między nim,

komputerowego przy pomocy określonego języka

a zespołem.

programowania, opisujący operacje, jakie powinien
wykonać komputer na zgromadzonych lub

SERWER – program, który świadczy usługi innym

otrzymanych danych.

programom korzystającym z sieci komputerowej,
lub komputer świadczący usługi polegające na

SPRINT – krótki, zaplanowany czasowo okres,

udostępnianiu innym komputerom zasobów albo

w którym zespół Scruma pracuje nad wykonaniem

pośredniczący między komputerami w procesie

określonej ilości pracy. Sprinty sprawiają, że projekty

przekazywania danych.

są bardziej zarządzalne , pozwalają zespołom na
szybsze i częstsze wykonywanie wysokiej jakości prac

SKYPE – komunikator internetowy oparty na

oraz dają im większą elastyczność w dostosowywaniu

technologii przetwarzania danych w chmurze.

się do zmian. Sprinty pomagają zespołom stosować

Umożliwia prowadzenie darmowych rozmów

się do zasady agile, polegającej na “częstym

głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez

dostarczaniu działającego oprogramowania”, a także

kamerę internetową, a także płatnych rozmów

realizować wartość agile, polegającą na “reagowaniu

z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub

na zmiany zgodnie z planem”.

komórkowych za pomocą technologii VoIP
(Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut.

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)
– ustrukturyzowany język zapytań używany do

SLACK – komunikator internetowy. Darmowa usługa

tworzenia, modyﬁkowania baz danych oraz do

internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw

umieszczania i pobierania danych z baz danych.
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T

TESTER OPROGRAMOWANIA – odpowiada za

WEB APP – aplikacja webowa. Program

weryﬁkację prawidłowego działania oprogramowania

komputerowy, który pracuje na serwerze

czy też systemu, a także przeprowadzanie testów

i komunikuje się poprzez sieć komputerową

funkcjonalności. Jego praca polega przede

z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem

wszystkim na wykrywaniu błędów i usterek,

przeglądarki internetowej użytkownika, będącego

a następnie zgłaszaniu ich developerom.

w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji
internetowej.

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA
– weryﬁkacja poprawności działania oprogramowania

WEB DEVELOPER (deweloper) – odpowiedzialny

i dostarczanie informacji na jego temat; walidacja

jest za stworzenie kodu serwisu w danym języku

zgodności oprogramowania z oczekiwaniami

programowania, po stronie serwera.

użytkownika (lub zamawiającego).
WEBINAR – to nowoczesny format szkoleniowy
TRELLO – aplikacja do tworzenia list w stylu Kanban.

U

UPDATE – aktualizacja oprogramowania lub sprzętu.
USER INTERFACE (interfejs użytkownika) –

(rodzaj e-learningu) wykorzystujący transmisję
audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu
„streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak
fonia, wizja i tekst „na żywo”, dzięki czemu uczestnik
otrzymuje pełnowartościowe szkolenie.

przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka
z maszyną; jest to część oprogramowania zajmującą

WORDPRESS – napisany w języku PHP system

się obsługą urządzeń wejścia-wyjścia, przeznaczonych

zarządzania treścią zaprojektowany głównie do

dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach zwykle

obsługi blogów. Wykorzystuje bazę danych MySQL.

za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika

Rozpowszechniany jest na licencji GNU General

odpowiada system operacyjny.

Public License i jest dostępny bezpłatnie. Prawie
25% stron internetowych na świecie stoi na

UX (USER EXPERIENCE) / UX – DOŚWIADCZENIE

platformie WordPress.

UŻYTKOWNIKA – całość wrażeń, jakich doświadcza
użytkownik podczas korzystania z produktu,

WWW (World Wide Web) – sieć WWW. Światowa

najczęściej używane w odniesieniu do

rozległa sieć komputerowa, w skrócie WWW lub Web.

oprogramowania, serwisów internetowych lub

Hipertekstowy, multimedialny, internetowy system

urządzeń elektronicznych.

informacyjny, zbiór stron internetowych

V
W

VPN (virtual private network) – wirtualna sieć

przechowywanych na serwerach połączonych
z lokalnymi komputerami przez Internet.

prywatna. Tunel, przez który płynie ruch w ramach
sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za
pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet)
w taki sposób, że węzły tej sieci są niewidoczne dla
przesyłanych w ten sposób pakietów. Można
opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane
dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub
większego poziomu bezpieczeństwa.
WALL – ściana, strona główna na proﬁlu
społecznościowym
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PRODUCT OWNER
Właściciel(ka) produktu (ang. product owner) – jest
łącznikiem między biznesem i IT. Kontaktuje się
ze wszystkim stronami zaangażowanymi w proces
tworzenia produktu (klientem, zespołem UX,

5/
Stanowiska w IT

zespołem testerów). Product owner opiekuje się
swoim produktem przez cały cykl jego życia tzn.
deﬁniuje potrzeby oraz cele klientów, a także
opracowuje wizję produktu. Dba też o to, aby produkt
był tworzony w zgodzie z oczekiwaniami klienta.
Zadaniem tej osoby jest też ścisła współpraca
z zespołem odpowiedzialnym za rozwój produktu.
Product owner zajmuje się również prowadzeniem

Znasz już swoje mocne strony.
Wiesz, w jakim kierunku chcesz

rejestru produktu (ang. product backlog), gdzie ustala
się plan pracy zespołu na dany czas.

podążać. Masz już jakieś

SCRUM MASTER

oczekiwania. Aktualizacja Twojego

Scrum Master jest odpowiedzialny za promowanie

obrazu zaczęła się już na dobre!

i wspieranie stosowania Scruma tak, jak został on
zdeﬁniowany w Scrum Guide. Scrum Masterzy
osiągają to poprzez pomaganie wszystkim

Teraz poznasz popularne stanowiska w branży IT.

w zrozumieniu teorii Scruma, jego praktyk, reguł

Ich opisy znajdziesz na poniższej liście. Być może

i wartości. Scrum to zwinne (Agile) podejście do

wśród nich kryje się Twój wymarzony zawód?

tworzenia nowego produktu. W branży IT produktem
tym często jest jakieś oprogramowanie.

AGILE COACH
Agile coach to osoba, która pomaga organizacjom

Scrum Master ma 3 obszary odpowiedzialności:

wdrożyć metodologię Agile poprzez rozwój

zespół, organizację i product owner. W kwestii

zwinnych zespołów. To osoba, która ma

zespołu ma za zadanie wspierać, doradzać i pomagać

doświadczenie w realizacji zwinnych projektów (Agile)

w usuwaniu przeszkód. W relacji z Product Ownerem

i może podzielić się tym doświadczeniem z zespołem

rolą Scrum Mastera jest pomoc w zarządzaniu

projektowym. Agile coach jest odpowiedzialny za

backlogiem produktu, ale również dbanie o jasną

przekazywanie informacji zwrotnych i porad nowym

i klarowną wizję oraz cel. W stosunku do całej

zespołom, a także zespołom, które chcą działać na

organizacji Scrum Master ma za zadanie szerzenie

wyższym poziomie niż do tej pory. Ułatwia też

Scruma oraz jego skuteczne wdrażanie.

wprowadzanie zmian w kulturze organizacyjnej,
niezbędnych do trwałego wdrożenia metod Agile.

PROJECT MANAGER
Project Manager (Kierownik lub Kierowniczka Projektu)

Osoba na stanowisku Agile coacha powinna mieć

to osoba, która odpowiada za realizacje projektów od

praktyczne doświadczenie w zakresie zwinnych

samego ich początku, aż do ich zakończenia. Rola tej

metodyk prowadzenia projektów. Co więcej, powinna

osoby to nie tylko inicjowanie, ale też planowanie,

być wyposażona w cały zestaw umiejętności miękkich

monitorowanie, kontrola wykonania.

(np. komunikacja, zarządzanie zespołem,

Kierownik lub Kierowniczka projektu nadzoruje na

przywództwo), które są potrzebne każdemu coachowi.

bieżąco realizowane zadania, ale także ma na celu
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wynajdować potencjalne ryzyka oraz szukać rozwiązań

BACKEND DEVELOPER

wraz z zespołem. Project Manager jest również

Backend Developer odpowiedzialny jest za tworzenie

odpowiedzialny za komunikację osób uczestniczących

kodu danej strony, niewidocznego dla użytkownika

w projekcie. Zazwyczaj zarządza budżetem

(backend). Zadaniem tej osoby jest spowodowanie,

w prowadzony projekcie.

aby strona była technicznie funkcjonalna w pełni.
Osoba ta również nadzoruje zaplecze serwerowe oraz

INNOVATION MANAGER

zarządza technologią w taki sposób, żeby to, co tworzy

To osoba w organizacji, która pomaga budować

Frontend Developer, działało prawidłowo.

kulturę i procesy, które sprzyjają osiąganiu sukcesów

Backend Developer musi posiadać dobrą wiedzę

za pomocą innowacji. Zdaniem tej osoby jest również

dotyczącą budowy stron internetowych, baz danych

szkolenie pracowników na temat tego, jakie innowacje

i aplikacji służących do ich zarządzania.

można wprowadzać i co można w tym obszarze

Ponadtopowinien znać takie zagadnienia jak: HTML,

poprawić.

SQL, CSS czy Java Script.

Dość często się zdarza, że Innovation Manager
nadzoruje portfolio innowacji w danej organizacji.

JAVA DEVELOPER

W ramach tych zadań analizuje i określa, co można

Programista lub programistka JAVA to osoba, która

poprawić. Osoby na tych stanowiskach zazwyczaj

jest odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania,

muszą dobrze zarządzać ludźmi, być dobrymi

projektowanie rozwiązań oraz przygotowywanie

komunikatorami, ale także bardzo dobrze rozumieć

dokumentacji technicznej. Java jest jednym

biznes, w którym pracują.

z najpopularniejszych i najbardziej cenionych języków
programowania, podlega ciągłemu rozwojowi. Język

FRONTEND DEVELOPER

JAVA jest wykorzystywany do tworzenia backendu,

Osoba ta zajmuje się programowaniem stron www

czyli niewidocznej dla potencjalnego użytkownika

pod kątem tego, co dzieje się na zewnątrz strony

warstwy strony czy aplikacji.

(„z przodu” – front end) czyli tego, co widzi końcowy

Java developer współpracuje nie tylko

użytkownik danej strony lub też aplikacji webowej.

z webmasterami, ale również z architektami czy

Frontend Developer jest odpowiedzialny za dodanie

inżynierami oprogramowania odpowiedzialnymi za

i animację różnych elementów graﬁcznych, layout

integrację Javy z witrynami, programami i aplikacjami.

i dopasowanie strony do różnego rodzaju urządzeń
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SOFTWARE TESTER /TESTER OPROGRAMOWANIA
Tester lub testerka oprogramowania czuwa nad
jakością oprogramowania i ma za zadanie wykrywać
usterki w systemach informatycznych. Sprawdza
również oprogramowanie pod względem
funkcjonalności, czyli to, czy dana funkcjonalność
działa poprawnie oraz czy jest zgodna z określonymi
wymaganiami.
Rola tej osoby polega na zgłoszeniu usterek oraz
opisaniu ich. Jest odpowiedzialna za dopilnowanie,
aby zgłoszony błąd został naprawiony.
SYSTEM ANALYST /ANALITYK SYSTEMU
Osoba ta jest rodzajem łącznika między klientem
reprezentującym tzw. biznes a zespołem developerów,
architektów. Prowadzi projekt od początku do końca.
Na początku zbiera informacje wstępne i potrzeby
klientów w postaci danych wejściowych (specyﬁkacja

Znalazłaś już
swój wymarzony
zawód?

systemu), które przekazuje potem programistom.
Jest odpowiedzialna za realizację prac, monitorowanie
działań, testy i wdrożenie.
Szczególnie przydatną umiejętnością w pracy tej
osoby jest komunikacja. Korzysta z niej bowiem na
co dzień, współpracując z różnymi zespołami
projektowymi. System analyst jest odpowiedzialny
również za prowadzenie różnego rodzaju konsultacji
i rozwiązywanie problemów.
CLOUD SOLUTION ARCHITECT
Architekt lub architektka chmury jest specjalistą IT,
który odpowiada za nadzorowanie strategii cloud
computing w ﬁrmie. Zakres obowiązków Cloud
Solution Architect obejmuje opracowywanie planów
wdrażania rozwiązań w chmurze, projektowanie
aplikacji chmurowych oraz zarządzanie
i monitorowanie w ramach platform cloud computing.
Sprawuje pieczę nad architekturą aplikacji, a także nad
ich wdrażaniem w różnych środowiskach cloud
(chmura publiczna, prywatna). Osoby na tym
stanowisku muszą mieć solidną wiedzę techniczną
i być na bieżąco z najnowszymi trendami w IT.
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DATA SCIENTIST

INFORMATION SECURITY ANALYST / ANALITYK

Jest to stanowisko, które ma charakter bardzo

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

interdyscyplinarny. Osoby pracujące na nim łączą

Analityk bezpieczeństwa informacji ma za zadanie

wiedzę biznesową z programowaniem, matematyką

opracowywać i wdrażać strategie oraz systemy

i statystyką. Ich głównym zadaniem jest przełożenie

bezpieczeństwa komputerowego, żeby chronić

zgromadzonych danych na realną wartość biznesową.

ważne informacje zarówno przed cyberatakami,

Niezwykle ważną umiejętnością Data Scientist jest

jak i przestępczością komputerową.

znajomość statystyki i zagadnień matematycznych.

Do zadań osoby na tym stanowisku należy

Data Scientist musi również znać któryś z języków

monitorowanie sieci z uwagą na to, czy nie ma tam

programowania, a także poruszać się bez problemu

naruszeń bezpieczeństwa, a w przypadku cyberataku

po bazach i hurtowniach danych.

stosowanie środków naprawczych. Osoby te są
również odpowiedzialne za szkolenie pracowników

GRAPHIC DESIGNER / GRAFIK

co do bezpieczeństwa komputerowego.

Zajmuje się projektowaniem i przebudowywaniem
serwisów www. Tworzy od podstaw obrazy, koncepcje
kreatywne i strategie komunikacji, opracowuje
materiały promocyjne i marketingowe. Może też
często zajmować się opracowywaniem i aktualizacją
treści na stronie internetowej i w social mediach.
UX DESIGNER
UX to skrót od USER EXPERIENCE. UX Designer to
osoba, która projektuje doświadczenia użytkownika,
czyli dba o to, aby jakiś produkt/aplikacja dla
użytkowników był przydatny, zrozumiały i spełniał ich
oczekiwania. Osoba na tym stanowisku jest
odpowiedzialna za tworzenie produktów cyfrowych
(stron www, aplikacji mobilnych), ale może też tworzyć
ﬁzyczne produkty czy usługi. UX Designer musi się
zastanowić, jakiego rodzaju doświadczenia potrzebują
dani klienci. Praca tej osoby polega na współpracy
z programistami i graﬁkami. UX Designer nie tylko
projektuje, ale również tworzy prototypy.
MOBILE APPLICATION DEVELOPER
Developer lub deweloperka aplikacji mobilnych
tworzy aplikacje dla urządzeń mobilnych. Wykorzystuje
w swojej pracy wiele języków programowania, żeby
optymalizować działania aplikacji na różnych
platformach mobilnych. Osoby na tym stanowisku
mają różne możliwości rozwoju i zatrudnienia
– mogą nie tylko projektować mobilne wersje aplikacji,
ale również aplikacje do gier bądź funkcjonalne
aplikacje lifestylowe.
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I
Doceniaj siebie – nigdy nie zaniżaj swojej
wartości i swoich umiejętności!

6/
Wskazówki
od kobiet IT 1
dla Ciebie

II
Bądź profesjonalna i nie daj się ignorować.

III
Doceniaj pracę i zaangażowanie innych.

IV
Buduj relacje i pokazuj, jak chcesz być
traktowana.

V
Kiedy wraz z moimi drogimi
koleżankami, Dziewczyną z perłą
i Damą z łasiczką, przeszłyśmy
aktualizację, zaczęłyśmy zauważać,
ile kobiet powstrzymuje się przed

Szukaj mądrego wsparcia i wspieraj
inne kobiety.

VI
Komunikuj się zrozumiale i bezpośrednio.

rozwojem. Strach jest duży, a wiara

VII

w siebie znikoma. Zastanowiłyśmy

Programowanie to nie jest po prostu

się więc, co mogłybyśmy takim
kobietom przekazać. I tak oto
powstała ta lista – prawie dekalog,
ale udostępniłyśmy go na wallu,
nie na kamiennych tablicach.

„przydatny zestaw narzędzi i języków”
– to sposób rozwiązywania problemów.
Zatem zawsze tłumacz innym, jakie
problemy Ty rozwiązujesz.

VIII
Zawsze bądź sobą i nikogo nie udawaj.

IX
Możesz wydrukować tę listę i powiesić ją

Wiedz, czego chcesz, i angażuj się w to,

sobie na ścianie. Będzie Cię motywować

co Cię tam prowadzi.

i inspirować na co dzień. Możesz ją też
przesłać innej kobiecie, która Twoim
zdaniem tego potrzebuje.

X
Decyduj, gdzie chcesz się rozwijać.

XI
Dbaj o siebie – utrzymuj harmonię i siłę,
1

Zebrano na podstawie wypowiedzi liderek branży IT :

aby osiągnąć to, co chcesz.

Anna Sieńko. Magda Taczanowska, Magda Dziewguć, Krystyna Boczkowska,
Magdalena Nowicka, Karolina Marzantowicz
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7/
Inspiracje
Motywacja do zmiany jest ulotna,
dlatego tak ważne są inspiracje.
Rzekę to ja, Mona Lisa, rzekoma
inspiracja dla milionów malarzy na
całym świecie. Brzmi zabawnie, ale
przesłanie jest prawdziwe.
Dzięki przygotowanym przeze
mnie inspiracjom utrzymasz
motywację nawet w chwilach
zwątpienia.

TED Talks
Tan Le: Słuchawki, które czytają Twoje
fale mózgowe
zobacz na TED
Dame Stephanie Shirley: Why do ambitious
woman have ﬂat heads?

Materiały, które zebrałam, dotyczą zarówno zmiany

zobacz na TED

kariery, jak i sposobów na odkrycie własnej ścieżki.
Są idealną pomocą zwłaszcza na początku aktualizacji.

Książki
Filmy

“Pięciodniowy sprint” Jake Knapp

Ukryte działania

sprawdź na Filmweb

“Rosnąć w siłę” Brene Brown

Praktykant

sprawdź na Filmweb

„Let IT go” Dame Stephanie Shirley

SHE ++

sprawdź na Filmweb

“Becoming” Michelle Obama

Uśmiech Mona Lisy

sprawdź na Filmweb

“Włącz się” Sheryl Sandberg

Własnymi rękoma

sprawdź na Filmweb

"Pionierki Internetu” Claire L. Evans
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Kursy online

Blogi / Strony WWW

Future Collars

Kobiety do kodu

futurecollars.com/pl/category/kursy

kobietydokodu.pl

Coursera

Mamo pracuj

www.coursera.org

mamopracuj.pl/mamo-pracuj-w-it

EdX

Future Collars

www.edx.org

futurecollars.com/pl/blog

Udemy

Girls Gone Tech

www.udemy.com

girlsgonetech.pl

Testy osobowości / predyspozycji IT
PERSO.IN
perso.in
Future Collars
futurecollars.com/pl/test-futurecollars
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Pora na zmianę
Przekazałam Ci wiedzę, którą zdobyłam
w trakcie swojej aktualizacji. Teraz wszystko
zależy od Ciebie.
Mam nadzieję, że jesteś już bliżej wyjścia ze swojej ramy albo przynajmniej
Twoje chęci porzucenia jej są większe. Nie czekaj latami (czy wiekami, jak
w moim przypadku), nie bój się, buduj nową siebie.
Nie polegaj na żadnym Leonardzie i nie tkwij w swoim Luwrze, jeśli
czujesz, że chcesz czegoś innego.

To JEST możliwe.
Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zdobyć nowe umiejętności,
zmienić pracę czy po prostu przejąć kontrolę nad własnym życiem.
Wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania – to naprawdę nie ma
znaczenia. Pamiętaj tylko, że rozwój to proces. Ba, zgodnie z ideą lifelong
learning jest to proces trwający całe życie. Jeśli jeszcze nie wiesz, jaka jest
Twoja droga, nie martw się. Jak mówiła Agnieszka Osiecka, „daj czasowi
czas”. A gdy już zaczniesz działać, obiecuję, staną się rzeczy niezwykłe.
I nie zawsze będzie łatwo. Będą też porażki i chwile zwątpienia. Wtedy
skorzystaj z doświadczenia innych – mentorzy i mentorki na pewno Ci
pomogą. Obejrzyj inspirujący ﬁlm. Przeczytaj dekalog od kobiet IT.
Rozpocznij aktualizację.
Powodzenia!

Mona Lisa
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Autorka:
Magdalena Nowacka
https://www.linkedin.com/in/magdalenanowacka/

Podziękowanie dla ﬁrmy Eklektika
za opracowanie słownika IT.

Organizatorzy:
Future Collars to szkoła online, która na 10 różnych kursach
uczy programowania i kompetencji cyfrowych. Połączenie
cyfrowych narzędzi ze wsparciem Mentora sprawia,
że nauka w Future Collars jest efektywna i przyjemna.
Uczestnikom naszych bootcampów umożliwiamy szybki
reskilling i upskilling do branży IT. Nauka w Future Collars
to świetny wybór dla osób, które chcą się przebranżowić,
zdobyć perspektywiczny zawód lub pracować z domu,
niezależnie od wcześniejszego wykształcenia i miejsca
zamieszkania.
Nasze bootcampy odbywają się na dostępnej 24/7 autorskiej
platformie e-learningowej, gdzie zamieszczamy wszystkie
materiały, zadania i testy. Lekcje na żywo prowadzą nasi
Mentorzy - doświadczeni praktycy i eksperci IT - którzy dzielą
się swoją wiedzą, udzielają porad podczas indywidualnych
konsultacji, a także nadzorują postępy w nauce.
Dotychczas przeprowadziliśmy 80 kursów, w których wzięło
udział blisko 900 osób. 83 proc. z nich znalazło pracę w ciągu
3 miesięcy od zakończenia kursu.
Dowiedz się więcej na www.futurecollars.com
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