
Brzmi zachęcająco? :) 


Wypełnij formularz aplikacyjny (LINK poniżej) i rozpocznij nową przygodę jako Ekspert!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Mf0XCWoecDh4QmijoJVThpT3dt8ZHYytcCvEDJsVgjE99w/viewform


Zespół Let’s Solve IT #2


letssolveit@womenintechnology.pl


Na Twoją decyzję o udziale w II edycji Programu Let’s solve IT! będziemy czekać do 10 stycznia 2021 r.


) 




1. Na czym ma polegać Twoje wsparcie eksperckie?



Twoim zadaniem, jako eksperta, będzie wspieranie i pomoc, poprzez własne doświadczenie, spojrzenie na dane wyzwanie ze swojej perspektywy 
i podzielenie się wiedzą. Osoba wymagająca wsparcia zgłasza się z danym problemem do eksperta z danego obszaru poprzez specjalną 
platformę, na której wcześniej jest zobligowana do opisania skrótowo problemu, z którym się boryka. Dołącz do społeczności ekspertów 
pomagających innym w rozwiązaniu problemów i w zdobyciu pożądanej wiedzy, a także zdobądź możliwość rozwoju poprzez dzielenie się 
doświadczeniem z innymi.



2. W jakich obszarach mogę udzielić eksperckiego wsparcia?



Zapraszamy do współpracy i podzielenia się swoją wiedzą w zakresie następujących obszarów  IT i nowych technologii:

- Programowanie

- UX / UI

- QA

- Big Data

- Cyberbezpieczeństwo

- Test Analyst

- Business Development

- Uczenie Maszynowe / Sztuczna Inteligencja

- Product and Project management

- Azure cloud

- Lidership



i wiele innych!



Interesujesz się innym obszarem, niż wymienione? Daj nam znać :

3. Jak długo trwa program?



Nadchodząca edycja Let’s Solve IT rozpocznie się początkiem lutego 2021 i potrwa do połowy marca 2021. W tym terminie (ok 4-5 tyg.) 
będziemy prosić Cię o zagospodarowanie ok 1.5h/tyg. na sesje online z uczestniczkami.



















4. Kogo będziesz wspierać?



Uczestnikami tej edycji programu Let’s Solve IT (LSIT) są członkinie społeczności Women in Technology oraz uczestniczki projektu Tech Leaders. 
Osoby te będą na różnym poziomie zaawansowania, wobec tego w formularzu aplikacyjnym prosimy Cię o wskazanie obszarów, w których 
mogłybyśmy liczyć na Twoje wsparcie, wraz ze wskazaniem, czy preferujesz osoby początkujące, czy też bardziej zaawansowane.




5. Ile osób będziesz wspierać i jak długo?



Liczba osób zależna jest od Twojego dostępnego czasu, który sam/-a ustalasz. W każdym tygodniu wyznaczasz czas, który chciał(a)byś poświęcić 
uczestniczkom i poprzez dedykowaną platformę/aplikację zaznaczasz dostępne sloty czasowe w swoim kalendarzu (min. 3 x 30 minut w 
tygodniu, czyli co najmniej 1,5 h tygodniowo). W zależności od chęci i dostępnego czasu możesz ustalić takich slotów więcej, a liczba slotów w 
poszczególnych tygodniach może się od siebie różnić.




6. Co zyskujesz?



Ze swojej strony oferujemy możliwość rozwoju oraz dzielenia się wiedzą. Udział w Programie oznacza dołączenie do społeczności ekspertów 
pomagających innym w rozwiązaniu problemów, zdobyciu pożądanej wiedzy etc., a także możliwość rozwoju poprzez dzielenie się 
doświadczeniem z innymi. Zapewniamy także promocję na naszych kanałach Social Media (Facebook, Instagram i LinkedIn) oraz w materiałach 
projektowych. W grę wchodzi również publikacja artykułu o Tobie, czy realizowanym przez Ciebie projekcie na naszym blogu oraz uczestnictwo 
w podcaście.




7. Jakie będą Twoje obowiązki?



Zadaniem Eksperta będzie wspieranie i pomoc poprzez własne doświadczenie, spojrzenie na dane wyzwanie ze swojej perspektywy.  
Uczestniczka zgłosi się do Ciebie poprzez platformę z problemem/wyzwaniem, z którym się boryka. Problem ten zostanie krótko przez niego/nią 
opisany, abyś mógł/mogła się lepiej przygotować. Twoim głównym zadaniem będzie wsparcie i pomoc uczestniczce w jego rozwiązaniu. Jako 
mentor/ka powinieneś/aś naprowadzić uczestnika/uczestniczkę, aby samodzielnie doszedł/a do rozwiązania. W przypadku, gdy widzisz trudności 
po stronie uczestnika/czki w zrozumieniu zagadnienia, zachęcamy do wzmożonej aktywności i pomocy jej/jemu w nauce.


Po każdym spotkaniu prosimy o wypełnienie krótkiej, 1-minutowej ankiety ewaluacyjnej.



Aktualnie jesteśmy na etapie rozważania najlepszego narzędzia do projektu.




8. Ilu będzie Ekspertów i w jaki sposób uczestniczki projektu będą ich wybierać?



Aktualnie zapraszamy do współpracy chętnych ekspertów.  Twoje BIO wraz ze zdjęciem będzie dostępne na naszej nowej stronie internetowej 
poświęconej tej edycji projektu (https://letssolveit.pl/) i na tej podstawie uczestniczka będzie decydować, do kogo zgłosi się ze swoim problemem 
lub wyzwaniem.




9. Jaka powinna być forma spotkań?



Rekomendujemy spotkania online. Aktualnie jesteśmy na etapie rozważania najlepszego narzędzia online do umawiania spotkań w ramach 
projektu. Instrukcje sprawnego i efektywnego korzystania z ustalonej platformy prześlemy odpowiednio wcześnie.


Planujemy, aby kalendarze wszystkich ekspertów - za pośrednictwem dodatkowej aplikacji -  z terminarzem dostępnych spotkań online zostały 
podlinkowane na naszej podstronie (tam też znajdą się wszystkie kluczowe informacje), gdzie chętne i zarejestrowane w programie osoby będą 
mogły prosić o spotkanie. Rozmowy, w istotnych przypadkach, mogą zostać przełożone lub anulowane (prześlemy stosowną instrukcję).



10. Do kiedy mogę się zgłosić jako Ekspert/-ka?



 


 Dołącz do społeczności ekspertów pomagających 
innym w rozwiązaniu problemów i w zdobyciu pożądanej wiedzy, a także zdobądź możliwość rozwoju poprzez dzielenie się doświadczeniem z 
innymi.



 



Z Twojej strony będziemy potrzebowały na dalszym etapie:

- zdjęcia

- biogramu (prześlemy jego wzór)

- podpisania zgody na przetwarzanie wizerunku oraz umowy

- zgody na oznaczanie Twojego profilu w naszych social mediach - LinkedIn oraz Facebook.




W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.



letssolveit@womenintechnology.pl

PLAC JANA MATEJKI 10 /6B, 31-157 Kraków

You will also find us:

f in

Mid Dec - Jan 2021
Looking for partners 


Feb 2021
Start of a program


Mid March 2021
Closing of II Edition


Mid 2020 - Mid Jan 2021
Calling for papers - Partners


PYTANIA I ODPOWIEDZI 


DOTYCZĄCE WSPARCIA EKSPERCKIEGO 


W PROGRAMIE LET’S SOLVE IT


- REALIZOWANEGO  PRZEZ 


STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND


