
~Dziewczyny do komputerów!

Wy�ni�ki� du�że�go� eu�ro�pej�skie�-
go� ba�da�nia� „Gen�der� Re�se�-
arch”�(prze�pro�wa�dzo�ne�go�dla
fir�my�Ci�sco�Sys�tems�w 2009�r.)
po�ka�za�ły,� że� in�for�ma�ty�ka� jest
ulu�bio�nym� przed�mio�tem
w pol�skich� szko�łach.� Ucznio�-
wie�i uczen�ni�ce�bar�dzo�do�brze
opa�no�wu�ją� pod�sta�wo�we
umie�jęt�no�ści� ob�słu�gi� kom�pu�-
te�ra.� Jed�nak� spo�śród� dziew�-
czyn,� uta�len�to�wa�nych� w za�-
kre�sie� tech�no�lo�gii� in�for�ma�-
tycz�nych� i ko�mu�ni�ka�cyj�nych
(ITC)�i ty�pu�ją�cych�tak�wy�so�ko
in�for�ma�ty�kę� – tyl�ko� bar�dzo
nie�licz�na gru�pa� wy�bie�ra� się
na te�go� ty�pu� stu�dia.�Na po�li�-
tech�ni�kach� stu�diu�je� in�for�ma�-
ty�kę 10�proc.�ko�biet,�w bra�nży
ICT� ko�bie�ty� sta�no�wią� bar�dzo
nie�wiel�ki� od�se�tek� pra�cow�ni�-
ków.� In�ży�nie�rów� zaj�mu�ją�cych
się� sprzę�tem�kom�pu�te�ro�wym
jest� za�le�d�wie� kil�ka� pro�cent,
ko�bie�ty�są�bar�dzo�rzad�ko�spo�-

ty�ka�ne� na sta�no�wi�skach� aka�-
de�mic�kich� w dzie�dzi�nie� in�ży�-
nie�rii� i tech�no�lo�gii.� Po prze�-
ana�li�zo�wa�niu� te�go� wszyst�kie�-
go�ba�da�cze�wy�ka�za�li,�że�czyn�-
ni�kiem�naj�bar�dziej�znie�chę�ca�-
ją�cym� dziew�czy�ny� jest� po�-
strze�ga�nie�za�wo�dów�tech�nicz�-
nych� ja�ko� na�tu�ral�nie� od�po�-
wied�niej�szych�dla�mę�żczyzn.�

Spo�łecz�ność� ko�biet� „Wo�-
men� In� Tech�no�lo�gy”� zo�sta�ła
po�wo�ła�na do ży�cia,�że�by�wal�-
czyć� z ty�mi� szko�dli�wy�mi� ste�-
reo�ty�pa�mi.� Nie� bę�dzie�my

prze�ko�ny�wać,� że�ka�żda�ko�bie�-

ta�zo�sta�ła�stwo�rzo�na do IT.�Je�-

ste�śmy� na�to�miast� pew�ne,� że

po�ten�cjal�nych� in�for�ma�ty�czek

jest�wśród�was�wię�cej�niż�my�śli�-

cie.� Po�mó�żcie� bu�do�wać� nam

opi�nię,�że�ko�bie�ta�w tech�no�lo�-

gii� mo�że� być� su�per� spe�cja�list�-

ką!� – mó�wią� człon�ki�nie� WIT.
Dla�te�go�wio�sną 2010�r.�po�wo�-
ła�ły� do ży�cia� pro�jekt� Di�gi�-

Girlz,� skie�ro�wa�ny� do uczen�-
nic�i stu�den�tek,�któ�re�chcia�ły�-
by� do�wie�dzieć� sie,� na czym
po�le�ga�pra�ca�w IT,�ale…�bo�ją
się�za�py�tać.�

Na przy�kład�o to,� co� to� jest
„szkla�ny�su�fit”�al�bo�sa�mo�speł�-
nia�ją�ce� się� pro�roc�two,� w któ�-
rym�brak�wia�ry�w swo�je�mo�żli�-
wo�ści�po�wo�du�je,�że�nam�się�nie
uda�je.� Rów�nież� jak� mo�że�my
w dzia�ła�niu� oba�lać� ste�reo�typ,
że� dziew�czy�ny� nie� zna�ją� się
na kom�pu�te�rach� – wy�star�czy
bo�wiem�chcieć�i dzia�łać�kon�se�-
kwent�nie,� naj�le�piej� w gru�pie
osób�o nie�co�po�dob�nych�za�in�-
te�re�so�wa�niach.� Obok� rze�czo�-
we�go� wspar�cia� Di�gi�Girlz� da�ją
przy�kła�dy,� jak�wy�glą�da�bra�nża
IT� od ku�lis� i obalają� przesądy
że� jest� strasz�na,� choć� nie�któ�-
rzy�sta�ra�ją�się�ta�ką�wie�dzę�roz�-
po�wszech�niać.�Naj�lep�sze�wzo�-
ry�po�cho�dzą�zresz�tą�z ich�wła�-
snych�ka�rier.�Pod�czas�warsz�ta�-

tów�opo�wia�da�ją,�jak�się�ko�bie�-
tom�pra�cu�je�w bra�nżach�zdo�-
mi�no�wa�nych� przez� mę�żczyzn,
ale� rów�nież� jak� się� pro�wa�dzi
swo�ją� fir�mę,� a� jakie� zasady
rządzą� mię�dzy�na�ro�do�wą� kor�-
po�ra�cją.�Warsz�ta�ty�Di�gi�Girlz�to
ta�kże�wie�dza�prak�tycz�na z ich
ulu�bio�nych� dzie�dzin� – co� zro�-
bić,� kie�dy� pro�gram� nie� dzia�ła
pod sys�te�mem� ope�ra�cyj�nym,
jak� dbać� o bez�pie�czeń�stwo
w sie�ci,� jak� two�rzyć� ba�zy� da�-
nych�i co�zna�czy�po�ję�cie�in�for�-
ma�ty�ka�spo�łecz�na.�

W tym�ro�ku�pro�jekt�Di�gi�Girlz
do�łą�czył�do ak�cji�„Dziew�czy�ny
na po�li�tech�ni�ki!”�oraz�„Dziew�-
czy�ny�do ści�słych!”.�Uczen�ni�ce
ma�ją� oka�zję� spo�tkać� się
z człon�ki�nia�mi� WIT� oso�bi�ście
pod�czas� warsz�ta�tów� na czte�-
rech�uczel�niach.�Na Po�li�tech�ni�-
ce� War�szaw�skiej� bę�dą� mo�gły
po�roz�ma�wiać�z ni�mi�przy sto�-
isku�Di�gi�Girlz�w Au�li�Fi�zy�ki.

Dziew�czy�ny�do kom�pu�te�rów!

Za re je struj się na wy bra ne spo tka nie na stro nie 

www.dziew�czy�ny�na�po�li�tech�ni�ki.pl�

Spo�tka�nia�Di�gi�Girlz�-�Dziewczyny�do�komputerów!
pod�czas�Dnia�Otwar�te�go�Tyl�ko�Dla�Dziew�czyn
14�kwiet�nia 2011�r.

1. Po li tech ni ka Czę sto chow ska, Au la Wy dzia łu Za rzą dza nia, 

al. Ar mii Kra jo wej, godz. 9.45-10.30 

2. Wy dział Ma te ma ty ki Fi zy ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go,

Au dy to rium nr 2, ul. Wi ta Stwo sza 57, godz. 11.15-12.00 

3. Po li tech ni ka Opol ska, Au la Ze spo łu Dy dak tycz ne go Łącz nik, 

ul. Mi ko łaj czy ka 16, godz. 10.10

4. Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej Uni wer sy te tu

Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, ul. Gru dziądz ka 5/7, godz. 12

5. Po li tech ni ka War szaw ska, Au la Gma chu Fi zy ki, ul. Ko szy ko wa 75,

godz. 11.00-14.00
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