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pre ze ską ds. fi nan so wych fir my
Sie mens; Kry sty ną Bocz kow ską,
pre ze ską fir my Bosch; Bar ba rą
No wac ką, kanc ler ką Pol sko -Ja -
poń skiej Aka de mii Tech nik Kom -
pu te ro wych; Alek san drą Kłap -
ciń ską, in ży nier ką w Go ogle oraz
Łu cją Bar ba szew ską, dy rek tor -
ką sprze da ży roz wią zań fir my 
Ci sco. Czte ry z wy mie nio nych pań
to men tor ki w pro gra mie men to -
rin go wym Le an in STEM, któ ry
star tu je w czerw cu br. W na stęp -
nych edy cjach Aka de mii In spi ra cji
spo dzie wać się moż na po zo sta łych
men to rek z pro gra mu, ale nie tyl -
ko. Na pew no za wsze bę dą to 
ko bie ty suk ce su w biz ne so wym,
in ży nier skim czy na uko wym wy -
mia rze świa ta STEM. 

Twit tu ją ca pral ka
Te ma ty po dej mo wa ne w Aka de -

mii In spi ra cji to pra ca i na uka
w bran żach z sze ro ko po ję te go ob -
sza ru STEM w kon tek ście ko biet.
Pod czas pierw sze go spo tka nia
uczest nicz ki opo wia da ły o ścież -
kach ka rie ry za wo do wej, dro dze
awan su, am bi cji, in spi ra cjach
do dzia ła nia i kon se kwent nym dą -
że niu do re ali za cji wy ty czo ne go ce -
lu. Za chę ca ły tak że dziew czy ny
do pod ję cia w przy szło ści stu diów
na po li tech ni ce. – To do bry wy bór, bo
po li tech ni ka uczy ana li tycz ne go my -
śle nia oraz szyb kie go ra dze nia so bie
z roz wią zy wa niem bar dzo trud nych

zdań i sy tu acji, a prze cież w przy szłej
pra cy je ste śmy kon fron to wa ni do -
kład nie z tym sa mym. In na uczel nia
nie da ła by mi ta kiej wie dzy, co po li -
tech ni ka – prze ko ny wa ła Kry sty -
na Bocz kow ska pod czas pierw sze -
go spo tka nia. 

Dru gie spo tka nie do ty czy ło
bran ży IT. Uczest nicz ki za chę ca ły
gim na zja list ki do na uki i pra cy w tej
dzie dzi nie. Dla cze go? Bo bran ża IT
roz wi ja się bły ska wicz nie i fak tycz -
nie słu ży roz wo jo wi roz wią zań
nie zbęd nych w ży ciu co dzien nym.
Za pa rę lat licz ba urzą dzeń
na świe cie pod łą czo nych do in ter -
ne tu wy nie sie 50 mld, a już te -
raz 60 proc. po pu la cji świa ta uży -
wa urzą dzeń mo bil nych. Do 2019
r. w sie ci prze pły wać bę dzie pra -
wie 300 eks a baj tów da nych!
– Ry nek IT w Pol sce war ty jest 30 mld
zł i sza cu je się go na 400 tys. miejsc
pra cy – już te raz w Pol sce bra ku je 50
tys. wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
sek to ra IT, a w Eu ro pie licz ba ta wy -
no si 270 tys. W bran ży tej za ra bia 
się o po nad 30 proc. wię cej niż, gdzie
in dziej – prze ko ny wa ła Łu cja Bar -
ba szew ska. Do pro fe sjo nal ne go
za ję cia się ko do wa niem i pro gra -
mo wa niem za chę ca ła na to miast
Alek san dra Kłap ciń ska. – Kie dyś
usły sza łam ta kie ha sło: „Chcesz za -
chę cić dziew czy nę do pro gra mo wa nia?
Daj jej pral kę.” Po sta no wi łam wów -
czas za kpić z tej nie słusz nej te zy i za -
pro gra mo wa łam mo ją pral kę… tak,
że by pu bli ko wa ła sta tu sy na Twit te -
rze! – opo wia da ła. 

Zgłoś szko łę!
W każ dym spo tka niu udział

wziąć mo gą uczen ni ce z trzech
gim na zjów. Za in te re so wa ne szko -
ły za pra sza my do kon tak tu z biu -
rem pro jek tu Le an in STEM. Wy -
ma ga nia są tyl ko dwa – gru pa
dziew czyn za in te re so wa nych te -
ma ty ką spo tkań oraz nie naj go rzej
wy po sa żo na sa la kom pu te ro wa ze
sta łym łą czem in ter ne to wym.  

Akademia Inspiracji GIRLZ GO STEM!
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Aka de mia In spi ra cji kon cen tru je
się na uczen ni cach gim na zjów, za -
chę ca jąc je do za in te re so wa nia się
tech no lo gią, pla no wa nia z roz ma -
chem ka rie ry i na uki na wyż szej
uczel ni. Spo tka nia, emi to wa ne
na ży wo w in ter ne cie, pro wa dzą
ko bie ty, któ re z po wo dze niem 
re ali zu ją ka rie rę w bran ży tech no -
lo gicz nej i mo gą stać się au to ry te -
ta mi dla mło dych, am bit nych
dziew czyn. Po dru giej stro nie we -
bi na rów za sia da ją uczen ni ce gim -
na zjów. – Isto tą wiąz ki za gad nień
z gru py STEM (po pol sku: na uka,
tech no lo gia, in ży nie ria i ma te ma ty ka)
jest ich klu czo wy wpływ na to, w któ -
rym kie run ku tech no lo gicz nie bę dzie
roz wi jał świat oraz ja kie ścież ki roz -
wo ju cy wi li za cji prze wi du je współ cze -
sna na uka – mó wi ła pod czas ostat -
nie go spo tka nia dr Bian ka
Si wiń ska, kie row ni cza pro jek tu
Le an in STEM, re dak tor na czel -
na Per spek tyw. Pro jekt we bi na rów
re ali zo wa ny jest we współ pra cy
z Mi ni ster stwem Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji oraz In sty tu tem Łącz -
no ści i jest czę ścią pro jek tu Le an
in STEM (www. le anin stem. pl).

Dziewczyny na politechniki! Dziewczyny do ścisłych!

Akademia Inspiracji to cykl webinarów skierowanych
do gimnazjalistek, podczas których Female Role
Model – wspaniałe kobiety, które zbudowały kariery
w nauce i branży technologicznej, dzielą się pasją
i pomysłami na życie z uczennicami wybranych szkół
w całej Polsce. 

Ko bie ce au to ry te ty
At mos fe ra we bi na rów jest luź -

na i nie for mal na. Po czę ści, w któ -
rej go ście Aka de mii w bar dzo 
cie ka wy spo sób opo wia da ją o bran -
ży, w któ rej pra cu ją, za wsze jest
czas na py ta nia od gim na zja li stek.
Ze szcze rze udzie la nych od po wie -
dzi dziew czy ny mo gą wy cią gnąć
wie le – m.in. in spi ra cję do dzia ła nia
i cen ne po ra dy do ty czą ce pla no wa -
nia ścież ki ka rie ry za wo do wej. 

Do tej po ry uczest nicz ki we bi na -
rów mia ły przy jem ność „spo tkać
się” z pię cio ma pa sjo nu ją cy mi ko -
bie ta mi: Do mi ni ką Bet t man,


