BROSZURA Tech Leaders 7 - FAQ
INFORMACJE OGÓLNE
Program mentorski Tech Leaders 7
Tech Leaders to ogólnopolski, czteromiesięczny, bezpłatny program mentorski
przeznaczony dla kobiet. Jest świetną okazją, aby przez kilka miesięcy pracować i rozwijać
się w gronie mentorów i mentorek z branży IT oraz nowoczesnych technologii.

Dla kogo jest program?
-

dla kobiet
powyżej 18 lat
poziom podstawowy/ średni/ zaawansowany w danej dziedzinie (np. osoba z
poziomem średnim chciałaby udoskonalić swoje umiejętności lub osoba
doświadczona chciałaby nauczyć się czegoś nowego lub ma nowy projekt, w którym
potrzebuje pomocy mentora) osoby, które chcą rozwinąć się w IT i technologiach,
myślą o założeniu własnej firmy, programują, chcą rozwinąć własną firmę, poszukują
własnej drogi zawodowej lub chcą się przebranżowić.

Wszystkie informacje dotyczące mentee będą w formularzu aplikacyjnym i dany mentor
(którego wybierze mentee, patrz “Aplikacja”) będzie miał do nich dostęp.

Mentorki/ mentorzy
-

role model / znane osobistości z danych dziedzin
reprezentanci firm partnerskich
osoby z doświadczeniem w danej branży
branże różnorodne związane ze światem IT i nowych technologii: programowanie
(wszystkie języki), zarządzanie (projektami, produktami), umiejętności miękkie, ux/ui,
business development, marketing itp.

Informacje dotyczące mentora będą na stronie www: dziedzina wiedzy, zakres w jakim
może wesprzeć mentee, czy chce pomóc osobie zaawansowanej czy na juniorskim
(początkującym) poziomie zaawansowania etc.

Harmonogram
-

rekrutacja mentee: 10 stycznia - 23 stycznia
osoby aplikujące zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach rekrutacji i o
tym, z którym mentorem/mentorką będą współpracować 4 lutego 2022
potwierdzenie chęci uczestnictwa i ustalenie formalności.
program trwa cztery miesiące: od 7 lutego do 7 czerwca 2022.
wydarzenie rozpoczynające: luty (online)
wydarzenie zamykające: czerwiec (tbd)

Spotkania & Relacja mentorska
-

wydarzenie rozpoczynające: luty

- częstotliwość spotkań jest ustalana przez mentora i mentee, ale nie może ona być
rzadsza niż jedna godzina, raz na dwa tygodnie
Forma spotkań jest ustalana przez mentora i mentee. Dopuszczalne są spotkania offline/
online, skype, telefon, hangout, f2f etc.

INFORMACJE DLA MENTORÓW

Korzyści
-

możliwość przekazania zdobytej wiedzy i podzielenia się swoim doświadczeniem
powiększenie sieci wartościowych kontaktów
zbudujesz z nami społeczność mentorów
pokażesz siebie w roli EKSPERTA w danej dziedzinie
zainwestujesz w swój rozwój
wypromujesz swoją osobę oraz markę osobistą na naszych kanałach

Rekrutacja/ Aplikacja
1. Wypełnij zgłoszenie na stronie: https://techleaders.eu/become-a-mentor/ do 15
grudnia 23:59
Dla pewności skuteczności dotarcia od nas maila zwrotnego, dodaj nas do kontaktów
na skrzynce mailowej, by wiadomość nie trafiła do SPAMu. Jak to zrobić na
przykładzie gmail - link.
2. Następnym krokiem jest ustawienie kilkunastominutowego calla z Tobą, żeby się
poznać i chwilę porozmawiać.
3. Nasz feedback do kilku dni max.

FAQs

1. Jakiego zaangażowania czasowego od mentora będzie wymagał program?
Częstotliwość spotkań jest ustalana przez mentora i mentee, ale nie może ona być
rzadsza niż jedna godzina, raz na dwa tygodnie. Ponadto, warto uwzględnić czas na
spotkanie otwierające, zamykające, przygotowanie do spotkań itd.

2. Jakie są "minimalne wymagania" dla mentora? Czy musi mieć jakieś konkretne
umiejętności/ poziom "seniority"?
Mentor powinien posiadać wiedzę nt. obszarów określonych na stronie www oraz
(opcjonalnie) doświadczenie jako mentor (jeśli go nie posiadasz, pomagamy). Byłoby
super, gdybyś potrafiła poprawnie się komunikować,. ustawiać cele etc. Zapewniamy
szkolenie dla mentorów, pomoc, rolę mentora dla mentorów podczas trwania programu.
Podczas aplikowania mentor powinien doprecyzować, jaki jest jego poziom oraz jaki jest
preferowany przez niego poziom doświadczenia Mentee.

3. Kto może zostać mentorem?
Każdy, niezależnie od wieku i płci.

4. Czy mentorzy muszą mówić po polsku?
Nie, mentor może być anglojęzyczny. W takim przypadku podczas wyboru mentora
przez Mentee pojawi się informacja, w jakim języku będą prowadzone sesje.

5. Do kiedy mogę się zgłosić jako mentorka/ mentor?
Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15 grudnia 2021
O decyzji zostaniecie poinformowani do 23 grudnia.
6. Na czym będzie polecać ocena skuteczności / programu współpracy?
To indywidualna kwestia każdego mentora jak przebiegała współpraca i w jaki sposób
możliwa jest ewaluacja nabytych umiejętności i realizacji celów. Każdy program
uwieczniony jest ankietami.

7. Jaka będzie forma spotkań?
Forma spotkań jest ustalana przez mentora i mentee. Dopuszczalne są spotkania
offline/ online, skype, telefon, hangout, f2f etc.

INFORMACJE DLA MENTEE

Korzyści
-

-

otrzymasz wiedzę i praktykę od Eksperta w danej dziedzinie
weźmiesz udział w indywidualnych konsultacjach z mentorem, który wskaże Ci
kierunek Twoich działań i wesprze w rozwoju
zrealizujesz swój CEL/ CELE rozwojowe, wypracowane wspólnie z mentorem na
początku projektu. To znacznie ułatwi działania :)
zyskasz możliwość przebranżowienia i rozwoju pod czujnym okiem Eksperta
przyspieszysz zmianę branży/ awans etc.
rozwiniesz sieć kontaktów - każda Mentee będzie miała dostęp do elitarnej grupy na
Slack, na której z innymi mentee i mentorami będzie mogła dzielić się swoim
doświadczeniem, progresem i pytaniami :)
otrzymasz także dyplom :)

Rekrutacja/ Aplikacja
Zainteresowana zapoznaje się z mentorami Programu przedstawionymi na stronie
https://techleaders.eu/become-a-mentor/ (zdjęcie, opis, dziedzina z jakiej mogą
pomóc, zakres, w którym mogą wesprzeć mentee etc.)
- Zainteresowana wypełnia formularz aplikacyjny zawierający wszystkie podstawowe
informacje (wiek, płeć, miasto, studia, cel, poziom etc.) oraz informacje kluczowe dla
celów rekrutacji. W formularzu aplikacyjnym zainteresowana wyraża w ten sposób
chęć udziału w programie wskazując konkretną mentorkę lub mentora do współpracy
w pierwszym lub drugim wyborze. Dla pewności skuteczności dotarcia od nas maila
zwrotnego, dodaj nas do kontaktów na skrzynce mailowej, by wiadomość nie trafiła
do SPAMu. Jak to zrobić na przykładzie gmail - link.
- I etap rekrutacji: aplikacje są weryfikowane pod kątem prawidłowości
zgłoszeń
- II etap: mentorzy otrzymają aplikacje mentee, które się do nich zgłosiły (około
5-6 aplikacji) i wybierają mentee główną (#1 wyboru) oraz mentee rezerwową
(#2 wyboru), z którą chcą współpracować
- mentor współpracuje z 1. mentee (zdarzają się WYJĄTKI i mentor współpracuje z 2
mentee)
- samodzielna praca mentee<>mentora przez 4 miesiące
-

FAQs

Czy do programu mogą zgłosić się tylko kobiety?
Tak, jak w poprzednich edycjach, tegoroczna również skierowana jest do kobiet. Zgodnie z
naszym statutem i celem nadrzędnym Stowarzyszenia Women in Technology Poland,
wspieramy kobiety w ich rozwoju w IT. Jesteśmy społecznością kobiet skupionych wokół IT i
nowych technologii. Nie wykluczamy, że w kolejnych edycjach wrócimy do projektu
dostępnego dla wszystkich.
Więcej o nas.
1. Czy mogę zgłosić się, nie mówiąc po polsku? / Do I have to speak Polish to
participate in the Program?
Oczywiście. Mentor może być anglojęzyczny. W takim przypadku podczas wyboru mentora
przez Mentee pojawi się informacja, w jakim języku będą prowadzone sesje.
2. Jaka będzie forma spotkań?
Forma spotkań jest ustalana przez mentora i mentee. Dopuszczalne są spotkania
offline/ online, skype, telefon, hangout, f2f etc.
3. Czy mogę aplikować do dwóch mentorów?
Wg regulaminu można aplikować tylko do jednego mentora, ale na końcu formularza
aplikacyjnego jest miejsce, aby wybrać drugiego - opcjonalnego, gdyby do swojego
pierwszego wyboru nie było miejsc. mentor na podstawie aplikacji wybiera osobę, z którą
chce pracować, a w przypadku gdy inny mentor z tego samego obszaru ma możliwość
przyjąć kogoś, kto nie dostałaś się do tej osoby pierwszego wyboru, upewniamy się, że takie
połączenie osób jest ok dla obu stron. Dlatego w formularzu prosimy o wybranie
alternatywnego mentora.
4. Czy mogę aplikować do mentora z innego miasta?
Lokalizacja nie ma znaczenia, na pewno zważając na obecne okoliczności, wszystkie
spotkania odbywać się mogą online. Zachęcamy do aplikowania do mentora, z którym
chcesz pracować i potencjalnie uzyskasz najwięcej wartości, niż skupiać się na jego
lokalizacji.
5. Jakie są kryteria rekrutacyjne?

Zostały przedstawione tu - umotywowanie wzięcia udziału oraz konkretny cel, jaki chcesz
osiągnąć podczas programu. Finalną decyzję podejmuje mentor w oparciu o to, komu
będzie w stanie najbardziej pomóc na podstawie jego doświadczenia i wiedzy.
6. W jakim języku wypełnić formularz?
Nie ma to znaczenia dla nas, ale może mieć znaczenie dla mentora - jeśli jako 1. lub 2.
wybór zdecydowałaś się na mentora, o którym informacje na www są w j. angielskim i
informacja o mentoringu danej osoby w j. angielskim, zaaplikuj w tym języku :)
7. Czy w przypadku niezakwalifikowania się do programu, otrzymam feedback od
mentora?
Niestety, jako że nie nakładamy limitu zgłoszeń dla mentorów, nie oczekujemy od nich tego.
Ponadto, nie byłoby łatwe wskazanie dlaczego mentor nie wybrał Ciebie, a inną Mentee, bez
wskazania różnic w obu aplikacjach.

Masz więcej pytań? Napisz do nas! techleaders@womenintechnology.pl

