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WOKÓŁ AKCJI
Akcje Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! to nie tylko
spotkania na uczelniach technicznych i ścisłych wydziałach uniwersytetów,
ale także imprezy organizowane przez partnerów: spotkania, prezentacje
i biegi w pięciu miastach!
Bieg w kasku
Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska i Politechnika Częstochowska organizują w tym roku tradycyjny już
„Bieg w kasku”, czyli minimaraton, którego uczestnicy mają przebyć cały dystans
w kultowym kasku akcji. Do udziału w biegu są zaproszeni wszyscy, bez względu
na płeć i wiek. Na specjalne nagrody mogą liczyć tegoroczne maturzystki zainteresowane studiami technicznymi i ścisłymi. Bieg organizuje Akademicki Związek
Sportowy.
Terminy biegów:
• Warszawa – 20 kwietnia
• Łódź – 21 kwietnia
• Częstochowa – 25 kwietnia
• Opole – 25 kwietnia
• Poznań – 25 kwietnia
Więcej informacji na: www.biegwkasku.pl
Patent na dobre pomysły
Dziewczyny są twórcze i dociekliwe, czasem trzeba je jednak ośmielić. Temu właśnie celowi służą doroczne spotkania specjalne „Magiczny świat wynalazków” organizowane przez Urząd Patentowy RP. W czasie tych imprez uczestniczki
poznają kobiety, także te bardzo młode , które stworzyły innowacyjne rozwiązania. Spotkania w Urzędzie Patentowym mają na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania się wynalazczością, pobudzenie ich kreatywności i stworzenie okazji
do kontaktu z prawdziwymi wynalazczyniami i ich wynalazkami.
W tym roku spotkanie odbędzie się 11 kwietnia.
Dziewczyny zaprogramują
Programowanie nie jest czarną magią, jego podstaw można szybko się nauczyć
– taka jest idea nowego projektu, realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundację Edukacyjną Perspektywy i stowarzyszenie Women
in Technology – DigiGirlz.
W drugiej połowie roku rozpoczną się warsztaty z podstaw programowania, przeznaczone dla gimnazjalistek i uczennic szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i Mazowsza. Pod okiem specjalistów dziewczyny poznają tajniki programowania
– na użytek własny albo z myślą o przyszłej pracy. Z pewnością wiele uczestniczek
warsztatów po takim wprowadzeniu z większą śmiałością pomyśli o studiach informatycznych.
Więcej informacji:
Bianka Siwińska
Kierowniczka projektu
Dziewczyny na politechniki!
b.siwinska@perspektywy.pl
tel. kom. 501 535 785

www.dziewczynynapolitechniki.pl

