Warsztaty programowania Rails Girls Cieszyn.
Panie stworzą swoją aplikację webową ! - taką możliwość daje udział
w warsztatach programowania, które odbędą się w dniach 15-16
października 2016r. na Zamku Cieszyn .Organizatorem dwudniowego
spotkania jest Soroptimist International Klub w Cieszynie,
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz kobiet i dziewcząt.
Inicjatywa „Rails Girls” znana jest obecnie na całym świecie, w tym również w Polsce. Jej
celem jest nieformalne edukowanie kobiet w zakresie nowych technologii. Misją jest
promowanie kobiet , ich rozwój zawodowy oraz dążenie do zwiększenia udziału płci pięknej
w branżach związanych z IT.
„Rails Girls" odbywały się już w kilku miastach w Polsce np. Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie oraz Gliwicach. Cieszyn chce dołączyć do projektu,
dając tym samym kobietom i dziewczętom możliwość kontaktu z ekscytującym światem
budowania aplikacji internetowych i ze środowiskiem doświadczonych programistów. Po
raz pierwszy „Rails Girls" mają charakter międzynarodowy. Właśnie w Cieszynie
zaproszenie na warsztaty skierowano do kobiet i dziewcząt po obu stronach Olzy.
Organizatorzy przykładają znaczną wagę do integracji środowisk kobiecych po polskiej i
czeskiej stronie.
Rejestracja uczestniczek warsztatów trwa do 2 pażdziernika! Można jej dokonać na
stronie : http://railsgirls.com/cieszyn-pl .
Projekt „Rails Girls na Granicy.Cieszyn 2016” to dwudniowe, bezpłatne warsztaty
programowania skierowane do dziewcząt i kobiet, na których będą miały możliwość poznania
od podstaw projektowania i tworzenia aplikacji internetowych. Podczas zajęć uczestniczki
zmierzą się z podstawami języka Ruby i Ruby on Rails, który wykorzystywany jest przy
tworzeniu aplikacji webowych. Dowiedzą się również jakie języki programowania są
wykorzystywane w tworzeniu projektów oraz jakich narzędzi używają programiści.
Celem warsztatów jest zapewnienie narzędzi dla kobiet do zrozumienia technologii ,
realizowania własnych pomysłów oraz zainspirowanie kobiet do działania i rozwoju.
Warsztaty poprowadzi grupa mentorów , którzy pracować będą jako wolontariusze.
Nauka odbywać się będzie w małych grupach, prowadzonych przez doświadczonych
coachów. Programiści angażujący się w realizację „Rails Girls na Granicy ” przyjadą do
Cieszyna z różnych miast Polski, aby dzielić się swoją wiedzą z innymi. Przewidziany jest
również udział zaproszonych gości, występujących z krótkimi prelekcjami lub prezentacjami.
Soroptimist International Klub w Cieszynie zgodnie ze swym statutem działa na rzecz
kobiet i dziewcząt. Projekt „ Rails Girls na Granicy .Cieszyn 2016” to inicjatywa wspierająca
kobiety, ukazująca świat komputerów w sposób prosty i przystępny. Udział w warsztatach
pozwoli uczestniczkom na przełamanie istniejacych barier tak, aby kobiety nie bały się
nowych technologii i wiedziały, że nie tylko mogą z nich korzystać, ale również tworzyć.
Każda z uczestniczących kobiet stworzy swój własny projekt , a także będzie mieć możliwość
konsultowania się z doświadczonymi programistami, coach'ami, trenerami.
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Uczestniczki z polskiej i czeskiej strony będą miały okazję wspólpracy, wymiany
doświadczeń oraz integracji.
Cieszy nas bardzo, że projekt spotkał się z poparciem zarówno władz Cieszyna, jak i
Czeskiego Cieszyna. Honorowy patronat Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Starosty
Czeskiego Cieszyna jest potwierdzeniem , że jest to dobra inicjatywa wspierająca kobiety,
pożyteczna społecznie i celowa. Ośmieli ona panie do udziału w podobnych spotkaniach i
rozwinie ich zainteresowanie programowaniem.
Technologie również mogą łączyć kobiety.
Soroptimist Klub w Cieszynie
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