
Wersja dla kobiet: 
  
Cześć X, 
  
Chciałabym porozmawiać z Tobą w sprawie mojego rozwoju w firmie. Jak wiesz, na co dzień zajmuję się ……. 
Mam do czynienia z technologią i współpracuję z programistami. Kilka razy w przeszłości zdarzało się, że nie 
rozumiałam niektórych używanych przez nich pojęć. Zawsze staram się je zapisywać i potem wyszukiwać ich 
znaczenie. Mam jednak wrażenie, że nie zawsze jest to produktywne - często wyjaśnienia, które znajduję w 
sieci nie są dla mnie wystarczające. Postanowiłam więc poszukać alternatyw w postaci szkoleń i kursów. 
Jak wiesz, już niedługo mam przejąć rolę/zająć się ……. W nowej roli w dużo większym stopniu będę mieć do 
czynienia z technologią. Będę również pracować bliżej programistów. Spodziewam się, że dla mnie jako 
osoby, która nie studiowała Informatyki, może być to wyzwaniem, dlatego chciałabym się do tego dobrze 
przygotować. Postanowiłam poszukać szkoleń i kursów na ten temat. 
  
W ten sposób znalazłam program Praktycznie w IT - kompleksowy program online dla nietechnicznych 
managerów, Scrum Masterów i Product Ownerów, który wyjaśnia techniczną stronę IT. Program obejmuje 
15 tygodni pracy - zarówno własnej polegającej na przerabianiu lekcji, odrabianiu zadań domowych jak i w 
ramach grupy Mastermind i sesji Q&A, w czasie których pracuje się na rzeczywistych przykładach z 
projektów IT. Tutaj dostępna jest jego szczegółowa agenda. 
  
Trenerką w tym programie jest Marta Stopyra - IT project i product manager z wieloletnim doświadczeniem 
popartym certyfikatem PMP. Marta od wielu lat zajmuje się mentoringiem i szkoleniem liderów IT, w 2019 
roku założyłam bloga "Digitally her - w prostych słowach o IT", a od wiosny 2020 prowadzi również firmę 
szkoleniową. Więcej na jej temat przeczytasz tutaj. 
  
Program Praktycznie w IT cieszy się dużym powodzeniem w branży. Niebawem ma się odbyć jego 7-dma 
edycja, więc dostępnych jest już dużo opinii wcześniejszych kursantów. Zapoznałam się z nimi i są bardzo 
pozytywne. Wydaje mi się, że to właśnie szkolenie, którego szukałam. 
  
Wspominam Ci o tym programie, ponieważ myślę, że bardzo pomógłby mi w mojej pracy. Chciałabym 
zapytać, czy firma mogłaby pomóc mi wziąć w nim udział? 
  
Zapisy trwają teraz do 16-go listopada, jeśli jednak potrzebowalibyśmy więcej czasu, by podjąć decyzję, 
myślę, że możemy o to zapytać. Wystawiane są faktury i na życzenie również faktury pro forma. 
  
Będę wdzięczna za informację, czy byłaby taka możliwość. Gdybyś chciał/a jeszcze na ten temat 
porozmawiać, daj proszę znać. 
  
Pozdrawiam serdecznie, 
  

https://www.subscribepage.com/praktycznie_w_it
https://www.subscribepage.com/praktycznie_w_it#AYCuSxuJxcMkxiAMnUgXTHtcnWDKpFFOg
https://www.linkedin.com/in/marta-stopyra-pmp-0a26b94b/
https://digitallyher.pl/
https://www.linkedin.com/in/marta-stopyra-pmp-0a26b94b/


Wersja dla mężczyzn: 
  
Cześć X, 
  
Chciałbym porozmawiać z Tobą w sprawie mojego rozwoju w firmie. Jak wiesz, na co dzień zajmuję się ……. 
Mam do czynienia z technologią i współpracuję z programistami. Kilka razy w przeszłości zdarzało się, że nie 
rozumiałem niektórych używanych przez nich pojęć. Zawsze staram się je zapisywać i potem wyszukiwać ich 
znaczenie. Mam jednak wrażenie, że nie zawsze jest to produktywne - często wyjaśnienia, które znajduję w 
sieci nie są dla mnie wystarczające. Postanowiłem więc poszukać alternatyw w postaci szkoleń i kursów. 
Jak wiesz, już niedługo mam przejąć rolę/zająć się ……. W nowej roli w dużo większym stopniu będę mieć do 
czynienia z technologią. Będę również pracować bliżej programistów. Spodziewam się, że dla mnie jako 
osoby, która nie studiowała Informatyki, może być to wyzwaniem, dlatego chciałbym się do tego dobrze 
przygotować. Postanowiłem poszukać szkoleń i kursów na ten temat. 
  
W ten sposób znalazłem program Praktycznie w IT - kompleksowy program online dla nietechnicznych 
Managerów, Scrum Masterów i Product Ownerów, który wyjaśnia techniczną stronę IT. Program obejmuje 
15 tygodni pracy - zarówno własnej polegającej na przerabianiu lekcji, odrabianiu zadań domowych jak i w 
ramach grupy Mastermind i sesji Q&A, w czasie których pracuje się na rzeczywistych przykładach z 
projektów IT. Tutaj dostępna jest jego szczegółowa agenda. 
  
Trenerką w tym programie jest Marta Stopyra - IT project i product manager z wieloletnim doświadczeniem 
popartym certyfikatem PMP. Marta od wielu lat zajmuje się mentoringiem i szkoleniem liderów IT, w 2019 
roku założyłam bloga "Digitally her - w prostych słowach o IT", a od wiosny 2020 prowadzi również firmę 
szkoleniową. Więcej na jej temat przeczytasz tutaj. 
  
Program Praktycznie w IT cieszy się dużym powodzeniem w branży. Niebawem ma się odbyć jego 7-dma 
edycja, więc dostępnych jest już dużo opinii wcześniejszych kursantów. Zapoznałam się z nimi i są bardzo 
pozytywne. Wydaje mi się, że to właśnie szkolenie, którego szukałam. 
  
Wspominam Ci o tym programie, ponieważ myślę, że bardzo pomógłby mi w mojej pracy. Chciałbym 
zapytać, czy firma mogłaby pomóc mi wziąć w nim udział? 
  
Zapisy trwają teraz do 16-go listopada, jeśli jednak potrzebowalibyśmy więcej czasu, by podjąć decyzję, 
myślę, że możemy o to zapytać. Wystawiane są faktury i na życzenie również faktury pro forma. 
  
Będę wdzięczny za informację, czy byłaby taka możliwość. Gdybyś chciał/a jeszcze na ten temat 
porozmawiać, daj proszę znać. 
  
Pozdrawiam serdecznie, 
  

https://www.subscribepage.com/praktycznie_w_it
https://www.subscribepage.com/praktycznie_w_it#AYCuSxuJxcMkxiAMnUgXTHtcnWDKpFFOg
https://www.linkedin.com/in/marta-stopyra-pmp-0a26b94b/
https://digitallyher.pl/
https://www.linkedin.com/in/marta-stopyra-pmp-0a26b94b/

