
Podczas programu zdobędziesz 

niezbędną wiedzę i umiejętności,  

by rozpocząć pierwszą pracę  

w branży IT. Z nami niezależnie  

od wykształcenia nauczysz  

 Pomagamy 
 zbudować  
 samodzielną  
 przyszłość 

KURS PROGRAMOWANIA

CZAS TRWANIA 
KURSU 9-1724030

dni

się programowania od podstaw. 

Warsztaty z kompetencji miękkich 

pomogą ci rozwinąć zdolność 

skutecznej komunikacji, pracy  

w grupie oraz zarządzania czasem.

LICZBA 
GODZIN

GODZINY ZAJĘĆ
PN-PT

Pierwsze kroki w dorosłość nie należą  
do łatwych. Szczególnie, gdy stawia się je 
w pojedynkę. Możesz ITy to program, który 
ułatwi młodym osobom samodzielny start.



 Weź udział  
 w „Możesz  
 ITy” 

Program skierowany jest  
do osób w wieku 18-26 lat, 
które opuściły dom dziecka 
lub rodzinę zastępczą. Jeśli 
interesuje cię świat nowych 
technologii i chciałbyś 
wziąć udział w programie, 
skontaktuj się z nami! 

Przebieg programu: 

1. Zgłoszenia do 12 maja 2017 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj 
się z nami, aby rozpocząć proces 
rekrutacji na kurs.

2. Rekrutacja 

Żeby zakwalifikować się do programu 
musisz rozwiązać dwa testy – 
pierwszy z języka angielskiego, drugi z 
umiejętności logicznego myślenia.

3. Szkolenia miękkie maj/czerwiec  

Weźmiesz udział w warsztatach  
z komunikacji, pracy w grupie 
oraz zarządzania czasem. 

4. Company Day 

Odwiedzisz siedziby 
międzynarodowych firm 
technologicznych, aby poznać 
środowisko IT od środka. 

5. Opieka mentora

Od pierwszego dnia będziesz  
mógł liczyć na opiekę mentora  
– doświadczonego programisty.

6. Bootcamp * 

W trakcie 6-tygodniowego kursu 
programowania przygotujesz  
się do pracy junior web developera. 

7. Pierwsza praca w IT

Po kursie pomożemy ci znaleźć 
pierwszą pracę w zawodzie 
programisty.

* Nauka na kursie to 8h zajęć dziennie. 
Uczestniczy mogą liczyć na 3-miesięczne 
stypendium na utrzymanie podczas 
trwania programu. 

Ty decydujesz w jakim kursie weźmiesz udział. 

My pomożemy ci dokonać wyboru.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=fundacja@dotrzymajkroku.pl


Masz nasze 
wsparcie 
na każdym 
kroku! 
Wspieramy uczestników 
od samego początku. 
Od pierwszego dnia 
będziesz pod opieką 
mentora - doświadczonego 
programisty.  

FAQ:

1. Czy muszę mieć podstawową wiedzę z 

programowania?

Nie musisz znać podstaw programowania. Ważne 
żebyś potrafił korzystać z przeglądarki internetowej i 
radził sobie z wyszukiwaniem informacji w internecie.

2. Jak wygląda przygotowanie do kursu? 

Przed kursem programowania dostaniesz do 
przerobienia w domu materiały e-learningowe, 
w których nauczysz się podstaw programowania. 
Na przerobienie materiału należy poświęcić ok 
60-80 h. Do dyspozycji będziesz mieć mentora - 
doświadczonego programistę, który pomoże ci w razie 
problemów. 

3. Kiedy rozpocznę kurs programowania?

Uczestnicy programu będą dołączać kolejno po 1-2 
osoby do stacjonarnych grup komercyjnych od końca 
lipca 2017. Kolejność zostanie ustalona w trakcie 
warsztatów z umiejętności miękkich.  

4. W jakim mieście mogę iść na kurs?

Kursy prowadzimy w 8 miastach: Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, 
Katowicach.

5. Czy ponoszę jakieś koszta?

Biorąc udział w programie nie ponosisz żadnych 
kosztów. Zapewnimy ci sprzęt oraz stypendium na 
utrzymanie w trakcie kursu.

6. W jaki sposób pomożecie mi znaleźć pracę?

Współpracujemy z ponad 150 firmami partnerskimi. 
Udostępnimy Twoje portfolio i CV firmom. Pomożemy 
ci  również przygotować się do rekrutacji. 

fundacja@dotrzymajkroku.pl 
www.mozeszITy.pl 

Kontakt

FUN DACJA

Dotrzymaj
Kroku

Masz wątpliwości? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące programu. 




