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LEARNIT – KOBIETY W IT

EMANUELA (IT)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartośd merytoryczną.
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Przeszłość
1. W jakim zawodzie pracują/pracowali Twoi rodzice lub inni najbliżsi członkowie
rodziny? Ilu braci/Ile sióstr posiadasz? Są starsi/młodsi od Ciebie?
Mój ojciec jest pediatrą i neuropsychiatrą dziecięcym. Matka była stewardessą,
a następnie zajmowała się domem. Mam młodszego brata, który jest prawnikiem.
2. Gdzie spędziłaś większość okresu dorastania? Na jakim obszarze – miejskim,
wiejskim, itd.?
Zawsze mieszkałam w Rzymie.
3. Jak spędzałaś swój wolny czas?
Czytając i bawiąc się.
4. Czy Twoi rodzice lub inni bliscy
członkowie rodziny wyrażali opinię
o
tym,
jaka
powinna
być
dobra/idealna dziewczyna (mądra,
miła, szalona, ładna, nieśmiała,
itd.)?
Nie, uczyli mnie być “dobrą” osobą, uczciwą, mądrą, szanującą innych bez względu na
moją płeć.
5. Czy Twoim najbliższym przyjacielem w okresie dorastania był chłopak czy
dziewczyna? Czy ta osoba/te osoby wyrażały opinie o tym, jaka powinna być
idealna dziewczyna?
Kobiety, gdy byłam dzieckiem, potem obie płcie. Wszyscy moi przyjaciele zgadzali się
z tym, że kobieta powinna być niezależna i mieć takie same szanse jak mężczyzna.
6. Jakie ścieżki kariery zawodowej obrali Twoi przyjaciele?
Wielu przyjaciół zostało prawnikami lub inżynierami, inni wybrali rozmaite ścieżki
kariery. Niemal wszyscy mają wykształcenie wyższe.
7. Czy miałaś wzory do naśladowania? Jeśli tak, to kim były te osoby i jakie cechy
charakterystyczne chciałaś naśladować?
Od dzieciństwa chciałam być lekarzem tak jak mój ojciec. Chciałam pomagać innym
ludziom. Podobała mi się jego mądrość i rozumienie ludzi i ich problemów.
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Rzeczywista sytuacja zawodowa
1. Jakie są Twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z wyborem pracy, którą
masz obecnie?
Właściwie nigdy nie decydowałam, to po prostu się stało. Studiowałam literaturę.
2. Kto lub co przyczyniło się do tego wyboru?
Miałam wielu przyjaciół studiujących inżynierię. Mieli wpływ na to, jaką pracę wybrałam
jeszcze jako studentka, zajmowałam się tłumaczeniami i edycją tekstów na
międzynarodowe kongresy i spotkania. Było to moje pierwsze doświadczenie
z komputerami i ICT.
3. Jak doszło do podjęcia decyzji?
Pewnego dnia przyjaciel zapytał mnie czy chciałabym wykonać zlecenie dla Ericsson
Telecommunications, które zajmie parę tygodni. To było dziesięć lat temu.
4. Które aspekty ICT
szczególnie interesujące?

uważasz

za

Możliwość wzięcia udziału w czymś, co może
pomagać ludziom, ułatwiać ich pracę itd.
5.
Pracujesz
samodzielnie?

w

zespole

czy

Przeważnie w zespole.
6.

Czym zajmujesz się w pracy?

Pełniłam różne funkcje przez lata. Dzisiaj jestem
analitykiem funkcjonalnym. Byłam już inżynierem systemów i menadżerem projektów.
7. Jak wygląda jeden z Twoich typowych dni pracy?
To zależy od fazy projektu, nad którym pracuję. To np. analizowanie nowych
produktów, spotkania i dyskusje, przygotowywanie dokumentacji, weryfikacja
osiągniętych rezultatów itd.
8. Które z aspektów swojej pracy lubisz najbardziej, a które najmniej?
Lubię pracę grupową, z różnymi rolami i osobowościami, które pozytywnie oddziałują
na siebie w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.
Nie lubię negatywnej konkurencji między kolegami lub dyskryminacji wobec kobiet.
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Czynniki wspierające/wstrzymujące
1. Czy mogłabyś opisać swoją karierę zawodową?
Właściwie chciałam być lekarzem. Z różnych powodów dokonałam innego wyboru.
2. Jakie czynniki pomagały i jacy ludzie wspierali Ciebie w wyborze i rozwoju
Twojej kariery?
Przyjaciele i rodzina zawsze wspierali mnie i pomagali podjąć decyzje.
3. Jakie czynniki i ludzie wstrzymywali wybór i rozwój Twojej kariery? Jak je
przezwyciężyłaś?
Niestety często trafiałam na ludzi, którzy chcieli korzystać z moich umiejętności dla
swoich osobistych interesów. Miałam też problem z kolegami, którzy dyskryminowali
mnie jako kobietę, uważając że nie mogę być dobra w tej pracy.
Jedynym sposobem na przezwyciężenie tej sytuacji było być spokojnym, pokazywać
swój profesjonalizm i dobre rezultaty, a czasem także starając się zmienić zespół.
4. Dlaczego wybrałaś tą pracę/te prace?
Jak powiedziałam wcześniej, właściwie nie wybrałam tej pracy.
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Osoba prywatnie
1. Jak spędzasz dni wolne od pracy?
Z przyjaciółmi, czytając, idąc do kina lub teatru.
2. Czy masz dzieci? Jeśli tak, to jakiej płci/ w jakim
wieku?
Nie.
3. Czy praca ma wpływ na Twój czas wolny? Jeśli tak,
to jaki?
Nie.
4. Jakie są Twoje główne zainteresowania poza Twoją
pracą? Czy masz jakieś hobby?
Kultura. Piszę recenzje gier i filmów do magazynu
on-line.
5. W skrócie, jak opisałabyś siebie jako osobę?
Poważną, troskliwą, przyjacielską, pomocną...?
Uważam się za osobę z solidnymi zasadami (czasem za
bardzo),
uczciwą,
zawsze
zainteresowaną
zdobywaniem wiedzy, zdolną do słuchania innych osób
i gotową do współpracy z nimi.
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Rady dla innych
1. Czy zachęciłabyś inne kobiety do pracy jako specjalista IT? W jaki sposób byś je

zachęciła?
Tak, nawet jeśli ten świat jest nadal bardzo “męski”. Uważam, że kobiety pasują do
tego zawodu, bo wymaga on dokładności, wytrwałości w działaniu i pewnej dozy
fantazji i kreatywności. Nie zgadzam się z poglądem, że niektóre zawody są
zarezerwowane tylko dla mężczyzn, to koncepcja, którą mężczyźni kultywują aby
trzymać kobiety z dala od siebie.
Prawda jest taka, że kobiety często są lepsze w tym zawodzie. Nie tylko jako technicy.
Kobiety dają z siebie wszystko, gdy mają odpowiedzialną pracę do wykonania.
Kobiety częściej mają dobre relacje z podwładnymi i zdolność do osiągania lepszych
rezultatów w szybszym czasie. Wydaje mi się, że jednym z powodów tej sytuacji jest
ich zdolność do słuchania ludzi i brania pod uwagę ich opinii, zamiast po prostu
mówienia i wydawania poleceń.
Z drugiej strony, błędem jest zachowywanie się “tak jak mężczyzna”, aby osiągnąć
sukces. Po prostu bądź sobą i podejmuj dobre decyzje słuchając serca i rozumu.
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