Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera
Podsumowanie I edycji projektu
Warszawa, 11 lipca 2013 r.

Spotkanie z młodym profesjonalistą, Pawłem Harajdą w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, 21 marca 2013 r.
Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości
w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera
Uczestnicy spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Link do przyszłości” – uczniowie szkół średnich
i ostatnich klas gimnazjów z małych miejscowości – mogli porozmawiać z młodym, inspirującym
profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe
technologie. Poznali także zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości
i uczestniczyli w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy.
W całej Polsce w ponad 300 takich spotkaniach wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów szkół średnich i gimnazjów –
przede wszystkim z małych miejscowości. Aż 98% uczestników oceniło je pozytywnie. Znakomita większość potwierdziła, że dzięki
spotkaniu dowiedziała się więcej o różnych zawodach, roli nowych technologii w pracy oraz czego się uczyć i jaką profesję wybrać.
Gośćmi spotkań było 26 profesjonalistów i profesjonalistek z całej Polski. Wśród
nich znaleźli się m.in. artysta/grafik komputerowy projektujący książki i prasę, dziennikarz
i założyciel serwisu muzycznego, programista aplikacji mobilnych czy założycielka
społeczności kobiet kochających nowe technologie. Dla uczestników spotkań udostępnione
zostały m.in. baza wiedzy i narzędzia online, kanał YouTube oraz profil na Facebooku.
Dla organizatorów i uczestników spotkań przygotowano też specjalne konkursy.
Projekt „Link do przyszłości” został doceniony przez Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS), instytucję naukowo-badawczą Komisji Europejskiej i
jako jedyny w Polsce oraz jeden z czterech w Europie został zakwalifikowany do udziału
w prestiżowym ogólnoeuropejskim badaniu MIREIA, którego celem jest przetestowanie
nowej unijnej metodyki badania projektów związanych z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego, a także uzyskał wsparcie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZRP). Projekt będzie kontynuowany
już od września br. i obejmie także studentów. Więcej informacji można uzyskać
na stronie www.linkdoprzyszlosci.pl oraz pod adresem linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.
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Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości
w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Scenariusz spotkania
Uczestnicy spotkania organizowanego w ramach projektu „Link do przyszłości” – uczniowie szkół średnich i ostatnich
klas gimnazjów z małych miejscowości – mogą porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego
drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Poznają także zawody, na
które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i uczestniczą w quizie, który pozwoli im zorientować się
w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Na koniec na karteczkach samoprzylepnych dzielą się tym, co ich
najbardziej zainspirowało podczas spotkania oraz otrzymują zestaw linków do przydatnych źródeł wiedzy w Internecie.
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http://linkdoprzyszlosci.pl/wp-

Spotkania z profesjonalistami „Linku do przyszłości”

Kępno - spotkanie z Pawłem Harajdą w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie, nagroda za najlepsze spotkanie

Słubice – spotkanie z Małgorzatą Jastrzębską, nagroda
za najlepszą relację wideo (dostępne po kliknięciu na obrazek)

Słubice – spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach z Małgorzatą Jastrzębską (w lewym górnym rogu)

Chrzanów – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie z Michałem “Ryśkiem” Woźniakiem, ekspertem
ds. bezpieczeństwa IT, działaczem społecznym, nagroda za najlepszą relację zdjęciową

Spotkania z lokalnymi profesjonalistami

Jaworzno – spotkanie „W sieci” z lokalnym programistą,
udostępniającym zdjęcia I grafiki przez Internet

Nagrodzona grupa z 12-17 Środowiskowego Hufca Pracy
w Jaworznie przez Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie

Jaworzno – spotkanie „In the network” z lokalnym
programistą, udostępniającym zdjęcia I grafiki przez Internet

Stegna – spotkanie z kulturystą korzystającym z sieci
społecznościowej do komunikowania się z fanami

Dubeczno, spotkanie z lokalnym informatykiem – nagroda za najlepsze cytaty
„Nieważne skąd pochodzimy? Ważne, że możemy się rozwijać”
„Miła atmosfera i ciekawe informacje na temat, że warto mieć swoje pasje”
„Pierwszy raz spotkałem osobę, która zrealizowała swoje marzenia z dzieciństwa”
„Inspirujące, ciekawe spotkanie z facetem z naszej gminy”
„Kocham swojaków!”
„Na co dzień korzystamy z Internetu, a nie zdajemy sobie sprawy ile pracy wkłada informatyk w to, aby było to dla nas ciekawe”

Filmiki o spotkaniach
Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego spotkania, podsumowania spotkań oraz wywiadów
z profesjonalistami i reportaży ze spotkań.

Filmik promujący projekt

Inspiracje po spotkaniach z profesjonalistami

Link: http://animoto.com/play/yqM506whG2PzDpSmG53c7g

Link: http://animoto.com/play/Ca1zcLK9WgT6IPiOtQdyYA

Reportaż ze spotkania z Jakubem Jakubowskim
w Lęborku w LeborkNews.pl

Reportaż ze spotkania z Martą Niedziałkowską
w Niedzicy na stronie MGBP w Niedzicy

Link: http://www.youtube.com/watch?v=WDNKZV2_0Po

Link: http://www.youtube.com/watch?v=ph4f286t4PQ

Wybrane wypowiedzi uczestników spotkań

Ćwiczenie podsumowujące”Co mnie najbardziej zainspirowało podczas spotkania?”, spotkanie z Karolem Olczakiem w Hańsku

Jasło: „Zainspirowało mnie Pana życie od liceum do teraz, klasa informatyczna, później filozofia i skończyło się na tym, że robi Pan to
co uwielbia”
Bogdaniec: Uczeń: „Nie, no nie, na założenie swojego biznesu, trzeba mieć na początku dużo kasy...”, Profesjonalista: „Wcale nie, ja
zaczynałem z kolegami mając w kieszeni 100 zł i udało nam się” (tutaj profesjonalista opowiedział jak razem z kolegami rozkręcili
swój biznes). Uczeń: „Ale tylko 100 zł?” Profesjonalista: „Tak” Uczeń: „No 100 zł to ja nawet uzbieram, w takim razie zostanę
biznesmenem :)”
Czajków: „Dzięki spotkaniu wiem, że nie można imprezować na studiach  Dowiedziałam się również, że należy dążyć do swojego
celu. Robić to, co się lubi. Dowiedziałam się również, że nie trzeba wcale być dobrym z nauk ścisłych, aby dostać się na wymarzony
zawód. I gitara! Było super”
Chocz: „Dlaczego moja praca ma nie być moją pasją?”

Kępno: „Zabieram ze sobą chęć do zapoznania się z możliwościami nauki w Polsce
i rozwijaniu własnych cech przydatnych w pracy”
Kąty Wrocławskie: „Spotkanie uświadomiło mi jak ważne jest planowanie przyszłości
zawodowej, bez względu na to, skąd pochodzimy i gdzie mieszkamy i
dopasowywanie jej do siebie tak, aby czerpać z niej przyjemność”
Świdwin: „Zainspirowało mnie zdanie: życie jest zbyt krótkie, by robić to, co nas nie
interesuje. Warto ryzykować”
Świdwin: „Bardzo podobało mi się to, że ciągle wszędzie słyszymy o bezrobociu, o
tym, że nie znajdziemy pracy, że kierunki humanistyczne są bez przyszłości i
powinniśmy iść na politechnikę. Tu chyba pierwszy raz usłyszeliśmy, że najważniejsze
jest to, żeby robić co lubimy, to daje motywację”
Szemud: „Najbardziej podobała mi się próba ukierunkowania myślenia, a dokładniej
pokazanie jakimi kryteriami kieruje się przeciętny pracodawca”
Szemud: „Najbardziej podobało mi się to, że dowiedziałam się wiele przydatnych
informacji na temat przedsiębiorczości”
Szemud: „Wiem jakie są główne filary założenia firmy. Wiem również jak mam
rozplanować czas, aby jak najefektywniej pracować”
Szemud: „To, że dowiedziałam się, że mogę już teraz zacząć realizować moje plany
na przyszłość”
Inspiracje po spotkaniu w Dubiczach
Cerkiewnych (woj. podlaskie)

Lipno: „Zainspirowało mnie przedstawienie ścieżki kariery oraz uświadomienie,
że każdy ma szansę na sukces”
Lipno: „Najciekawsza podczas spotkania była miła atmosfera, podczas takiej
rozmowy można było uwierzyć w siebie”
Lipno: „Z dzisiejszego spotkania najbardziej zainteresowało mnie, że zawsze trzeba
mieć w siebie wiarę i starać się spełniać swoje marzenia, podążać swoją drogą i robić
to co się kocha”
Tuchów: „Zaletą było to, że mogłem dowiedzieć się o zawodach”
Rokietnica: „W tym wykładzie podobało mi się zainspirowanie do pracy, stawiania
sobie wyzwań”

Inspiracja Po spotkaniu
z Jakubem Jakubowskim

Rokietnica: „Otrzymałem cenne informacje na temat mechanizmu rozkręcania
biznesu”
Rokietnica: „Dużo się dowiedziałem o zawodzie programisty”

Borek Wielkopolski (ankieta profesjonalistki): „Mam bardzo pozytywne wrażenia. (…) Młodzież bardzo zainteresowana, z uwagą
słuchali tego, co chciałam im przekazać, opowiedzieć, a to chyba najlepszy dowód na to, że warto takie spotkania organizować!”

Uczestnicy spotkań
Na podstawie ankiet od organizatorów spotkań liczbę uczestników spotkań można oszacować na około 10 tysięcy osób
i była znacznie wyższa od pierwotnie zakładanej (6000 uczestników). W spotkaniu brało udział średnio około 30 osób.
Większość uczestników projektu to gimnazjaliści (67 proc.). Blisko co trzeci uczestnik spotkania (29%) był uczniem
szkoły średniej– licealistą, uczniem technikum lub szkoły zawodowej. Uczestnicy najczęściej mieli 16-19 lat (56%),
rzadziej poniżej 16 lat (40%).
W założeniach projektu grupa docelowa została zdefiniowana jako „uczniowie szkół średnich i ostatnich klas
gimnazjum”. Wśród uczestników spotkań było więcej niż zakładano uczniów ostatnich klas gimnazjów, co wynika
przede wszystkim z grupy docelowej – małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, do których początkowo
skierowany był projekt. W praktyce okazało się, że w większości takich miejscowości po prostu nie ma szkół średnich,
a uczniowie dojeżdżają do większych miejscowości w pobliżu. Dlatego uwzględniając te obserwacje w trakcie projektu
grupa docelowa została rozszerzona o miejscowości do 200 tysięcy mieszkańców.
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Wiek – dane z N=156 spotkań. Etap edukacji N=153.
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Uwagi: Dane z ankiet organizatorów. Spotkania organizowane przez biblioteki N=148. Spotkania organizowane
przez szkoły N=36. Organizator mógł mieć kilku partnerów dlatego odsetki nie sumują się do 100%. Analiza
na podstawie zakodowanego pytania otwartego: Jakie inne instytucje poza Twoją były zaangażowane w organizację
spotkania (lub inne osoby indywidualne spoza Twojej instytucji)?

W ramach projektu odbyło się ponad 300 spotkań. Najwięcej spotkań zorganizowały biblioteki publiczne (72%),
najczęściej we współpracy z pobliskimi gimnazjami lub szkołami średnimi. W projekt zaangażowały się także szkoły,
które były organizatorami 51 spotkań (16%), jak również Ochotnicze Hufce Pracy (15 spotkań) i ośrodki kultury
(11 spotkań). Spotkania organizowane były także przez inne instytucje, m.in. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Jasiek" w Byczynie czy Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.
Najwięcej spotkań odbyło się w województwie łódzkim, bo aż 39. Dużym powodzeniem cieszyły się także spotkania
w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i śląskim. Najmniej spotkań odbyło się
w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim.
Spotkania docierają do obszarów Polski, w których problem bezrobocia rzeczywiście jest bardziej palący. W 2012 roku
stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 13,4% (GUS, Bank Danych Lokalnych). Trzy czwarte spotkań
(74%) odbyło się w powiatach, w których bezrobocie jest wyższe niż średnia w Polsce. Jedna czwarta
(25%) w powiatach, w którym stopa bezrobocia jest bardzo wysoka (powyżej 20%). Tylko jedna czwarta spotkań
(26%) miało miejsce w powiatach o bezrobociu niższym niż przeciętne. Taki wynik sugeruje, że „Link do przyszłości”
dotarł do tych miejsc w Polsce, w których jest szczególnie potrzebny.

Młodzi profesjonaliści
Atutem spotkań szczególnie docenianym przez uczestników była możliwość spotkania z jedną spośród 26 młodych
osób, inspirujących profesjonalistek i profesjonalistów, w których pracy ważną rolę odgrywają nowe technologie.
Wszystkich łączy to, że pomimo młodego wieku mają już na swoim koncie wiele sukcesów. Podczas spotkań dzielili się
swoimi doświadczeniami, opowiadali o swojej drodze do sukcesu, czym ten sukces dla nich jest, wskazywali jakie
umiejętności nabyte w szkole i poza nią w największym stopniu im się przydały. Wśród profesjonalistek
i profesjonalistów znalazły się osoby z różnymi doświadczeniami i reprezentujące wiele różnych branż, np.
artysta/grafik komputerowy projektujący książki i prasę, dziennikarz i założyciel serwisu muzycznego, programista
aplikacji mobilnych czy założycielka społeczności kobiet kochających nowe technologie.

Profesjonaliści, którzy odbyli największą liczbę spotkań to:

Jakub Jakubowski – artysta/grafik
komputerowy, projektant książek
i prasy, animator kultury i barista

Łukasz Pieter – dziennikarz muzyczny,
założyciel serwisu internetowego
damycimuzyke.pl

Profesjonaliści - liczba spotkań
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Michał „Rysiek” Woźniak – ekspert
ds. bezpieczeństwa informatycznego,
działacz społeczny

Ocena spotkań przez organizatorów
Czy ten projekt odpowiada na potrzeby występujące
w Twojej społeczności?

Jak ogólnie oceniasz projekt „Link do przyszłości?”
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Jak oceniasz poszczególne elementy projektu?
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Czy planujesz realizować w przyszłości takie lub podobne spotkania?

1%

1%

Zdecydowanie nie

46%

Nie

52%

Tak
Zdecydowanie tak

Dane ze sprawozdania organizatora N=142.
Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że projekt jest bardzo dobrze oceniany przez organizatorów spotkań
we wszystkich badanych aspektach. Organizatorzy są zadowoleni z przebiegu spotkań, dobrze oceniają ich format, widzą sens
uczestniczenia w projekcie i chcą prowadzić podobne spotkania w przyszłości.
Na pytanie „Jak ogólnie oceniasz projekt ‘Link do przyszłości?’” organizatorzy niemal bez wyjątku odpowiedzieli „dobrze” lub „bardzo
dobrze”, przy czym odsetek odpowiedzi „bardzo dobrze” wyniósł aż 81%.

Ocena spotkań przez profesjonalistów
Ocena spotkań przez profesjonalistów

Jak ogólnie oceniasz projekt „Link do przyszłości?”

Czy uważasz, że projekt pomaga młodym ludziom w
przygotowaniu do życia zawodowego?
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Profesjonaliści wysoko ocenili projekt, w większości wystawiając projektowi ocenę „zdecydowanie dobrą”. Większość
profesjonalistów jest też optymistami jeśli chodzi o oczekiwane rezultaty projektu. Profesjonaliści byli pozytywnie zaskoczeni
zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania oraz aktywnością młodzieży na spotkaniach i poza nimi.
Młodzież była ciekawa zarówno mojej opowieści o tym, co robiłem wcześniej zawodowo ale również interesowało ich to, co robię
w ramach 'Damycimuzyke.pl'. Byłem miło zaskoczony, ponieważ po spotkaniu jeden z uczestników zapytał mnie, czy On także mógłby
dla nas ułożyć jakąś playlistę. Oczywiście z radością się zgodziłem. Dzień później playlistę Karola opublikowaliśmy na naszych
stronach.
Jedno z tych spotkań, które żal że się kończyło. Młodzież bardzo ciekawiła się tematem, z którym do nich przyjechałem. Nasza
rozmowa przeniosła się jeszcze na kilkanaście minut po zakończeniu spotkania oraz na wymianę maili pomiędzy mną a uczestnikami.
Warto zwrócić uwagę na to, że wymiana doświadczeń pomiędzy profesjonalistami a młodzieżą rozpoczęta w trakcie spotkania
miała swój ciąg dalszy po jego zakończeniu. Młodzież wymieniła się kontaktami mailowymi z profesjonalistami, a nawet podjęła
współpracę z osobą która ich odwiedziła.
Uczestnicy najbardziej cieszyli się z możliwości zadawania pytań i możliwości pozostania w kontakcie przez dodanie do znajomych
na Facebooku. Uważam, że to strategicznie ważny kierunek zmian dla projektu - zamiast adresów email - stworzenie silnej
społeczności na Facebooku. Fanpage na którym obecni byli by i profesjonaliści i uczniowie.
W relacjach z wyjazdów można znaleźć głosy, które zdecydowanie potwierdzają podstawowe założenia projektu – potrzebne jest
przełamywanie barier mentalnych stojących na przeszkodzie rozwoju młodzieży z małych miejscowości.
Takie spotkanie są BARDZO potrzebne młodzieży z małych miejscowości. Odniosłam wrażenie w Świdwinie młodzież ma przede
wszystkim w głowie lęk przed bezrobociem! Oni chcą po zakończeniu edukacji mieć za co chleb kupić, co jest przerażające. W ich
wieku powinni mieć ogromne marzenia i myśleć, że ”sky is the limit”. Myśląc o bezrobociu nie zastanawiają się co chcą robić, w czym
są dobrzy tylko czy znajdę pracę za 5 lat. Dlatego te spotkania są bardzo ważne, żeby ktoś im przybliżył wizję, że warto marzyć
i dążyć do realizowania swoich pasji. Że warto wykorzystywać nowe technologie, bo one są dobrym narzędziem do rozwijania
biznesu, swoich pasji i promowania swoich projektów. Dają możliwości.
Widać, że dzieci są pod silnym wpływem rodziców i fajnie, że ktoś z zewnątrz z innej miejscowości może się podzielić swoim
doświadczenie. Znajomości i pochodzenie według nich determinują przyszłość! Dlatego ten program jest dobry, bo pokazuję, że bez
dwóch powyższych można też odnieść sukces w życiu.
Na podstawie własnych obserwacji z wizyt profesjonaliści wskazywali na szczególnie istotną role jaką w całym projekcie odgrywa
możliwość poznania ich doświadczeń przez młodzież. Ich zdaniem wypracowana w projekcie formuła oparta na bezpośrednim
kontakcie z osobą, która odniosła sukces jest atrakcyjna dla uczestników i rozbudza w młodzieży aspiracje.
Dobrze, że projekt uwzględnia udział profesjonalistów w spotkaniach. Mam wrażenie, że do momentu gdy rozpoczynałem swoje
wystąpienie młodzież traktowała spotkanie jak kolejną szkolną pogadankę jakich mieli już wiele. Uważali, ale nie była to pełna uwaga
i zaangażowanie. Moment przełomowy w spotkaniu to moja opowieść o tym, co robiłem w zawodzie do tej pory. Fakt iż
uprzytomniłem Im, że można w życiu realizować w swojej przyszłości nawet najbardziej niespodziewane scenariusze spowodował, że
dużo bardziej i lepiej przyjmowali tematykę spotkania.

Ocena spotkań przez uczestników
Uczestnicząca w spotkaniach młodzież została poproszona o ich ocenę. Przedmiotem oceny była zarówno całość spotkania jak i jego
poszczególne elementy. Spotkania zostały przez uczestników ocenione bardzo dobrze. Zarówno w przypadku oceny ogólnej jak
i ocen szczegółowych uczestnicy byli niemal jednomyślni.

Ocena spotkania przez uczestników
2%

98%

Dobrze

Źle

Pytanie: Jak ogólnie oceniasz spotkanie? Dane ze sprawozdań organizatorów spotkań.

Ocena elementów spotkania przez uczestników

Młody profesjonalista – prezentacja

93%

Młody profesjonalista—pytania i dyskusja

92%

Quiz

91%

Materiały dla uczestników spotkania

91%

Rozgrzewka "Mogłabym / mógłbym być..."

90%

Ogłoszenie konkursu na najlepszą relację

87%
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Pytanie: Jak oceniasz poszczególne elementy spotkania? Odsetek odpowiedzi „dobrze”.

Wszystkie elementy spotkania zostały ocenione dobrze przez zdecydowaną większość osób biorących udział w badaniu. Najwięcej
pozytywnych opinii zebrały elementy oparte na bezpośrednim kontakcie młodzieży z profesjonalistami: prezentacja profesjonalisty
oraz jego dyskusja z uczestnikami (odpowiednio 93% i 92% pozytywnych opinii). Stosunkowo najsłabiej ocenionym elementem
spotkań było kończące je ogłoszenie konkursu na relację ze spotkania. Choć i w tym przypadku zdecydowana większość uczestników
oceniła ten element spotkania dobrze (87% pozytywnych opinii).
Aby zebrać od uczestników uwagi i wskazówki dotyczące realizacji spotkań w ankietach znalazły się pytania o wady i zalety spotkania.
Wśród zalet w największej liczbie grup (58 proc.) doceniona została sama treść spotkania – zdaniem uczestników spotkania
przyniosły konkretne informacje na temat rynku pracy oraz zawodów przyszłości. W wielu grupach (50%) uczestnicy zwracali
uwagę na dobrą atmosferę spotkania. Atmosfera była określana jako fajna, miła, luźna, swobodna. Jest to ważne, ponieważ
spotkania mają inspirować i motywować, zatem powinny odróżniać się od stereotypowej, szkolnej lekcji.

Zalety spotkania według uczestników (pytanie otwarte, odpowiedzi uporządkowane w kategorie)
Praktyczne informacje o rynku pracy / zawodach

58%

Atmofera spotkania (fajna, miła, luźna, swobodna)

50%

Atrakcyjna forma spotkania

49%

Osoba profesjonalisty

35%

Motywacja do pracy

26%

Możliwość poznania doświadczenia profesjonalisty

19%

Quiz

18%

Interesujący temat

15%

Poczęstunek

10%

Możliwość wymiany poglądów/interaktywność

10%

Sprawna organizacja spotkania

6%

Brak lekcji

4%

Spójność spotkania

1%

Inne

1%

Mała liczba uczestników

1%

Konkurs

1%

Ciekawe materiały
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Pytanie: Co Twoim zdaniem było największą zaletą spotkania? Pytanie otwarte. Liczby na wykresie informują
w jakim % grup została wymieniona dana zaleta. Nie jest to % odpowiedzi uczestników.

Spotkania „Linku…” od typowej lekcji odróżnia też zdaniem uczestników atrakcyjna forma (wymieniona w 49% grup) - wykorzystanie
różnego typu technik przekazywania wiedzy (techniki warsztatowe, dyskusja, prezentacja) oraz materiałów multimedialnych.
W 35% grup, uczestnicy spontanicznie wymieniali wśród zalet osobę profesjonalisty. Tym co w szczególności znalazło uznanie w
oczach młodzieży było przygotowanie, pewność siebie, charyzma ale i otwartość na rozmowę osób, które ich odwiedziły.

Rezultaty projektu – wpływ na młodzież
W ankietach ewaluacyjnych poproszono uczestników spotkań wprost o ocenę, czy udział w projekcie przyczynił się do wzrostu ich
wiedzy o:


zawodach, w których można pracować,



kierunkach kształcenia, które warto podjąć by znaleźć ciekawą pracę,



tym, jak wybrać dla siebie zawód, znaleźć pracę, otworzyć biznes,



roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

Jak uczestnicy oceniają wzrost swojej wiedzy?

Wzrost wiedzy o zawodach, w których można
pracować

90%

Wzrost wiedzy o tym jaka jest rola ICT w pracy
zawodowej

84%

Wzrost wiedzy o tym czego warto się uczyć i
co warto studiować, by znaleźć ciekawą pracę

84%

Wzrost wiedzy o tym jak wybrać zawód dla
siebie i znaleźć pracę lub otworzyć biznes

83%
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Pytanie: Czy dzięki spotkaniu wiesz więcej o…? Respondenci mogli wybrać odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wykres
przedstawia % odpowiedzi „tak”. N=5200.
Odpowiedzi udzielone w ankiecie przez 5200 uczestników projektu, wskazują, że projekt jest skuteczny w dostarczaniu wiedzy
na temat rynku pracy i poszerzaniu horyzontów zawodowych.
Niemal wszyscy uczestnicy projektu (90%) uznali, że spotkanie z profesjonalistą przyczyniło się do wzrostu ich wiedzy o zawodach,
w których można pracować. Niewiele mniejszy odsetek osób (84%) był zdania, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się ich
wiedza na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej, o tym czego warto się uczyć i co warto
studiować, by znaleźć ciekawą pracę (84%) oraz jak wybrać zawód dla siebie i znaleźć pracę lub otworzyć biznes (83 proc.).
Z odpowiedzi na pytania ankiety wynika, że głównym rezultatem projektu jest wzrost wiedzy młodzieży. Informacji o odziaływaniu
projektu dostarcza też analiza karteczek zebranych w trakcie ćwiczenia „Zainspirowało mnie…”. W trakcie tego ćwiczenia organizator

prosił uczestników, by każdy anonimowo napisał na karteczce coś, co najbardziej zainspirowało go podczas spotkania. Odpowiedzi
młodych wskazują, że projekt oddziałuje mocno na emocje i wyobraźnię.
Z przeglądu treści karteczek wynika, że najczęściej uczestników inspirowała postawa profesjonalisty. Młodzi często odpowiadali, że
zainspirowała ich historia, opowieść lub prezentacja zaproszonego gościa. W historiach profesjonalistów wrażenie na młodych robił
ich sukces, osiągnięcia, podróże, marzenia i pomysły.
Oprócz postawy i historii profesjonalisty wiele inspiracji przyniósł quiz dotyczący rynku pracy. Quiz był elementem spotkania, który
niósł najwięcej usystematyzowanej, faktograficznej wiedzy. Fakt, że pojawiał się często jako źródło inspiracji potwierdza wcześniejszy
wniosek, że spotkania realnie zwiększają wiedzę uczestników.
Oprócz quizu konkretną wiedzę i przykłady niosła zabawa w „mógłbym być…” oraz prezentacja profesjonalisty. Spotkanie było
naładowane praktycznymi informacjami nic więc dziwnego, że dla części młodych najbardziej inspirujące były różnego rodzaju
konkretne rozwiązania. Na karteczkach najczęściej zapisywano geoarbitraż (element quizu). Pojawiały się również hasła takie jak
start-up (element quizu), aplikacje mobilne, kawiarnia, grafika, własna firma, programowanie i wiele innych.
Jakie rozwiązania zainspirowały uczestników? (karteczki z inspiracjami)

Uwagi: Na podstawie karteczek z inspiracjami zakodowanych jako „rozwiązania pokazane w trakcie spotkania”
N=58. Wielkość czcionki jest proporcjonalna do liczby odpowiedzi (nieliniowo).

Ewaluacja w ramach projektu MIREIA
Projekt „Link do przyszłości” jako jedyny w Polsce oraz jeden z czterech w Europie został zakwalifikowany do udziału w prestiżowym
badaniu MIREIA (Measuring the Impact of eInclusion Actors on Digital Literacy, Skills and Inclusion goals of the Digital Agenda for
Europe), którego celem jest przetestowanie nowej unijnej metodyki badania projektów związanych z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego. Poniżej znajdują się wstępne wyniki ewaluacji na podstawie podsumowania ankiet uczestników.
Ocena spotkania przez uczestników (wstępne wyniki)
Czy to spotkanie pomoże Ci zaplanować Twoją dalszą ścieżkę
edukacyjną?

Jak oceniasz jakość spotkania?
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very poor
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highly
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good
31%
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26%
very good
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Czy twoja wiedza o pracy i zawodach, w których używa się
kompetencji komputerowych zmieniła się po tym spotkaniu?
jest taka
sama
19%

zmniejszyła wyraźnie
się
zmniejszyła
0%
się
0%

wyraźnie
zwiększyła
się
16%

zwiększyła
się
65%

likely
48%

Czy to spotkanie zmieniło twoje nastawienie do studiowania
albo zwiększania kompetencji komputerowych?
zmniejszył
o
1%
pozostawił
o bez
zmian
36%

wyraźnie
zmniejszył
o
1%

wyraźnie
zwiększyło
12%

zwiększyło
51%

Projekt MIREIA jest realizowany przez Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), działający w ramach Joint Research
Centre, sieci instytucji naukowo-badawczych Komisji Europejskiej, współpracujących z DG CONNECT. W ten sposób “Link
do przyszłości” został objęty podwójną ewaluacją: realizowaną przez Pracownię Badań I Innowacji Społecznych STOCZNIA w ramach
projektu oraz realizowaną przez Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) w ramach projektu MIREIA.
Informacje o uczestnikach spotkań
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Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dla uczestników (wstępne wyniki)
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Media
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, instytucji organizujących spotkania, partnerów i mediów. W sumie ukazało
się blisko 200 relacji w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie i Internecie.
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Informacje o projekcie ukazały się w wielu mediach ogólnopolskich, m.in.:
1.

Telewizja Polsat News, 8.12.2012 08:53 „Młodzież z małych miejscowości o swojej karierze” - wywiad
https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!235&authkey=!ACprGoIAPO8YYoM

2.

Telewizja Polsat News, 8.12.2013 12:08 „Młodzież z małych miejscowości o swojej karierze” – wiadomości
https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!236&authkey=!AMUVDJayonjiAhU

3.

Polskie Radio. Program 4, 10.12.2012 16:03 https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!237&authkey=!ALXQJ-TAygu6Gkg

4.

Polskie Radio. Program 4, 11.12.2012 06:02 https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!237&authkey=!ALXQJ-TAygu6Gkg

5.

Polskie Radio. Program 1, 12.12.2012 05:33 https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!238&authkey=!AHTz4NBUMRsMZ9o

6.

Radio Dla Ciebie, 5.12.2012 22:00 https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!239&authkey=!ANUyFSUc4SZFTMI

7.

Radio Dla Ciebie, 19.12.2012 22:00, https://skydrive.live.com/redir?resid=CAD9CE0BF58C57AB!249

8.

Interklasa. Polski Portal Edukacyjny, 10.12.2012, „Link do przyszłości. Młodzi.Internet.Kariera”
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=nowosci&mainSRV=nowosci&page=main&action=news&pn_oid=346929

Ukazało się też wiele informacji o projekcie zamieszczanych w lokalnej prasie i na lokalnych portalach internetowych, jak również
na stronach internetowych organizatorów spotkań.

GAZETA POMORSKA – INOWROCLAW, 6.02.2013

TYGODNIK KONECKI, 25.03.2013

DZIENNIK ZACHODNI – JAWORZNO, 1.03.2013

