wrzesień - grudzień 2015
Wśród wszystkich studentów zaledwie 4%
studiuje kierunki informatyczne (GUS 2014)
Tylko 8% Polaków deklaruje,
że potrafi programować (Diagnoza Społeczna 2014)

4 000

młodych osób wzięło udział
w warsztatach Linku do przyszłości
zachęcających do nauki kodowania

99% uczestników
pozytywnie ocenia warsztaty

dla 65% było to pierwsze
spotkanie z kodowaniem

89% chce kontynuować
naukę programowania

Uczestnicy warsztatów

+

napisali swoje pierwsze
aplikacje w Scratchu

zaprogramowali
roboty Finch

Miejsce zamieszkania

90%

ponad
mieszka na wsi albo
w małym mieście

Wiek uczestników

większość
uczestników ma

10-15 lat

219

interaktywnych
warsztatów
z kodowania
Warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie

blisko 80%
warszatatów
zorganizowały
biblioteki
zwykle we współpracy
ze szkołami

115
miejscowości
w całej Polsce

Organizatorzy warsztatów

Uczestnicy od początku
dopytywali o kontynuację
zajęć. W międzyczasie
sami zgłębiali temat. Jeden
z nich, bawiąc się w
programowanie opracował
szyfr do drzwi swojego
pokoju. Teraz jaskinia
nastolatka jest zupełnie
bezpieczna, bo ani młodszy
brat, ani rodzice nie mogą
wejść do pomieszczenia :)
organizatorka warszatów
w Murowie

Przez te zajęcia polubiłam
Scratcha. Było bardzo
ciekawie, nigdy wcześniej
nie programowałam
robotów. Chciałabym, żeby
takie zajęcia były
codziennie!
Warsztaty w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

Bardzo, bardzo
atrakcyjne zajęcia.
Nauczyłem się kodować
Finche. Chciałbym mieć
takie zajęcia na
informatyce!
Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego
w Morągu

Warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy

Mi się najbardziej podobało
jak pierwszy raz
włączyliśmy roboty,
robiliśmy wyścigi i jak pan
Krzysztof tłumaczył jak
coś zrobić, a kodowanie
było najlepsze.

Najbardziej podobało mi się to, że programowaliśmy w
Scratchu i nauczyłam się kodować. Bardzo fajne były
roboty. Ja nie przepadałam za kodowaniem,
a teraz lubię kodować. Dziękuję!

22

profesjonalistów
prowadządzych warsztaty

Uczestnicy byli bardzo wdzięczni, że przyjechałam i kilka
razy mi dziękowali za spotkanie :-) Takim dzieciom zajęcia
mogę prowadzić zawsze! Byli bardzo głośni na zajęciach,
ale tylko dlatego, że byli tym wszystkim bardzo
zafascynowani. Po tych zajęciach bardzo chcą je
kontynuować i chcą, żeby były nawet codziennie :-)

Dorota Kokosińska po spotkaniu w Górznie

80

lokalnych klubów kodowania Linku do
przyszłości kontynujących naukę
programowania
dla około

3000 uczestników

Celem projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” jest zachęcanie młodych ludzi z małych
miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Projekt został objęty patronatem
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
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