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Tytuł projektu  
YourKITE - The Initiative To Enhance Young People's Skills and Knowledge 
About IT and Entrepreneurship and Increase Their Employability („Inicjatywa 
rozwijająca wiedzę i umiejętności młodych ludzi w zakresie IT i przedsiębiorczości 
oraz zwiększająca ich szanse na rynku pracy”) 
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Streszczenie 
 
Raport Ewaluacyjny YourKITE jest częścią projektu YourKITE („Inicjatywa rozwijająca wiedzę 
i umiejętności młodych ludzi w zakresie IT i przedsiębiorczości oraz zwiększająca ich szanse 
na rynku pracy”). 
 
Report ewaluacyjny ma na celu: 
  

❏ Przedstawienie głównych aktywności projektowych w celu umożliwienia organizacjom 
pozarządowym lub młodym pracownikom lepszego zrozumienia, w jaki sposób te 
aktywności zostały zaprojektowane przez organizacje partnerskie (szkolenia online, 
szkolenie stacjonarne, wspólne szkolenie kadry) i w jaki sposób te aktywności są 
związane z celami projektu; 

❏ Przedstawienie spostrzeżeń dotyczących informacji zwrotnych i ocen dostarczonych 
przez uczestników działań projektowych, pozwalających innym organizacjom 
pozarządowym lub młodym pracownikom poznać reakcje ludzi na różne aktywności 
oraz dowiedzieć się co jest lepiej i gorzej oceniane; 

❏ Wskazanie korzyści z pewnych aktywności, przede wszystkim szkoleń 
międzynarodowych, wspólnych szkoleń kadry oraz warsztatów online; 

❏ Zaprezentowanie także wad lub rzeczy, które organizacje pozarządowe lub młodzi 
pracownicy powinni wziąć pod uwagę realizując podobne aktywności. 

  
Poniżej znajdują się najważniejsze spostrzeżenia z raportu odnoszące się do głównych 
aktywności w projekcie YourKITE: 
 
Krótkoterminowe wspólne szkolenia kadry 
 
W ramach projektu YourKITE w sumie zostały zorganizowane trzy krótkoterminowe wspólne 
szkolenia kadry: jedno na temat mediów i komunikacji, jedno o wolontariacie, planowaniu 
kariery, pracy z młodzieżą i organizowaniu warsztatów dla młodych ludzi oraz jedno o tym jak 
uczyć przedsiębiorczości. Partnerzy dzielili się swoją wiedzą szkoląc przy okazji innych 
młodych pracowników z organizacji partnerskich z tematów wymienionych powyżej. 
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Korzyści z organizacji takich szkoleń kadry to: 
 

❏ Uzyskanie nowych umiejętności i wiedzy 
 

Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności i wiedzę przydatne do realizacji projektu 
i organizacji, z których pochodzą, mogą przekazywać te umiejętności i wiedzę pozostałym 
członkom swojej kadry, wolontariuszom i beneficjentom swoich organizacji, jak 
i wykorzystywać je w innych projektach i programach. 
 

❏ Dostarczenie wsparcia i jasnych wskazówek na potrzeby tworzenia produktów 
projektu 
 

Wiedza, umiejętności i narzędzia przedstawione podczas tych szkoleń mogą być używane 
przez organizacje partnerskie podczas planowania i tworzenia kluczowych produktów 
projektu. Spotkania mogą być wykorzystywane do odkrywania i definiowania tematów, metod 
i kierunków realizacji projektu w oparciu o wiedzę ekspercką partnerów i ich wcześniejsze 
doświadczenia.  
 

❏ Wzmocnienie zespołu złożonego z uczestników projektu i zbudowanie 
pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami partnerskimi 
 

Takie doświadczenia szkoleniowe zapewniają czas i przestrzeń na zdobycie nowych obserwacji 
czym zajmują się organizacje partnerskie, dyskutowanie nowych być może pomysłów 
projektowych, ale także na zbudowanie relacji na poziomie zawodowym i personalnym 
z innymi uczestnikami projektu. 
 
Międzynarodowe szkolenie dla młodych pracowników 
 
W ramach projektu YourKITE zorganizowaliśmy jedno międzynarodowe szkolenie dla młodych 
pracowników. W Rumunii 18 młodych osób z Norwegii, Polski i Rumunii uczestniczyło w 
szkoleniach dotyczących organizowania warsztatów dla młodych ludzi (w wieku 14-17 lat) 
w zakresie mediów i komunikacji, przedsiębiorczości, wolontariatu i planowania kariery. 
 
Korzyści z organizowania takich szkoleń międzynarodowych to: 
 

❏ Umożliwiają pilotaż, testowanie i uzyskiwanie cennych informacji zwrotnych 
dotyczących tworzonych narzędzi szkoleniowych.  
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❏ Stwarzają świetną możliwość rozpowszechnienia rezultatów projektu wśród osób 
uczestniczących w szkoleniu, które dzielą się dalej rezultatami ze swoimi 
organizacjami, współpracownikami i innymi zainteresowanymi osobami.  

❏ Międzynarodowe szkolenia umożliwiają bezpośredni kontakt zapewniający pełne 
doświadczenie szkoleniowe, lepszy kontakt pomiędzy trenerami i grupą, spójność 
grupy oraz lepszą motywację dla dalszych działań, w które mogą być zaangażowani 
uczestnicy. 

❏ Umożliwiają one również poznanie innych kultur poprzez bezpośredni kontakt 
z osobami reprezentującymi te kultury. 

❏ Jak wielu uczestników to określiło, szkolenie międzynarodowe “zmieniło ich życie”. 
W przypadku grupy wiekowej, z którą pracowaliśmy mogło to być ich pierwsze 
międzynarodowe doświadczenie oraz ich pierwsze szkolenie tego typu.  

 
YourKITE – szkolenia online 
 
Moduły szkoleń online zostały stworzone dla pięciu głównych komponentów projektu 
YourKITE: metodologia trenerska, przedsiębiorczość, wolontariat, media i komunikacja 
oraz planowanie kariery. Szkolenia online są dostępne pod adresem: www.yourkite.org.  
  
Korzyści z organizowania szkoleń online to: 
 

❏ Dostęp do osób, których nie udałoby się zaangażować w inny sposób 
Szkolenia online mogą mieć charakter bardziej włączający, ponieważ pozwalają na udział 
również osobom, które z różnych przyczyn nie mogą podróżować, aby wziąć udział w 
szkoleniach tradycyjnych. Dostęp do Internetu i urządzeń umożliwiających łączenie się 
z Internetem jest obecnie szeroko dostępny w krajach, w których pracowaliśmy w ramach 
projektu YourKITE. Szkolenia online YourKITE były dostępne również na telefonach 
i tabletach, więc każda osoba mogła z nich skorzystać w dowolnym czasie. 
  

❏ Długoterminowy dostęp do treści szkoleń 
Szkolenia online stworzone w ramach projektu YourKITE będą zawsze dostępne na platformie 
YourKITE (www.yourkite.org). Taka sytuacja może występować w przypadku niemal 
wszystkich szkoleń online, jeżeli organizacje je tworzące zobowiążą się do utrzymywania 
platform zastosowanych do rozwoju tych narzędzi szkoleniowych. 
  
  

http://www.yourkite.org/
http://www.yourkite.org/
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❏ Zwiększenie umiejętności cyfrowych 
Wszyscy trenerzy zaangażowani w tworzenie szkoleń online podnieśli swoje umiejętności 
cyfrowe i poznali nowe technologie, których mogą użyć w swojej przyszłej pracy. Podobnie, 
osoby uczące się, zdobyły lub rozwinęły swoje umiejętności cyfrowe. 
  

❏ Podniesienie efektywności kosztowej 
Szkolenia online są znacznie bardziej efektywne kosztowo niż szkolenia tradycyjne. Wszystkie 
koszty związane z podróżami, zakwaterowaniem, wyżywieniem, artykułami biurowymi itp. są 
zredukowane do zera. 
 
Najważniejsze wnioski z realizacji projektu 
 
Wspólnie nauczyliśmy się, że krótkoterminowe wspólne szkolenia kadry mogą pomóc 
organizacjom poprzez uzyskanie nowych umiejętności i wiedzy, które mogą być wykorzystane 
podczas realizacji projektu zapewniając wsparcie i jasne wskazów w tworzeniu powiązanych 
produktów projektu, ale także w innych projektach i programach zaangażowanych organizacji 
partnerskich. Przyczyniają się także do wzmacniania zespołu projektowego oraz do budowania 
relacji pomiędzy organizacjami partnerskimi. 
 
Międzynarodowe szkolenie dało nam szansę na przekonanie się jak istotne są te szkolenia w 
celu zbudowania motywacji uczestników do uczenia się nowych rzeczy i jak efektywne są jako 
narzędzie upowszechniania korzyści z realizacji projektu oraz do pilotowania, testowania 
i ewaluacji stworzonych zasobów edukacyjnych. Jednocześnie są to wspaniałe doświadczenia 
międzykulturowe, doceniane przez młodych ludzi jako „zmieniające ich życie”. 
 
Nauczyliśmy się również, że szkolenia online pozwalają nam na dotarcie do młodych osób czy 
młodych pracowników, którzy w innej sytuacji nie byliby w stanie uczestniczyć w tradycyjnym 
szkoleniu stacjonarnym z różnych przyczyn takich jak przeszkody ekonomiczne, społeczne czy 
geograficzne. Pozwalają na długoterminowe korzystanie z zasobów szkoleniowych poprzez 
platformę projektową, umożliwiają rozwój umiejętności cyfrowych uczestników i trenerów, 
a także obniżają koszty organizacji szkoleń dla osób młodych i dla młodych pracowników. 
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