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Wprowadzenie
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu MakeApp Club - inicjatywy włączającej młodych 
Polaków i Brytyjczyków w szereg kreatywnych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowej. W 
Wadowicach i w Stoke-on-Trent uruchomiliśmy cykl warsztatów poświęconych tworzeniu gier 
komputerowych, aplikacji i innych “digital objects” oraz nawiązaliśmy ciekawą współpracę naszych 
ośrodków. 

Kluczową rolę w przygotowaniu tego projektu odegrała publikacja prof. Juliana Sefton-Greena z 
wydziału Mediów i Komunikacji w London School of Economics i Lucy Brown ze Strathclyde 
University, Mapping Learner Progression into Digital Creativity[1]. Odczytaliśmy ten raport przede 
wszystkim jako zachętę do podjęcia konkretnych działań, by wesprzeć rozwój twórczych kompetencji 
cyfrowych uczestników naszych zajęć. 

Pierwsza faza projektu miała więc charakter praktyczny - należało odpowiednio wyposażyć 
pracownię komputerową oraz udostępnić tę przestrzeń młodym ludziom, których łączy 
zainteresowanie technologią. Dla Fundacji EST z Wadowic, autora i koordynatora projektu, była to 
zupełnie nowa inicjatywa. Włączyliśmy do współpracy Wavemaker jako partnera już doświadczonego 
w tej dziedzinie, prowadzącego od roku “digital makerspace” w Stoke. Zasadniczą sprawą na tym 
etapie było wyjście poza fazę rozważań teoretycznych - modelowe rozwiązania ze Stoke były bardzo 
pomocne w zainicjowaniu ruchu “makerów” w Wadowicach. Postępy i rezultaty naszej współpracy 
można śledzić na stronie internetowej[2] i profilu facebookowych projektu[3].

W ramach projektu znaleźliśmy też miejsce na kontynuację pracy badawczej. Raport Sefton-Greena i 
Brown przedstawia ścieżki biograficzne młodych ludzi zdobywających twórcze kompetencje cyfrowe 
w ich przebiegu poprzez różnorodne doświadczenia nauki w domu, szkole i pozaszkolnych 
ośrodkach. Analiza biograficznych narracji młodych ludzi koncentruje się na uchwyceniu czynników, 
które otwierają drogi rozwoju zawodowego w dziedzinie cyfrowej, lub, przeciwnie, hamują czy wręcz 
niweczą te perspektywy. W podsumowaniu raportu przedstawiono szereg konkluzji, które dotyczą 
roli, jaką odgrywa szkoła i edukacja nieformalna w kształceniu młodych ludzi znajdujących 
zatrudnienie w nowoczesnej gospodarce, w szczególności w tzw. “creative industries”, w dużej 
mierze stanowiących o światowej randze ekonomicznej Wielkiej Brytanii.

[1] https://www.nominettrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Mapping-learner-progression-into-digital-creativity-FINAL.pdf
[2] https://makeapp.club
[3] https://www.facebook.com/MakeAppClub
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Nie znamy żadnych badań o tej samej tematyce w Polsce. Uznaliśmy więc, że będzie rzeczą ciekawą 
podjąć te same kwestie w polskim kontekście. Projekt MakeApp Club stworzył ku temu znakomitą 
okazję jako rodzaj warsztatu-laboratorium, w którym możemy bezpośrednio obserwować sposób w 
jaki młodzież angażuje się w twórczość cyfrową w czasie wolnym, poza nauką w szkole. Obserwacje 
te mogliśmy uzupełnić wywiadami z młodymi ludźmi, którzy już pracują lub studiują przedmioty 
informatyczne na prestiżowych uczelniach technicznych. Tym sposobem zdobyliśmy ciekawy 
materiał empiryczny, który warto porównać z wynikami badań w Wielkiej Brytanii, a wnioski 
przedstawić osobom zainteresowanym tą tematyka w Polsce.
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Badanie Sefton-Greena i Brown, którego wyniki przedstawiono w raporcie Mapping Learner 
Progression into Digital Creativity, Catalysts & Disconnects, stanowi próbę uzyskania lepszego 
zrozumienia procesu kształtowania kompetencji cyfrowych młodych Brytyjczyków. W 
szczególności celem jest prześledzenie jak proces ten przebiega na styku kształcenia formalnego i 
nieformalnego w kontekście wyłaniających się ambicji młodych ludzi. Postawiono tu sobie zadanie 
przeanalizowania dróg, na jakich młodzi ludzie zdobywają umiejętność twórczego posługiwania się 
narzędziami cyfrowymi oraz wiedzę o rynku pracy.
 
Digital creativity

Porównanie indywidualnych biografii młodych ludzi przyniosło szereg interesujących konkluzji na 
temat tego jakie czynniki są katalizatorami postępu w zdobywaniu kompetencji cyfrowych i 
otwierają perspektywy pracy w sektorach gdzie technologia cyfrowa ma kluczowe znaczenie 
(catalysts), a jakie mają wpływ negatywny, hamują, czy wręcz przerywają ciekawie zapowiadające 
się ścieżki kariery (disconnects). 

Nim przejdziemy do streszczenia wyników tych badań, które zainspirowały nas do przeprowadzenia 
podobnej analizy w Polsce, warto krótko poruszyć kwestię kluczowej terminologii raportu 
Sefton-Greena i Brown. Trudności w tłumaczeniu podstawowych terminów są symptomatyczne dla 
różnic pomiędzy naszymi krajami. Kategorie takie jak “digital creativity”, “digital making”, “digital 
maker” są w powszechnym obiegu w Wielkiej Brytanii, nie tylko w specjalistycznym dyskursie 
poświęconym technologii cyfrowej[4]. W języku polskim brakuje nam odnośnych terminów, które 
brzmiałyby naturalnie, a zarazem ujmowałyby istotę rzeczy: “twórczość cyfrowa” czy “twórca 
cyfrowy” brzmią sztucznie, nasuwają od razu pytanie dlaczego nie powiedzieć “informatyka” i 
“informatyk”. 

Rzecz jednak w tym, że chodzi tu o coś innego. Mówiąc “digital maker” niekoniecznie mamy na 
myśli eksperta z dyplomem, który zawodowo zajmuje się informatyką. Jest to raczej ktoś, kto 
angażuje się w jakąś formę twórczości z wykorzystaniem mediów cyfrowych i aktywność tę 
podejmuje w obszarze gdzie stykają się hobbystyczne zainteresowania i ambicje/plany zawodowe. 
Formy tej aktywności mogą być bardzo różne - “makerem” jest grafik, który tworzy animacje do gier 
komputerowych ale też programista piszący oryginalny kod w dziedzinie dalekiej od tego, co 
powszechnie uważa się za domenę działań twórczych. Zaciera się też rozumienie “kwalifikacji”  - 
studia informatyczne, biorąc nawet pod uwagę rozmaitość kierunków, z trudem nadążają za 
pojawiającymi się nowymi specjalizacjami w tych sektorach gospodarki, gdzie wykorzystywana jest 
technologia cyfrowa. Konkretne umiejętności, kompetencje, adaptacyjność to kluczowe sprawy by 
dobrze radzić sobie na rynku pracy. “Informatyk” staje się terminem mało znaczącym.

[4] Por. wcześniejszą publikację Sefton-Greena 
https://www.nominettrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/NT-SoA-6-Mapping-digital-makers.pdf

1. Wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii
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W tym świetle warto rozważyć też znaczenie terminu “digital skills”. Wydaje się, że tu o adekwatne 
tłumaczenie na język polski łatwiej. “Umiejętności cyfrowe” czy też “kompetencje cyfrowe” od dawna 
funkcjonują w naszym języku, są nawet kluczowymi terminami w dyskursie o dostosowaniu systemu 
edukacji do wyzwań 21-szego wieku. Zakres znaczeniowy tych terminów jest jednak bardzo szeroki 
co utrudnia rzeczową dyskusję. 

Czy mamy tu na myśli umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi cyfrowych, czy też raczej 
zdolność do kształtowania rzeczywistości z ich pomocą? Czy szkoła ma uczyć jak posługiwać się 
edytorem tekstu (czytaj Word) arkuszem kalkulacyjnym (czytaj Excel) i narzędziem prezentacji naszej 
wiedzy (czytaj PowerPoint) czy też raczej wprowadzić uczniów w sztukę kodowania, tworzenia 
aplikacji i graficznych interfejsów? W raporcie Sefton-Greena i Brown termin “digital skills” pojawia 
się stosunkowo rzadko. Kluczowa sprawa to “digital creativity”. W naszym opracowaniu będziemy 
więc mówić o twórczych kompetencjach cyfrowych młodych ludzi, dla odróżnienia od zwykłej 
umiejętności posługiwania się mediami cyfrowymi.

Czynniki wzmacniające rozwój twórczych kompetencji cyfrowych

Konkluzje badań brytyjskich przedstawione w raporcie Mapping Learner Progression into Digital 
Creativity są, w dużym skrócie, następujące:

● Samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie cyfrowej to konieczna sprawność 
by radzić sobie na szybko zmieniającym się rynku pracy. Młodzi ludzie, którzy odnieśli sukces 
to przede wszystkim ci, którzy potrafili tworzyć i realizować swój własny program uczenia się, 
korzystając z szeregu narzędzi i materiałów dostępnych w Internecie.

● Młodzi ludzie, którym powiodło się potrafili powiązać swój program zdobywania wiedzy i 
umiejętności z wymogami rynku pracy lub też związać się ze społecznością “cyfrową” w 
miejscach takich jak kluby techniczne, makerspaces, Fablaby. Samo zdobywanie umiejętności 
cyfrowych nie wystarcza. Postępowi w tym zakresie musi towarzyszyć dostrzeżenie i 
zrozumienie swojego potencjału na szerszym tle, a także rozwój umiejętności pracy 
zespołowej (tzw. “employability skills”).

● Dostęp do mentorów okazał się kluczowy, szczególnie w tych częstych wypadkach, gdy trudno 
było liczyć na pomoc nauczycieli w szkole. W takiej sytuacji wielu młodych ludzi, którzy 
odnieśli sukces znalazło wsparcie poza szkołą, w miejscach takich jak wymienione wyżej 
kluby lub poprzez Internet. Często to właśnie te inicjatywy pozwoliły im zrozumieć, że ich 
zainteresowania otwierają drogę do ciekawej pracy.

● Większość spośród tych, którzy nie uczestniczyli w pozaszkolnych inicjatywach rozwijających 
twórcze kompetencje cyfrowe, dających zarazem wgląd w realia faktycznej pracy w branży, nie 
potrafiła dostrzec wagi swoich zainteresowań w kategoriach możliwej kariery zawodowej.

● Tak też inicjatywy te nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji częstego braku uznania w 
szkole dla kształtujących się zainteresowań czy też pomocy ze strony nauczycieli w ich 
dalszym rozwoju.
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● Wszyscy młodzi ludzie uczestniczący w badaniu potrzebowali jakiejś formy wsparcia by 
rozwijać się, czy to w domu, w szkole czy też w pozaszkolnych ośrodkach. W wypadku braku 
zrozumienia i wsparcia ze strony członków rodziny, kontakt z nauczycielami angażującymi się 
w dodatkowe zajęcia był niezwykle ważny, choć znacznie ograniczony w skali całego systemu 
edukacji formalnej.

● Podążanie tradycyjną ścieżką kształcenia w szkole nie warunkuje wcale sukcesu. Nieliczni 
spośród młodych ludzi uczestniczących w badaniu w sposób niekonwencjonalny wykorzystali 
możliwości jakie daje sama tylko szkoła, by wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej, bez 
dodatkowego udziału w innych szkoleniach. Jednakże wszyscy oni uzyskali dodatkowe 
wsparcie w pozaszkolnej społeczności ekspertów, nawiązując i utrzymując kontakty z 
mentorami, a także mogli liczyć na wsparcie rodziców, choćby w zakresie wyposażenia w 
odpowiedni sprzęt. 
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Konkluzje i rekomendacje

Jakie są implikacje tych ustaleń? Wnoszą one pewne nowe argumenty do toczącej się w Wielkiej 
Brytanii debaty, jak lepiej dostosować system edukacji formalnej do wymogów i realiów rynku pracy. 
Wiele opracowań wskazuje, że system ten nie przynosi oczekiwanych efektów kształcenia 
zwiększających szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły, tak więc podejmowane są kolejne 
próby modernizacji, naprawy systemu. Raport Sefton-Greena i Brown zarysowuje szerszy kontekst, 
jaki należy wziąć pod uwagę przy planowaniu reformy systemu edukacji. 

Młodzi ludzie zdobywają cenne umiejętności i wiedzę dla ich przyszłej kariery zawodowej w znacznie 
szerszym kontekście niż sama szkoła. Rozwój kompetencji dokonuje się w wielu formach uczenia się 
znacznie wykraczających poza szkołę - w nieformalnych placówkach rozwijających zainteresowania, 
w społecznościach internetowych, w klubach, w kręgach eksperckich, itd. Musimy brać pod uwagę tę 
całą “ekologię” uczenia się, by lepiej planować ścieżki edukacyjne dające szansę pracy w 
nowoczesnej gospodarce. 

Sefton-Green i Brown formułują następujące rekomendacje, które warto rozważyć rozpatrując jak 
bardziej efektywnie wesprzeć rozwój kompetencji cyfrowych młodych ludzi otwierających im drogi 
kariery w dynamicznie rozwijającej się branży IT.

● Sama szkoła nie wystarcza. Powinniśmy tworzyć, testować i wdrażać mechanizmy wiążące 
naukę w szkole z zaangażowaniem młodych ludzi w pozaszkolne formy twórczości cyfrowej. 
Sama edukacja szkolna nie pozwoli na kształcenie twórców cyfrowych (digital makers) 
mających szansę odnieść sukces na rynku pracy. Należy więc wspierać nieformalne i 
pozaformalne inicjatywy angażujące młodych ludzi w twórczą aktywność w dziedzinie 
cyfrowej, tak by mogli oni odnieść korzyści w szerszym wymiarze - społecznym, osobistym i 
ekonomicznym.

● Umiejętność kodowania nie ma wcale prostego przełożenia na zdolność do pracy w branży. 
Powinniśmy bliżej zbadać ten związek i wziąć także pod uwagę szereg innych kompetencji, 
które są konieczne, by odnieść sukces. Są wśród nich nie tylko ściśle techniczne sprawności 
ale również tzw. “umiejętności miękkie”: zdolność do pracy zespołowej, organizacji pracy, 
zarządzania, itd.

● Powinniśmy unikać wąskiego rozumienia postępu w nabywaniu umiejętności (skill 
progression). Trzeba ująć proces uczenia się w szerszych ramach, które obejmują wiele 
różnych doświadczeń - aktywność w mediach społecznościowych, kontakty z osobami 
cieszącymi się autorytetem w środowisku cyfrowym oraz realizację projektów, w których 
zdobywa się wiedzę i umiejętności. W szczególności ważny jest tu dostęp do społeczności 
“makerów”, którzy wspólnie angażują się w twórczą aktywność w dziedzinie cyfrowej.
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● Należy wspierać twórcze posługiwanie się mediami cyfrowymi w wielu obszarach nauczania. 
Kształtowanie się kompetencji cyfrowych dokonuje się na wielu polach aktywności i w wielu 
dziedzinach zainteresowań. W nauczaniu szkolnym nie powinno być ono zarezerwowane 
wyłącznie do przedmiotu informatyki. W praktyce wymóg ten oznacza, że nauczyciele wielu 
przedmiotów powinni dostrzec rolę i wagę twórczości cyfrowej w swojej dziedzinie, a także 
wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów planować interdyscyplinarne ścieżki 
edukacyjne wykorzystujące ten potencjał.

● Lepsze zrozumienie jak proces uczenia się splata się z wielorakimi aspektami życia młodych 
ludzi (understanding learning lives) jest rzeczą niezwykle ważną. Na rozwój twórczych 
kompetencji cyfrowych wpływ ma wiele czynników, a głębsze ich poznanie przyniesie 
wymierne korzyści nie tylko edukatorom i rodzicom ale przede wszystkim samym młodym 
ludziom. Dostęp do diagnostycznych narzędzi komparatystycznych, takich jak “mapy” 
obrazujące przebieg procesu uczenia się i wpływowe doświadczenia życiowe, może okazać 
się użytecznym i praktycznym sposobem zarysowania wyłaniających się perspektyw i 
umiejscowienia indywidualnych przypadków na tle szerszego kontekstu prawidłowości i norm. 

 
Te ustalenia są punktem wyjścia naszego opracowania.

8



2. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce

Wnioski i rekomendacje przedstawione w raporcie Sefton-Greena i Brown nasuwają szereg pytań 
dotyczących znacznie szerszego kontekstu niż Wielka Brytania. Kluczowe kwestie tam poruszone są 
przecież jak najbardziej aktualne wszędzie tam gdzie kształcenie kompetencji cyfrowych staje się 
priorytetem w dynamicznie rozwijającej się gospodarce, której motorem jest technologia. Wydało się 
więc nam rzeczą interesującą przeprowadzić analogiczne badanie w Polsce w oparciu o wywiady z 
młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces w dziedzinie IT. Przez sukces rozumiemy tu przede 
wszystkim uzyskanie zatrudnienia w branży informatycznej, co często w wypadku naszych 
respondentów nastąpiło stosunkowo wcześnie - jeszcze przed ukończeniem studiów, lub nawet 
przed ich rozpoczęciem. Ciekawa i dobrze płatna praca, zgodna z zainteresowaniami i otwierająca 
dalsze perspektywy rozwoju zawodowego w wieku 20 - 22 lat to znaczne osiągnięcie naszym 
zdaniem, skłaniające do bliższego zbadania ścieżek, które ten sukces umożliwiły.

Dzięki uprzejmości profesora Sefton-Greena mogliśmy wykorzystać ten sam zestaw pytań, które były 
punktem wyjścia do otwartych wywiadów z młodymi “digital makers” w Wielkiej Brytanii. Skala 
naszych badań jest oczywiście mniejsza. Raport brytyjski został zlecony przez wiodącą na Wyspach 
organizację w dziedzinie technologii cyfrowej, Nominet Trust, a badania przeprowadzili uczeni od lat 
zajmujący się tą tematyką. Sporządzili oni 40 “map” biograficznych młodych Brytyjczyków, które 
stanowią empiryczną bazę raportu. W naszym wypadku, oparliśmy się na 20 wywiadach, spośród 
których wybraliśmy 10 do opracowania w formie “map” przedstawionych w końcowej części 
niniejszej publikacji.
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Wywiady zostały skonstruowane tak, by zbadać i zarysować czynniki mające wpływ na rozwój 
młodych ludzi wkraczających w obszar twórczości cyfrowej:

● Kluczowe wydarzenia i miejsca gdzie młodzi ludzie wykształcili zainteresowanie technologią 
cyfrową i chęć podjęcia jakiejś aktywności/twórczości w tej dziedzinie

● Postępy czynione w szkole z uwzględnieniem dokonywanych wyborów specjalizacji i 
powodów/przyczyn tych decyzji

● Szczególne momenty lub doświadczenia (gry komputerowe, filmy, sztuka cyfrowa), które 
inspirowały, by głębiej wniknąć w świat mediów cyfrowych

● Czas poświęcany zajęciom takim jak kodowanie czy inne formy twórczości cyfrowej w domu i 
w placówkach pozaszkolnych

● Rolę jaką odegrali nauczyciele lub mentorzy na ścieżce rozwoju kompetencji cyfrowych
● Wiedzę, jaką młodzi ludzie zdobyli na temat specjalizacji będącej przedmiotem ich 

zainteresowań oraz wyobrażenie jak praca w tej dziedzinie może wyglądać, co zrobić by taką 
pracę dostać, kształtujące się ambicje i cele

● Zasoby o walorze edukacyjnym, do których młodzi ludzie mieli dostęp i z których korzystali 
zgłębiając daną dziedzinę technologii cyfrowej

● Inne czynniki, które ich zdaniem miały istotny wpływ na rozwój ich twórczych zainteresowań
 
W każdym z powyższych obszarów staraliśmy się zdobyć szczegółowe informacje adaptując 
kwestionariusz opracowany przez Brytyjczyków do naszego kontekstu, zachowując przy tym 
wszystkie istotne jego aspekty. W oparciu o te pytania przeprowadziliśmy 20 wywiadów z młodymi 
ludźmi stojącymi u progu kariery zawodowej. W rekrutacji respondentów znacznie pomogli nam 
młodzi współpracownicy Centrum Edukacyjnego EST, którzy zachęcili do udziału w badaniu swoich 
kolegów i koleżanki studiujących i/lub pracujących w branży IT. Bez tej pomocy projekt byłby 
prawdopodobnie niewykonalny - byłoby nam trudno dotrzeć bezpośrednio do osób, które w 
środowisku młodzieżowym cieszą się renomą twórców cyfrowych, a jeszcze trudniej skłonić do 
odpowiedzi na pytania wnikające w indywidualne biografie. 

Wywiady te uzupełniliśmy o konsultacje z osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem i 
edukacją nieformalną młodzieży, choć miały one charakter pomocniczy. Zależało nam przede 
wszystkim na poznaniu punktu widzenia samych młodych ludzi, ich biograficznych narracji. Każda z 
nich rozwija się indywidualnie z naciskiem na pewne sprawy, z pominięciem innych. Nie 
próbowaliśmy forsować odpowiedzi na wszystkie pytania prowadząc wywiady “otwarte”, podobnie 
jak to zrobili Brytyjczycy. Rzeczą ciekawą było obserwować jak w tych narracjach wyłaniają się 
pewne doświadczenie, wydarzenia i postaci jako ważne, a inne aspekty są pomijane jako 
nieznaczące, marginalne.
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W oparciu o te wywiady sporządziliśmy biograficzne “mapy”, z których każda jest indywidualnym 
szkicem rozwoju zainteresowań technologią cyfrową i odnośnych umiejętności. Główne 
kategorie-obszary zarysowane na mapach, w których rozpatrujemy rozwój kompetencji cyfrowych 
poprzez wszystkie etapy edukacji to Wpływowe osoby, Miejsca, Zainteresowania i Perspektywy. 

Pierwszy obszar obejmuje wpływowe osoby, z którymi kontakt miał istotne znaczenie dla 
kształtujących się umiejętności: członkowie rodziny, rówieśnicy i nauczyciele/mentorzy. Miejsca to 
dom, szkoła, uniwersytet i pozaszkolne placówki, które udostępniły przestrzeń do spotkań i nauki. W 
kolejnej kategorii próbujemy uchwycić krystalizujące się zainteresowania młodego człowieka wśród 
wyzwań i możliwości jakie niesie ze sobą świat cyfrowy. Wreszcie kategoria czwarta to obszar 
decyzji dotyczących przyszłości mających zasadniczy wpływ na wybór ścieżki rozwoju zawodowego.

Wybrane mapy przedstawione w końcowym rozdziale publikacji mają bardzo podobną konstrukcję do 
map brytyjskich. Także podobny poziom szczegółowości - niektóre pola pozostają puste gdyż na 
odnośne pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi lub zdawkowe jedynie informacje. Jednakże to właśnie 
pola pełne zarysowują obszary znaczące z punktu widzenia młodych ludzi. Przedstawiamy dalej 
próbę interpretacji zebranych danych ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych obszarów 
znaczących.
 
Samodzielna nauka

Jest to aspekt, który zdecydowanie wysuwa się na pierwszy plan w naszych wywiadach. Wszyscy 
młodzi ludzie, z którymi rozmawialiśmy, z wyjątkiem Olgi, której mapa biograficzna także pod 
wieloma innymi względami różni się od pozostałych, podkreślają znaczenie własnej, samodzielnej 
pracy. 

W wielu przypadkach ta samodzielność zaczyna się bardzo wcześnie, już na etapie szkoły 
podstawowej. Rzadko zachętą są same lekcje informatyki. Gdy szkoła pojawia się w wywiadach jako 
element motywujący do podjęcia samodzielnego wysiłku, inspirujący wpływ przypisywany jest 
nauczycielom, którzy wykraczają poza szablonowy program nauczania organizując kółka 
informatyczne czy angażując się dodatkowo w indywidualną pomoc/konsultacje. 

Relacja Piotra dobrze odzwierciedla tę pierwszą formę: Na informatyce nie robiliśmy super ambitnych 
rzeczy, ale było kółko, na którym robiliśmy jakieś proste stronki. Po tych zajęciach zainteresowałem się 
poważniej tym tematem, poczytałem sobie o tym i zacząłem robić swoje pierwsze strony, mniej więcej 
w piątej/szóstej klasie.

Rafał wspomina indywidualną pomoc, która częściej pojawia się w naszych wywiadach niż 
pozalekcyjne zajęcia informatyczne: Widząc, że nudzę się na lekcjach, ówczesna bibliotekarka i 
jednocześnie nauczycielka informatyki przygotowywała dla mnie dodatkowe materiały i zadania, które 
bardzo mi się podobały. W ten sposób umiałem coraz więcej, wkrótce zacząłem przerabiać i tworzyć 
strony internetowe.
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W oparciu o przeprowadzone wywiady możemy też prześledzić w zarysie, jak przebiega rozwój 
samodzielnej nauki umiejętności cyfrowych. Początkowo jest to nauka obsługi komputera w domu, 
szczególnie w tych sytuacjach gdy komputer dla pozostałych członków rodziny to “czarna magia”. 
We wczesnych klasach szkoły podstawowej pojawiają się gry, które w narracjach kilku naszych 
respondentów odgrywają znaczącą rolę jako doświadczenie formujące szersze zainteresowania i 
plany. 

Karol już od wczesnego dzieciństwa “chce robić gry”, fascynują go “nieograniczone możliwości 
tworzenia czego tylko się wymyśli i na co tylko się wpadnie.” Fascynacja ta dość szybko nabiera 
szerszego znaczenia: Karol dużo czasu w domu poświęca na lekturę o rynku gier i producentach. 
Pracę twórczą w tej dziedzinie postrzega na etapie szkoły jako samodzielną kreację - nauka w szkole 
jego zdaniem nie daje pola do twórczej inwencji. Pełne uświadomienie tego jak wygląda proces 
produkcji gier komputerowych, który w praktyce zakłada znaczną specjalizację i podział pracy, co 
często uniemożliwia realizację własnych wizji i estetyki, przychodzi znacznie później. 

Kolejny etap rozwoju umiejętności cyfrowych to “grzebanie” w komputerach i dalej “rozgryzanie” 
programów, a więc już znacznie bardziej zaawansowane operacje, które stają się codzienną praktyką 
na etapie gimnazjum i w szkole średniej. W narracjach naszych respondentów, szczególnie tych, 
którzy przedstawiają się jako outsiderzy, samodzielność i kreatywność w tym procesie ściśle wiążą 
się ze sobą a zarazem jawią się w ostrym kontraście do realiów nauki w szkole. 

Charakterystyczna i typowa jest wypowiedź Sebastiana. Zapytany jak uczył się programowanie, czy 
wiązało się to z udziałem w jakichś zorganizowanych zajęciach, kołach zainteresowań, współpracą z 
kolegami, odpowiada zdecydowanie: 

➢ Czasami pomagał mi brat, ale rzadko, 95-98% mojej wiedzy zdobyłem sam. 
➢ A jakie czynniki utrudniały lub uniemożliwiały realizację twoich zainteresowań? 
➢ Szkoła i studia wbrew pozorom. Za dużo czasu marnowałem na nie i na niepotrzebne mi rzeczy. 

Praca programisty to moim zdaniem w około 60 - 70% praca kreatywna, a tylko około 20 -30% to 
umiejętności i wiedza techniczna. 

➢ Byłeś dobry w przedmiotach gdzie twórcza inwencja ma znaczenie? 
➢ Nie pamiętam żebym miał takie przedmioty w szkole.
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Samodzielna nauka przybiera różne formy. Przede wszystkim opiera się na materiałach dostępnych 
w Internecie: są to tutoriale, specjalistyczne fora, specyfikacje techniczne, support oferowany przez 
producentów sprzętu i oprogramowania. Co ciekawe, nasi respondenci rzadko wspominają o 
współpracy z kolegami w tym zakresie. Wejście w świat cyfrowy to dla większości początkowo 
samotne eksploracje w przestrzeni wirtualnej, znajomi to przede wszystkim ci, z którymi nawiązuje 
się i utrzymuje kontakt online. Tak też młodzi ludzie najczęściej rozumieją ścieżkę własnego rozwoju: 
kreatywność w dziedzinie cyfrowej = samodzielność. Wydaje się, że spotkania z rówieśnikami o 
podobnych zainteresowaniach są raczej okazją by pokazać się od jak najlepszej strony, 
zaimponować kolegom niż zrobić coś razem. Najczęściej, choć kilku naszym respondentów 
wspomina też o współpracy z kolegami, temat ten jednak w wywiadzie schodzi szybko na margines 
nieokreśloności, zdecydowanie łatwiej im wskazać konkretne samodzielne działania w “necie”.

Akcent na samodzielność jaki pada w tych biograficznych narracjach jest tym ciekawszy, im bliżej 
przyjrzymy się obecnej sytuacji ich autorów. Wszyscy oni zdobyli już praktyczną wiedzę o tym jak 
funkcjonuje branża informatyczna podejmując pracę często już na etapie studiów. Praca ta w 
większości wypadków ma charakter zespołowy, choć jej formy są bardzo różne - można zostać 
“trybikiem” w korporacyjnej machinie lub też wejść w team niewielkiej firmy IT (zob. mapę Piotra). W 
każdym z tych kontekstów oczekuje się od członków zespołu umiejętności współpracy nawet jeśli 
reżim korporacyjny zasadniczo różni się od koleżeńskich relacji w start-upie. Istotę rzeczy zwięźle 
ujmuje Łukasz opisując swoją obecną pracę: “Rozwiązuję/rozwiązujemy problemy, 
wymyślam/wymyślamy rozwiązania, dzielę/dzielimy się wiedzą” - czyli ja/zespół. 

Nasuwa się więc pytanie, dlaczego nikt z respondentów nie zwraca uwagi na ten aspekt rozwoju 
swoich kompetencji, które z pewnością są ważne w karierze zawodowej. Być może należy pogłębić 
badania w tym obszarze i lepiej wniknąć w formy społecznej aktywności młodych ludzi, zarówno w 
szkolnych jak i pozaszkolnych kontekstach.  Postęp w zdobywaniu umiejętności kreatywnego 
myślenia, a zarazem precyzji i logicznego rygoru, jaki obowiązuje w świecie cyfrowym, wymaga 
długich godzin samotnej, wytrwałej pracy przy komputerze. Ten aspekt wysuwa się więc na pierwszy 
plan wraz z przekonaniem o wartości swoich własnych dokonań. Nawiązywane kontakty w trakcie tej 
pracy, w sieci i w realu, traktuje się jako coś naturalnego, co niejako zdarza się samoczynnie i biegnie 
własnym torem. Jak to jednak możliwe, że ktoś kto podążał ścieżką indywidualnego rozwoju, nie 
uczestnicząc w żadnych zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych a szkoły unikając, zostaje w 
wieku 22 lat Scrum Masterem w firmie IT, a więc jego zadaniem jest wspierać pracę zespołową (zob. 
mapę Jakuba)? Zajmiemy się tym społecznym aspektem rozwoju bliżej przechodząc do analizy 
miejsc i wpływowych osób wskazywanych jako ważne w rozwoju naszych respondentów.
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Doświadczenia szkolne

W przeciwieństwie do powszechnego uznania samodzielności i własnej pracy za kluczowe, jeśli nie 
najważniejsze cechy rozwoju kompetencji cyfrowych otwierających drogę do pracy w branży IT, 
zgody co do waloru edukacji szkolnej już nie ma. W przeprowadzonych przez nas wywiadach 
wyróżniają się dwa typy narracji.

Wśród respondentów są absolwenci zarówno średnich szkół technicznych (profil informatyka, 
elektronika i pokrewne kierunki) jak i ogólnokształcących (głównie profil mat-fiz-inf), którzy doceniają 
umiejętności i wiedzę zdobyte w szkole. Najczęściej to bardzo dobrzy uczniowie choć niekoniecznie 
prymusi (zob. mapy Olgi i Piotra ale też Karola). Same zajęcia z informatyki oceniają jako mało 
przydatne w ich przypadku: “wszystko było takie prościutkie” (Olga). Jest to zrozumiałe jeśli 
weźmiemy pod uwagę poziom zaawansowania, który na tym etapie osiągnęli dzięki samodzielnej 
pracy. 

Jednakże tej krytycznej ocenie jednego przedmiotu towarzyszy umiejętność wyważonego i 
całościowego spojrzenia na edukację szkolną, często uzyskana dość wcześnie, np. już w trakcie 
wyboru dalszego kierunku nauki w liceum czy technikum. Widzą oni wyraźnie, że dobra szkoła 
otwiera drogę na dobrą uczelnię, gdyż decydujące znaczenie będzie miał wynik egzaminu 
maturalnego. Niektórzy dostrzegają szerszy wymiar edukacji poza obszarem własnych 
zainteresowań i pasji, zdecydowanie podkreślając przy tym aspekt praktyczny, użytecznościowy: 
“Zakładałem, zresztą jak zawsze, że jak czegoś mnie w szkole uczą, to choć to wydaje się 
bezużyteczne, kiedyś jednak może się przydać” (Piotr). Matematyka uzyskuje szczególną rangę w 
ocenie tej grupy respondentów, zarówno ze względu na jej wagę na maturze jak i samą tematykę. 
Ten przedmiot wymieniany jest najczęściej jako istotny w ich rozwoju i wielu młodych ludzi 
wspomina znakomitych nauczycieli matematyki, którzy mieli znaczny wpływ na kształtowanie ich 
umysłu. Najczęściej mowa tu o nauczycielach liceum, poziom nauczania matematyki w technikum 
wydaje się znacznie pozostawać w tyle zdaniem większości osób, z którymi rozmawialiśmy. 

Druga, liczniejsza grupa respondentów to młodzi ludzie, którzy podkreślają niechętny czy wręcz 
pogardliwy stosunek do szkoły. W tej perspektywie samodzielne własne dokonania nabierają blasku 
w kontraście do “porażki” jaką była szkoła. Rysowanie kontrastu jest przewodnim wątkiem tych 
narracji: na tle “komisu” z matematyki i nieobecności w szkole na poziomie 40 - 50% zwycięstwa w 
ogólnopolskich konkursach i nagroda dyrektora za te dokonania wypadają świetnie (zob. mapę 
Jakuba). Pytanie o wsparcie czy pomoc na jakie można liczyć w szkole Sebastian kwituje ironicznym 
uśmiechem - XDDD.
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Wnikliwsza analiza tej części wywiadów ujawnia szereg typowych powodów krytycznej oceny 
edukacji szkolnej. Przede wszystkim respondenci wskazują na niski poziom nauczania wielu 
przedmiotów. W wypadku przedmiotów takich jak matematyka czy języki obce często konieczne są 
korepetycje, by zdać maturę z wynikiem dającym szansę na dobrą uczelnię. Sytuacja jest szczególnie 
frustrująca, gdy także inne przedmioty cieszące się zainteresowaniem są znacznie poniżej 
umiejętności i wiedzy ucznia. 

Informatyka jest tu szczególnym przypadkiem, nie tylko ze względu na program nauczania i 
kompetencje nauczycieli ale także wyposażenie pracowni w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. 
Powody negatywnej oceny edukacji szkolnej w kilku wypadkach sięgają dalej. Ci spośród 
respondentów, którzy dziedzinę IT uważają za szczególny obszar działań twórczych (nie jest to 
powszechna ocena gdyż pewna grupa młodych ludzi ogranicza twórczość do sztuki, a więc widzą w 
tej kategorii np. grafikę komputerową, ale już nie programowanie) przeciwstawiają ją szablonowości 
zadań jakie wykonuje się w szkole. Rozziew pomiędzy przestrzenią kreatywności, czyli obszarem 
działań własnych lub wąskim kręgiem eksperckim, a klasą szkolną w oczach niektórych jest zupełny. 
Zdziwienie budzi samo pytanie sugerujące, że w szkole można się odznaczyć inwencją i kreatywnym 
myśleniem: “to są takie przedmioty w szkole?” (zob. mapę Karola, także Sebastiana). 

Jednakże wątek kreatywności w wywiadach szybko ustępuje miejsca kwestiom praktycznym. Patryk 
już w gimnazjum porzuca plany zostania muzykiem uznając, że zarobki w tej branży są zbyt niskie: 
warto się uczyć tego, co daje szanse intratnej kariery zawodowej. W tej optyce szerszy, formujący 
wymiar edukacji szkolnej schodzi na dalszy plan. Szkoła jest “oderwana od rzeczywistości”, uczy 
rzeczy zbędnych (“za dużo czasu marnowałem na niepotrzebne mi rzeczy” - Sebastian). 
Nieadekwatność i anachroniczność programów nauczania dotyczy w szczególności informatyki. 
Jeśli pojawiają się tu zadania rozwijające kompetencje cyfrowe ucznia aspirującego do pracy w 
branży IT wynikają one z dodatkowego zaangażowania nauczyciela, który dostrzega potencjał 
młodego człowieka i zachęca, by zrobić coś więcej ponad program zajęć szkolnych.

W ocenie naszych respondentów szkoła nie przekazuje też żadnej wiedzy o możliwościach dalszego 
kształcenia i pracy. Nikt z młodych ludzi, z którymi rozmawialiśmy nie otrzymał adekwatnego 
doradztwa zawodowego. Dotyczy to zarówno rzetelnej informacji o dostępnych kierunkach studiów 
jak i realiach pracy w branży IT. Młodzi ludzie czerpali wiedzę o możliwych ścieżkach dalszego 
rozwoju po zdaniu matury przede wszystkim z Internetu. W nielicznych wypadkach pomocne okazały 
się informacje od starszych kolegów, już studiujących lub pracujących, czy też indywidualne 
rozmowy z nauczycielami/wychowawcami zainteresowanymi tym jak kształtują się dalsze plany ich 
uczniów. W rezultacie niewielu potrafiło wyobrazić sobie na etapie szkoły jak wygląda faktyczna 
praca, którą obecnie wykonują. Wydaje się, że znacznie lepszą orientację w tym zakresie zdobyli 
“outsiderzy” angażujący się w pozaszkolne inicjatywy (np. niewielkie płatne zlecenia jeszcze przed 
zdaniem matury, aktywność w społecznościach IT w sieci). Ten aspekt wymaga szczególnej uwagi w 
świetle wyników badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii: podkreśla się tam wagę odpowiednio 
wczesnego dostrzeżenia potencjału własnych zainteresowań i umiejętności na szerszym tle 
perspektyw jakie otwierają się na rynku pracy. 
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Wpływowe osoby

Warto na tym etapie przypomnieć jeszcze jeden wniosek jaki wyprowadzają Sefton-Green i Brown ze 
swoich badań: wszyscy młodzi ludzie, z którymi przeprowadzono wywiady potrzebowali jakiejś formy 
wsparcia by rozwinąć swoje umiejętności w stopniu otwierającym realne ścieżki kariery zawodowej. 
W ocenie polskich respondentów to raczej samodzielna praca niż nauka w szkole mają kluczowe 
znaczenie. 

Wydaje się jednak, że dynamika czynników wchodzących tu w grę jest bardziej złożona. Krytycznej 
ocenie szkoły w sensie systemowym (kierunki/profile, podstawa programowa, styl/metody 
nauczania) często towarzyszy krytyka nauczycieli, którzy w szkole pracują. Sebastian w sposób 
radykalny, sobie właściwy, ujmuje rzecz następująco: Nauczycielka sama nawet nie wiedziała o co 
chodzi w programowaniu - prawda jest taka, że jeśli ktoś potrafi programować i czerpie z tego 
przyjemność to nigdy nie pójdzie pracować do szkoły. A jeśli nie potrafi tego wystarczająco to nigdy tej 
wiedzy odpowiednio nie przekaże. Taka ocena nie jest jednak powszechna. Wśród osób, które miały 
znaczny wpływ na kształtowanie zainteresowań i umiejętności naszych respondentów oraz ich wybór 
ścieżki dalszego kształcenia są właśnie nauczyciele. Przede wszystkim nauczyciele informatyki i 
matematyki. Jednakże cenne wsparcie i pomoc nauczycieli najczęściej wykraczała poza sam 
program lekcji.

Młodzi ludzie wspominają o różnych formach dodatkowego zaangażowania swoich nauczycieli 
informatyki. Po pierwsze są to niestandardowe zadania mobilizujące zainteresowanych uczniów do 
wyjścia poza szablonowe prace domowe. Rafał wspomina jak duże znaczenie miała dla niego 
“współpraca” z nauczycielką informatyki, z którą razem po lekcjach konfigurowali komputery w 
szkolnej pracowni. Piotr, który obecnie zajmuje się programowaniem stron internetowych, pierwsze 
swoje kroki stawiał już w szkole podstawowej pod okiem nauczyciela informatyki w ramach 
pozalekcyjnego kółka informatycznego. W gimnazjum jego talent i umiejętności również docenił 
nauczyciel informatyki, który zachęcił go do udziału w konkursach. Konkursy i olimpiady pojawiają 
się także w innych wywiadach jako istotny czynnik motywujący. Jednakże “nominacja” do konkursu 
wydaje się być uznaniem własnych, samodzielnych dokonań ucznia, ma raczej niewielki związek z 
wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w ramach programu szkolnego. 
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Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku matematyki. Tu częściej pojawiają się charyzmatyczni 
nauczyciele, którzy realizują podstawę programową w sposób bardzo ambitny. Dotyczy to przede 
wszystkim klas mat-fiz-inf w liceum choć nasi respondenci wspominają też o wysokim poziomie 
matematyki w gimnazjum. Poziom trudności przedmiotu staje się wtedy wyzwaniem i lekcje 
mobilizują do podjęcia wysiłku. Ciekawie prowadzone zajęcia z matematyki otwierają też pole 
eksploracji w dziedzinie informatyki. Artur opowiada o spotkaniach koła matematycznego 
prowadzonych przez matematyka-pasjonata: “jak zaczęła mnie bawić matma zacząłem zauważać ile 
z tego, czego się tam uczyliśmy dałoby się opisać czymś bardziej ogólnym, algorytmami, 
programami komputerowymi.” 

Podsumowując tę część wywiadów warto podkreślić, że doświadczenie spotkania z nauczycielami 
oddanymi swojej misji miało w każdym wypadku istotny wpływ na kształtowanie zainteresowań i 
dalszej ścieżki zawodowej młodych ludzi, z którymi rozmawialiśmy. Można tu dostrzec 
charakterystyczny rys: wszyscy oni pozostali ściślej związani z formalnym systemem edukacji niż ich 
koledzy “outsiderzy”. Wydaje się też, że ich nastawienie do studiów jest nieco inne - cenią sobie 
szerszy wymiar kształcenia akademickiego, które wykracza poza materialnie rozumiany, szybki 
pożytek dając także pole rozwoju pasji teoretycznych i aspiracji społecznych. Piotr jest tu bardzo 
charakterystycznym przykładem - angażuje się w życie akademickie w wielu wymiarach, jest 
członkiem samorządu, prowadzi serwisy internetowe uczelni. Nie spieszy się z podjęciem 
pełnowymiarowej pracy, która również ma dawać satysfakcję na wielu poziomach.
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Druga grupa osób wpływowych to koledzy podejmujący jakąś aktywność w dziedzinie cyfrowej. Może 
dziwić fakt, że nasi respondenci rzadziej wspominają o znaczeniu takich kontaktów dla rozwoju ich 
własnych zainteresowań i umiejętności. Najczęściej wymieniane są pojedyncze, indywidualne osoby, 
trudno by nam było na podstawie przeprowadzonych wywiadów wskazać konkretny przykład 
nieformalnej grupy wspólnych zainteresowań cyfrowych spotykającej się regularnie by wspólnie 
zrobić coś razem. “Pomagaliśmy sobie czasem z kolegami, ale to tyle” (Patryk). Pojawiają się 
natomiast poszczególne osoby, imponujące wiedzą i umiejętnościami, które inspirują, rzadziej 
faktycznie wspierają (zob. mapy Olgi i Karoliny). Często znajomość z kimś takim, kto już studiuje 
i/lub pracuje jest głównym źródłem informacji o perspektywach jakie wyłaniają się po ukończeniu 
szkoły i ma duży wpływ na wybór dalszej ścieżki kształcenia, np. konkretnej uczelni.

Eksperci w dziedzinie IT to kolejna ważna grupa osób wpływowych. Najczęściej jest mowa o 
autorytetach znanych z mediów - twórców cenionych gier, aplikacji, serwisów czy programów (np. 
Elixir, Brand24, KOLEO). Takie inspiracje mogą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju młodego 
człowieka, a nawet wpływać na przebieg kariery zawodowej - fascynacja Artura twórcami języka 
Erlang prowadzi do hobbystycznego zajęcia się tym językiem a dalej do pracy w firmie IT gdzie jest 
programistą w Erlangu/Elixirze obsługując platformę czatową nastawioną na dużą liczbę 
użytkowników online. Konkretne postaci twórców cyfrowych, które stają się autorytetami dla 
młodych ludzi pojawiają się w relacji naszych respondentów stosunkowo późno, na zaawansowanym 
poziomie edukacji (szkoła średnia, studia). We wcześniejszych fazach rozwoju wydaje się, że 
kluczowe znaczenie mają kontakty bardziej anonimowe nawiązywane na forach internetowych i w 
mediach społecznościowych w trakcie rozwiązywania jakiegoś konkretnego problemu. Bardzo 
rzadko te interakcje przenoszą się na płaszczyznę faktycznych spotkań i współpracy. Nasi 
respondenci zapytani czy czuli się członkami jakiejś grupy/społeczności wspierającej ich 
zainteresowania związane z technologią cyfrową w większości wypadków odpowiadają 
zdecydowanie NIE. Dopiero na etapie studiów/pracy wykształca się już wyraźna “community of 
practice”.

Przed zamknięciem tego rozdziału należy też wspomnieć o roli członków rodziny we wsparciu 
rozwoju kompetencji cyfrowych młodego człowieka. Nikt z naszych respondentów nie mógł liczyć na 
fachową pomoc ze strony rodziców. W jednym tylko wypadku wpływ starszego brata już pracującego 
w branży IT okazał się kluczowy w sytuacji braku jakiegokolwiek innego wsparcia: “Pomagał mi, 
motywował mnie w późniejszych etapach. Może był kimś w stylu mentora. Do dziś mi pomaga.”  
(zob. mapę Sebastiana). Rola rodziców okazała się jednak bardzo ważna z innego względu. Ogromna 
większość naszych respondentów miała możliwość korzystania z komputera i Internetu w domu, 
często od wczesnego dzieciństwa, na etapie gimnazjum uzyskując już znaczną samodzielność w 
realizacji własnego harmonogramu pracy i zabawy: “Swoboda była dość spora. Mama nie patrzyła 
zbyt przychylnie, gdy siedziałem na komputerze do późna, ale jednak był luz, to już weszło w 
normalność” (Piotr).
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Zainteresowania i ambicje

Kierując się metodyką badań Sefton-Greena i Brown próbowaliśmy też uchwycić proces formowania 
się tożsamości młodych ludzi i perspektyw kariery zawodowej. Kluczowymi czynnikami są tu 
wielorakie zainteresowania i ambicje jakie kształtują się na etapie edukacji szkolnej. Ten aspekt 
badań wydaje się ważny i ciekawy gdyż pokazuje szerszy kontekst aktywności młodych ludzi poza 
wąskim obszarem technologii cyfrowej. Kontekst ten ma istotny wpływ na rozwój kompetencji 
wykraczających poza umiejętności techniczne, a jednak przydatnych w twórczej pracy zespołowej w 
sektorze IT.

Warto jednak na wstępie zaznaczyć, że są wśród naszych respondentów są osoby, których narracja 
przedstawia obraz całkowitego pogrążenia się w świecie cyfrowym, separacji od innych obszarów 
aktywności i zainteresowań w czasie wolnym poza szkołą. “Mapa” Karola jest tu bardzo 
charakterystyczna. Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych, pozaszkolnych zajęciach. Od 
dzieciństwa główną pasją są gry, interesuje go technologia, “nieograniczone możliwości tworzenia 
czego tylko się wymyśli i na co tylko się wpadnie”. Uważa się za osobę twórczą, a twórczość rozumie 
jako samodzielną, indywidualną kreację. Tak też jeszcze na etapie szkoły średniej wyobraża sobie 
pracę w branży IT: “raczej to praca w pojedynkę nad jakimś projektem”. Ma jasną świadomość jak 
jest postrzegany przez rówieśników: “niezrównoważony psychicznie dziwak, wiele od liceum się nie 
zmieniłem”. Obecnie Karol studiuje zaocznie informatykę, pracuje w innej branży, choć angażuje się 
w projekty programistyczne na uczelni. Gry pozostają nadal głównym obszarem jego hobbystycznej 
aktywności, lecz perspektywy pracy w tej dziedzinie są wciąż odległe.

Jest rzeczą ciekawą zestawić tę “mapę” z obrazem jaki wyłania się z wywiadu przeprowadzonego z 
Patrykiem, rówieśnikiem Karola. Patryk rozpoczyna swoje twórcze eksploracje od muzyki, w szkole 
podstawowej chce zostać pianistą. Uczęszcza do państwowej szkoły muzycznej przez 10 lat, co 
wymaga ogromnego zaangażowania czasu i energii poza nauką w gimnazjum i potem w technikum. 
Kontynuuje naukę gry na fortepianie pomimo faktu, iż już w gimnazjum porzuca plany kariery muzyka 
i wybiera bardziej intratną ścieżkę kariery zawodowej w branży IT. Nie bierze wprawdzie udziału w 
żadnych dodatkowych zorganizowanych zajęciach informatycznych ze względu na brak czasu, lecz 
chętnie współpracuje z kolegami, pomagają sobie wzajemnie w kwestiach technicznych. Jego 
umiejętności i twórcza inwencja są w grupie rówieśniczej doceniane. Rozpoczynając studia na 
politechnice ze specjalizacją zarządzanie sieciami i ich konfiguracja dość szybko znajduje pracę na 
stanowisku, które łączy jego zainteresowania - zajmuje się konfiguracją serwerów muzycznych audio 
i video. Przyznaje, że nie zdawał sobie wcześniej sprawy, że takie stanowisko istnieje. Pojawiło się 
ono niejako w punkcie zbieżnym jego dotychczasowych działań w różnych obszarach kreatywności.
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Wielu młodych ludzi, z którymi rozmawialiśmy wskazuje na trudność wyobrażenia sobie jak może 
wyglądać konkretna praca w branży IT przed rozpoczęciem studiów w tej dziedzinie lub faktycznym 
zatrudnieniem. Ci, którzy obecnie nieźle sobie radzą na rynku pracy nie korzystali z żadnych form 
doradztwa zawodowego w szkole gdyż takiego wsparcia praktycznie nie było. Wydaje się, że sukces 
umożliwiły im łącznie różnorodne formy podejmowanej aktywności i kontakt z wpływowymi osobami, 
który przesądził o wyborzy określonego kierunku rozwoju zawodowego. Przypadek Patryka jest tu 
najbardziej klarowny ale są też inne charakterystyczne przykłady wśród zarysowanych na mapach 
narracji. Sebastian podejmuje inicjatywę w wielu obszarach - fascynuje go wojsko, pisze wiersze, 
zajmuje się grafiką komputerową - nim podejmie ostateczną decyzję o wyborze studiów 
informatycznych na prestiżowej uczelni. Tym, co łączy jego pozaszkolne inicjatywy jest chęć 
podejmowania coraz to nowych wyzwań z wysoko postawioną poprzeczką, możliwość ciągłego 
rozwoju, odkrywania nowych rzeczy. Branża IT staje się szczególnym polem tych eksploracji - 
“rozpracowuje” nowe technologie, nowe języki programowania. Starszy brat, który już studiuje ma 
istotny wpływ na decyzję Sebastiana, by wybrać studia informatyczne. Już od pierwszego roku 
studiów podejmuje pracę w różnych firmach IT jako programista/developer. Choć żadna z nich nie 
satysfakcjonuje go jeszcze w pełni, czuje się pewnie w tej dziedzinie i widzi przed sobą perspektywy 
dalszego rozwoju.

Określone ambicje zawodowe i oczekiwania dotyczące wysokich zarobków, jakie daje praca w 
branży IT pojawiają się w relacjach młodych ludzi stosunkowo późno, często dopiero w końcowej 
fazie edukacji szkolnej lub w trakcie studiów. Tym, co motywuje i przyciąga do technologii cyfrowej 
to przede wszystkim możliwość działań kreatywnych i robienia czegoś, co daje autentyczną 
satysfakcję. Ten wątek wielokrotnie pojawia się w wywiadach, które przeprowadziliśmy. “Podoba mi 
się idea pisania linijek, z których powstaje coś naprawdę fajnego + często wymaga to użycia trochę 
więcej mózgu niż zwykle, a ja nie lubię bezmyślnych zadań + lubię uczucie jak coś nad czym długo 
siedzę działa i mi wychodzi + z tego wszystkiego jeszcze można mieć niezłe pieniążki” - tak wyjaśnia 
powody swojego zainteresowania informatyką Kamil. Jakub przedstawia podobną argumentację: 
“Jedyne co mnie napędza to chęć robienia tego, co się lubi. Lubię rozwiązywać skomplikowane 
problemy i to mi daje obecna praca jak i ogólnie praca w IT”. Już rzadziej pojawia się społeczny 
aspekt motywacji: “Lubię robić swoje i mieć swobodę ... robić coś dla ludzi, których mogę znać. Ta 
świadomość, że możesz komuś pomóc – to jest coś co mi się podoba” (Piotr). W tym kontekście 
ważnym, choć uzupełniającym, jest czynnik ekonomiczny: “Wiem, że IT to bardzo dobrze płatna 
branża, stale się rozwija, istnieje wielki deficyt na programistów. I wiem, że w ten sposób będę mógł 
zapewnić dobrą przyszłość rodzinie, którą założę za np. 10 lat” (Sebastian).
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Charakterystyczny rys osobowościowy, który dostrzegamy u wielu naszych respondentów kładących 
nacisk na samodzielność, myślenie kreatywne i swobodę powoduje, iż technologia cyfrowa to tylko 
jeden z możliwych obszarów realizacji samego siebie. Całkowicie pogrążeni w świecie cyfrowym 
outsiderzy (geeks) są w zdecydowanej mniejszości. Wielu młodych ludzi, z którymi rozmawialiśmy 
ma też szereg innych zainteresowań i często na etapie szkoły trudno im jeszcze określić jaki kierunek 
studiów wybrać. Decydujące znaczenie ma tu z pewnością nie tylko dostrzeżenie własnego 
potencjału w danej dziedzinie, lecz równie ważny jest wpływ osób uznawanych za autorytety - 
nauczycieli, rówieśników o podobnych zainteresowaniach, ekspertów czy rodziców. Trudno nam w 
oparciu o przeprowadzone wywiady formułować dalej idące generalizacje.
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Wnioski

Omawiając naszkicowane “mapy” staraliśmy się pokazać jak zindywidualizowane są ścieżki rozwoju 
młodych ludzi i jak trudno uogólniać dane uzyskane w badaniach biograficznych. Zebrany materiał 
pozwala jednak na sformułowanie pewnych wniosków, które mają szersze znaczenie wykraczając 
poza indywidualne przypadki. Przedstawiamy je poniżej w nawiązaniu do wyników badań 
Sefton-Greena i Brown.

Istnieje duża zbieżność dróg rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych młodych Polaków i 
Brytyjczyków. Pierwszy charakterystyczny rys progresji wszystkich osób, z którymi przeprowadzono 
wywiady w Wielkiej Brytanii i Polsce to chęć i umiejętność samodzielnego zgłębiania tajników 
technologii wykształcona stosunkowo wcześnie, często już w szkole podstawowej. Wydaje się, że 
bez tej zdolności poświęcenia znacznej części czasu wolnego na własne, niezależne eksploracje 
świata cyfrowego wszystkie inne czynniki mające wpływ na rozwój kreatywności w tej dziedzinie 
schodzą na dalszy plan. Fakt ten ma szereg implikacji dla planowania adekwatnych form wsparcia 
dla tej grupy młodych ludzi, w sposób który może ułatwić im wykorzystanie potencjału zainteresowań 
cyfrowych w dalszej karierze zawodowej.

Ostro postawiona teza w raporcie Brytyjczyków - “school is not enough” - znajduje potwierdzenie 
także na gruncie wywiadów przeprowadzonych w Polsce. W toczącym się dyskursie na temat wagi 
kształcenia kompetencji cyfrowych w szkole należy odróżnić dwa wątki. Czym innym jest edukacja 
powszechna, której ważną częścią jest przekazanie umiejętności posługiwania się narzędziami 
cyfrowymi wszystkim uczniom, podobnie jak od wszystkich oczekujemy umiejętności czytania, 
pisania i liczenia. Czym innym jest natomiast kształcenie “twórców cyfrowych” - osób, które będą 
zdolne te narzędzia tworzyć i za ich pomocą kształtować rzeczywistość. Ci młodzi ludzie szybko 
wyrastają ponad program nauczania informatyki w szkole podejmując w czasie wolnym zadania 
wymagające znacznie wyższych kompetencji niż te, które można zdobyć dzięki lekcjom informatyki. 
Nawet jeśli szkoła jest początkowo inspiracją do podjęcia takiego dodatkowego wysiłku, bardzo 
szybko przestaje mieć większe znaczenie w dalszym rozwoju umiejętności cyfrowych tej wąskiej 
grupy młodych ludzi. Rolą dobrego nauczyciela informatyki jest w tej sytuacji wyjście poza szablon 
podstawy programowej i podsuwanie zadań dodatkowych, niestandardowych, motywujących. W 
oparciu o przeprowadzone wywiady trudno nam ocenić jaka jest skala takich inicjatyw. Wydaje się, że 
bardzo ograniczona - młodzi ludzie, którzy wśród osób wpływowych, znaczących w rozwoju ich 
kompetencji cyfrowych, wymieniają nauczycieli informatyki są w zdecydowanej mniejszości.
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Średnie szkoły zawodowe lub klasy profilowane niekoniecznie są skutecznym sposobem rozwiązania 
trudności, których nie udaje się pokonać na wcześniejszych etapach edukacji formalnej, gdzie ten 
sam program nauczania obowiązuje wszystkich. Powody są różne w każdym wypadku. Liceum 
ogólnokształcące wprawdzie oferuje klasę o profilu mat-fiz-inf, lecz dodatek “inf” wydaje się w 
praktyce mieć niewielką wagę w zestawieniu z wiodącym “mat”. Wszyscy nasi respondenci - 
absolwenci takich klas potwierdzają to jednomyślnie: dobre licea stawiają na matematykę, program i 
poziom nauczania informatyki pozostaje daleko w tyle. Sytuacja nie zmienia się więc istotnie od 
etapu szkoły podstawowej: motywujące zadania z informatyki wykraczają poza ramy szkolne, wiążą 
się z dodatkowym zaangażowaniem nauczyciela.

W tym kontekście pojawia się kwestia dostępności mentorów czy ekspertów w dziedzinie IT, którzy 
mogliby pomóc młodym ludziom wybijającym się ponad program nauczania informatyki w szkole w 
rozwijaniu ich umiejętności technicznych. Różnica pomiędzy wynikami badań przeprowadzonych w 
Wielkiej Brytanii i Polsce jest w tym wypadku zasadnicza. Sefton-Green i Brown przedstawiają wiele 
możliwości nauki i konsultacji w pozaszkolnych placówkach gromadzących entuzjastów technologii 
cyfrowej - “makerspaces”, Fablabs, “hackspaces”. Są wśród nich nie tylko młodzi ludzie, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kodowaniem, programowaniem i tworzeniem różnorodnych 
obiektów z komponentem cyfrowym ale również osoby o zaawansowanej wiedzy i umiejętnościach 
w tej dziedzinie. Tym sposobem powstaje przestrzeń współpracy, wymiany doświadczeń i uczenia 
się dająca ogromne możliwości rozwoju młodym ludziom, którzy uczestniczą w takich 
hobbystycznych społecznościach. 

Nikt z polskich respondentów nie brał udziału w zajęciach tego typu. Wydaje się, że przede 
wszystkim ze względu na brak takich możliwości w ośrodkach, z których pochodzą młodzi ludzie, z 
którymi rozmawialiśmy (w większości małe miasta w Małopolsce). Jedyną formą grupowej 
aktywności rozwijającej umiejętności cyfrowe, o której wspominają to pozalekcyjne kółka 
informatyczne w szkole, głównie w szkole podstawowej i gimnazjum, bardzo rzadko w szkole 
średniej. Zajęcia te są prowadzone przez tych samych nauczycieli, którzy prowadzą lekcje 
informatyki - oznacza to, że właściwie jedyna grupa mentorów, która pojawiła się w wywiadach w 
Polsce to nauczyciele. Nasi respondenci wspominają też o starszych kolegach, na których pomoc 
można było liczyć, członkach rodziny, osobach poznanych w Internecie, lecz są to wszytko 
indywidualne przypadki, trudno wskazać w jakiejś formie zorganizowaną grupę czy przestrzeń 
wspólnej pracy dającej dostęp do mentorów poza sporadycznym udziałem kilku spośród naszych 
respondentów w wirtualnych sieciach społecznościowych koncentrujących się na wybranych 
obszarach technologii cyfrowej.
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Sefton-Green i Brown podkreślają wagę zaangażowania młodych ludzi w pozaszkolne inicjatywy 
rozwijające umiejętności cyfrowe w procesie wspólnego tworzenia konkretnych produktów gdyż 
otwierają one realne perspektywy kariery zawodowej. Praca w dziedzinie IT ma charakter zespołowy, 
a więc wcześnie zdobyte doświadczenie we współpracy, np. przy tworzeniu gry komputerowej czy 
też aplikacji cyfrowej ma tu kluczowe znaczenie. Makerspaces mają charakter społecznościowy, są 
przestrzenią spotkań i dyskusji z rówieśnikami i starszymi kolegami, którzy już pracują w branży IT, 
tym samym dając dostęp do informacji o realiach rynku pracy z pierwszej ręki. 

Bardzo trudno stworzyć takie możliwości w ramach edukacji formalnej. Doradztwo zawodowe w 
szkole nie zastąpi autentycznych interakcji w kręgu eksperckim, jaki tworzy się w nieformalnej 
przestrzeni makerspace, gdzie młody człowiek niejako naturalnie, bezpośrednio zapoznaje się z 
charakterem pracy, która go interesuje, trendami i perspektywami zawodowymi. Pewna sztuczność, a 
często zbyt duży poziom ogólności spotkań z doradcą zawodowym, to główne powody bardzo 
krytycznej oceny tej formy wsparcia w polskich szkołach wśród naszych respondentów (w tych 
wypadkach gdzie taka forma wsparcia w ogóle się pojawia). 

W świetle powyższych uwag warto wrócić raz jeszcze do kwestii samodzielności w zdobywaniu 
twórczych umiejętności cyfrowych dających szansę zatrudnienia. Nie chcemy, ani nie mamy podstaw 
do tego, by negować deklaracje większości naszych respondentów, którzy są przekonani o znaczeniu 
jaką miała ich własna samodzielna praca na ścieżce rozwoju zawodowego. Nasuwa się jednak 
pytanie, jak stworzyć młodym ludziom lepsze warunki do pracy i nauki, w których samodzielna 
twórcza inicjatywa zostanie doceniona i wsparta w społecznościowym wymiarze. Z pewnością 
zaangażowanie nauczyczycieli informatyki, którzy potrafią wyjść poza podstawę programową 
organizując dodatkowe zajęcia dla uczniów w formie pozalekcyjnych warsztatów czy kółek 
zainteresowań jest bardzo ważne. Kluczową jednak sprawą jest tworzenie pozaszkolnych ośrodków 
dających możliwość eksploracji technologii cyfrowej w nieformalnej przestrzeni współpracy, gdzie 
zarówno twórczy samodzielny wkład uczestników jak i platforma wymiany doświadczeń umożliwiają 
łącznie kształcenie kompetencji otwierających perspektywy pracy w branży IT. W Wielkiej Brytanii 
skala dostępności “digital makerspaces” jest nieporównywalnie większa niż ma to miejsce w Polsce, 
gdzie inicjatywy takie są czymś stosunkowo nowym[5]. Budując szerokie porozumienie na rzecz 
umiejętności cyfrowych w Polsce[6] warto rozważyć praktyczne implikacje tego stanu rzeczy.

[5] https://www.nesta.org.uk/report/young-digital-makers
[6] http://umiejetnoscicyfrowe.pl 
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3. Aneks: Mapy biograficzne

W tej części przedstawiamy wybrane narracje biograficzne młodych Polaków, którzy podążają 
ścieżką kariery zawodowej w dziedzinie IT. Wywiady, które przeprowadziliśmy w kilku mniejszych i 
większych miastach Małopolski w okresie od sierpnia 2017 do marca 2018, streszczamy tu w formie 
“map” kierując się metodyką brytyjskiego raportu Mapping Learner Progression into Digital 
Creativity[7]. Liczymy, że ułatwi to dalsze badania komparatystyczne dróg rozwoju kompetencji 
cyfrowych w naszych krajach. Wybrane mapy są zapisem najobszerniejszych i najciekawszych 
wywiadów jakie przeprowadziliśmy w Polsce. Stanowią tym samym empiryczny fundament 
niniejszego opracowania.

[7] https://www.nominettrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Mapping-learner-progression-into-digital-creativity-FINAL.pdf
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