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Wprowadzenie	
 

Raport zawiera wnioski z badań -przeprowadzonych w województwie podkarpackim i 
małopolskim polegających na testowaniu rozwiązania (produktów projektu) na grupie 
docelowej użytkowników w ramach projektu Mentoring NEETs. Innowacyjna forma 
doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET (zadanie 2) o 
numerze POWR.04.03.00-00-0029/18. Projekt realizowany jest przez BD Center sp. z o.o. w 
partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
oraz Kaakkois – Suomen Ammattikorkeakoulu  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Cele	projektu:		

Projekt Mentoring NEETs realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 30.11.2021 r. 
Głównym celem projektu w okresie 35 miesięcy jest wytworzenie, a następnie przetestowanie 
i modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno-prywatnym nowych narzędzi 
wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na 
rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów 
działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju. 

Rozwiązania i instrumenty, które zostaną wypracowane i wdrożone w ramach projektu 
obejmują następujące elementy: 

• model prowadzenia NEET mentoringu (indywidualnego i grupowego), m.in. z 
materiałami dla mentorów (scenariusze ramowe, materiały szkoleniowe), opartego na 
rozwiązaniach fińskich; 

• pierwsza w Polsce platforma dotycząca NEET mentoringu, na której umieszczone 
zostaną cyfrowe produkty projektu; 

• kursy e-learningowe nt. NEET mentorów dla użytkowników; 
• kursy e-learningowe dla NEET mentorów; 
• interaktywne narzędzie diagnostyczne do badania kompetencji społecznych (badające 

wśród NEET poziom skuteczności NEET mentorów). 

Ostateczni	odbiorcy	produktów	projektu 

Ostatecznymi odbiorcami produktów wytworzonych w projekcie są osoby w wieku 15-
29 lat należące do kategorii NEET (not in employment, education nor training) – nie 
uczestniczące w kształceniu, szkoleniach i nie pracujące (osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo) minimum przez cztery tygodnie przed przystąpieniem do projektu. Model 
prowadzenia NEET mentoringu (indywidualnego i grupowego), który zostanie wypracowany 
w projekcie będzie możliwy do wykorzystania zarówno niezależnie w pracy z młodzieżą 
należącą do kategorii NEET, albo jako instrument wspierający programy aktywizacji 
edukacyjnej i/lub zawodowej NEET, jako narzędzie służące zachęceniu ich do udziału w 
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procesie aktywizacji edukacyjnej i/lub zawodowej. Na wczesnym etapie rozpoczęcia procesu 
aktywizacji młodzieży NEET głównym celem mentoringu jest pokazanie, że proces ten będzie 
dopasowany do ich potrzeb i możliwości, może stanowić ciekawą „przygodę”. Mentoring może 
być także wykorzystywany w trakcie procesu aktywizacji edukacyjnej/zawodowej, niejako 
równolegle do innych działań aktywizacyjnych młodzieży, w celu zmotywowania uczestników 
do zakończenia procesu aktywizacji i zapobiegania sytuacjom przerwania procesu aktywizacji 
edukacyjno-zawodowej uczestników. 

Cel	badań 

Na etapie projektu, którego dotyczy niniejszy raport (zadanie 2), badaniami objęto 35 
osób pracujących z młodzieżą w województwie małopolskim oraz 60 przedstawicieli 
młodzieży NEET i 35 osób pracujących z młodzieżą w województwie podkarpackim. Osoby 
zawodowo związane z młodzieżą (użytkowników docelowych projektu) zatrudnione były w 
różnych podmiotach (publicznych, prywatnych, NGO, grupach wsparcia, kołach i innych). Do 
grupy tej zaliczono również potencjalnych NEET Mentorów, którzy w działaniach na rzecz 
młodzieży NEET będą mogli skorzystać z produktów wytworzonych w projekcie. Badania 
miały na celu poznanie opinii użytkowników na temat wytworzonych produktów projektu oraz 
przetestowanie ich na grupie docelowej z uwzględnieniem możliwości dalszej optymalizacji 
tak, aby były one dostosowane do potrzeb i możliwości użytkowników zgodnie z ideą 
projektowania opartego na doświadczeniach użytkowników (user experience design).  

Przedmiotowy zakres badań objął testy wszystkich produktów wytworzonych w 
projekcie (platformę internetową mentoringneets.pl, kursy e-learningowe A1-A3 dla 
użytkowników, kursy e-learningowe B1-B3 dla NEET mentorów oraz interaktywne narzędzie 
do badania kompetencji społecznych). Celem badań było przetestowanie produktów w 
praktyce, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron, w szczególności błędów, ograniczeń i 
niedociągnięć związanych z ich użytkowaniem, a następnie na ich podstawie zaproponowanie 
wstępnych rekomendacji do dalszego ich doskonalenia. W badaniu uwzględniono następujące 
obszary i wynikające z nich pytania badawcze: 

• atrakcyjność produktów: na ile produkty są przez użytkowników postrzegane 
jako atrakcyjne wizualnie, estetycznie i przyjemne w użytkowaniu (wygląd 
portalu, elementy graficzne i ich ustrukturyzowanie)? 

• funkcjonalność produktów: na ile użytkownicy mogą przy pomocy 
produktów/narzędzi zrealizować konkretne zadania bez niepotrzebnego wysiłku 
(m.in. wykorzystanie materiałów do zajęć przez NEET mentora, zdobycie 
wiedzy nt. modelu mentoringu grupowego/indywidualnego)? 

• użyteczność produktów: w jakim stopniu produkty odpowiadają na realne 
potrzeby użytkowników i umożliwiają rozwiązanie ich typowych problemów 
(m.in. trafność zakresu merytorycznego kursów, przydatność narzędzia 
diagnostycznego w pracy NEET mentorów)? 

• intuicyjność/poziom trudności podczas korzystania z produktów: na ile 
korzystanie z podstawowych funkcjonalności produktów jest dla użytkowników 
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przejrzyste, proste i nie sprawia trudności (m.in. architektura informacji na 
portalu, nawigacja pomiędzy różnymi elementami w kursach e-learningowych)? 

• niezawodność produktów: na ile użytkownik czuje, że może polegać na 
produktach i je w pełni kontrolować (m.in. korzystanie z portalu na różnych 
urządzeniach, w różnych przeglądarkach, logowanie)? 

• stymulacja i innowacyjność produktów: na ile produkty postrzegane są przez 
użytkowników jako nowatorskie i zachęcają do częstego korzystania z nich 
(m.in. opinie na temat zaawansowania produktów w porównaniu do innych 
funkcjonujących na rynku, deklaracje dotyczące wykorzystania produktów)?1 
 

Metodologia	i	przebieg	badań	

W badaniu wykorzystano zróżnicowane metody i techniki badawcze dążąc do 
triangulacji metodologicznej. W ramach badań uwzględniono dwa moduły obejmujące różne 
kategorie użytkowników docelowych: 

 
(1) testy produktów wśród młodzieży NEET i NEET mentorów (60 uczestników z 

województwa podkarpackiego) 
(2) testy produktów wśród osób pracujących z młodzieżą NEET (70 uczestników z 

województwa podkarpackiego i małopolskiego). 
 

W przypadku badania realizowanego wśród młodzieży NEET poddano testom model 
indywidualnego i grupowego mentoringu oraz produktów projektu na drodze metody 
eksperymentalnej w formie cyklu spotkań edukacyjnych/dydaktycznych. W spotkaniach 
uczestniczyli zrekrutowani NEET mentorzy oraz młodzież NEET. W ramach testów 
zrealizowano: 

 
• 16 spotkań młodzieży z mentorem w 5 grupach po 12 osób (mentoring 

grupowy), każde spotkanie trwało 4 godziny; 
• indywidualne spotkania wszystkich przedstawicieli młodzieży NEET (N=60) z 

mentorami (mentoring indywidualny), każdy respondent był zobowiązany 
odbyć 16 spotkań, każde trwające 1 godzinę. 
 

W przypadku testu mentoringu grupowego zajęcia odbywały się raz w tygodniu, a cały cykl 
dla każdej grupy zrealizowano w okresie 4 miesięcy. W każdej grupie uczestniczyło 12 
przedstawicieli młodzieży NEET. W przypadku testu mentoringu indywidualnego każdy z 
przedstawicieli młodzieży biorących udział w badaniu miał możliwość indywidualnego 

 
1 Por. Laugwitz B., Schrepp M. & Held T. (2008). Construction and evaluation of a user experience 
questionnaire. [w:] Holzinger, A. (red.): USAB 2008, LNCS 5298, s. 63-67. 
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spotkania z mentorem raz w tygodniu. Podczas realizacji testów przyjęto, iż czas trwania cyklu 
spotkań indywidualnych zależeć będzie od potrzeb i postępów poszczególnych uczestników 
(reprezentantów młodzieży NEET). Okres uczestnictwa młodzieży NEET w testach 
mentoringu indywidualnego wyniósł od 1 do 4 miesięcy w zależności od potrzeb. Podczas 
spotkań ich uczestnicy testowali i opiniowali wszystkie produkty projektu z wyjątkiem kursu 
e-learningowego przeznaczonego dla NEET Mentorów (B1-B3). W badaniu zastosowano 
następujące narzędzia: 

• scenariusz spotkań grupowych z odbiorcami ostatecznymi; 
• scenariusz spotkań indywidualnych z odbiorcami ostatecznymi; 
• formularz uwag i sugestii dla mentorów uczestniczących w testowaniu produktów; 
• formularz uwag i sugestii młodzieży NEET uczestniczącej w testowaniu produktów. 

 

Scenariusz spotkań grupowych zawierał wskazówki dla NEET Mentorów prowadzących 
spotkania w grupach. Obejmował wskazówki dotyczące moderowania działań związanych z 
wykorzystaniem platformy mentoringneets.pl, kursu A1-A3 i narzędzia diagnostycznego. W 
scenariuszu uwzględniono również realizację działań w grupie z wykorzystaniem 
zamieszczonych na platformie narzędzi dla NEET Mentora (m.in. „Gra charakterów”, „Gra 
Mentor moich marzeń”). Do scenariusza dołączono materiały dydaktyczne do wykorzystania 
podczas zajęć. 

Scenariusz spotkań indywidualnych zawierał wytyczne dla NEET Mentorów związane z 
diagnozą kompetencji społecznych młodzieży NEET. W ramach tych spotkań szczególną 
uwagę skupiono na testowaniu narzędzia diagnostycznego online. Celem testów było poznanie 
opinii użytkowników oraz rozpoznanie ograniczeń i mankamentów narzędzia w warunkach 
zbliżonych do realnego procesu pracy mentora z młodzieżą (test wstępny i test weryfikujący). 
Na pierwszym spotkaniu indywidualnym każdy z przedstawicieli młodzieży NEET wypełniał 
test wstępny obejmujący wszystkie 15 kompetencji uwzględnionych w teście. Podczas każdego 
z kolejnych spotkań ta sama osoba wypełniała 1 lub więcej z 15 testów weryfikujących 
odnoszących się do kompetencji, której zwiększeniu miał służyć udział w zajęciach. 

Formularz uwag i sugestii dla mentorów podzielono na trzy części tematyczne: (1) model 
międzypokoleniowego mentoringu indywidualnego i grupowego, (2) narzędzie diagnostyczne 
(test kompetencji społecznych) i (3) moduły e-learningowe (A1-A3). Narzędzie umożliwiało 
NEET mentorom ocenę na ile produkty sprawdzają się w praktyce, opisanie ich 
mankamentów/ograniczeń oraz zaproponowanie rekomendacji umożliwiających optymalizację 
produktów. Każdy mentor mógł również sporządzić krótkie zestawienie przedstawiające 
wymierne pożytki i ograniczenia związane z zastosowaniem produktów w praktyce. Do 
formularza dołączono krótką instrukcję zawierającą informacje dotyczące sposobu jego 
wypełnienia. 

Formularz uwag i sugestii dla młodzieży NEET umożliwiał sporządzenie notatek 
zawierających opinie i oceny młodzieży na temat testowanego elementu/produktu a także 
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przedstawienie rekomendacji i sposobów ich wdrożenia. Formularz został podzielony na 16 
części – każda z nich dotyczyła kolejnego tygodnia realizacji spotkań grupowych i 
indywidualnych.  

 Dobór respondentów do badania (młodzież NEET) miał charakter celowy. Zastosowano 
następujące kryteria doboru próby: 

• status na rynku pracy (brak podjęcia pracy zarobkowej przez 4 tygodnie poprzedzające 
rekrutację), 

• status edukacyjny (nieuczęszczanie do szkoły/na szkolenia zawodowe w okresie 4 
tygodni poprzedzających rekrutację), 

• wiek (od 15 do 29 lat). 
 

Podczas rekrutacji kandydaci do uczestnictwa w badaniu otrzymywali również dodatkowe 
punkty w zależności od długości pozostawania poza rynkiem pracy i systemem edukacji. 
Podczas rekrutacji przyjęto również kryteria horyzontalne w projektach finansowanych z EFS 
dotyczące niedyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność (60% respondentów w 
próbie to kobiety, 5% to osoby niepełnosprawne). Ze względu na trudności związane z 
rekrutacją do badań i dużym zróżnicowaniem młodzieży NEET potencjalnych kandydatów 
podzielono na trzy subgrupy (NEET z konieczności, z wyboru i z definicji), a następnie do każdej 
subgrupy dostosowano odpowiedni model rekrutacji. Główną techniką doboru próby była 
technika RDS (Respondent Driven Sampling), która stanowi rozwinięcie popularnej metody 
„kuli śniegowej”. Polega ona na tym, że rekruter stara się dotrzeć do trzech/czterech osób, które 
spełniają kryteria udziału w projekcie (wiek 15-29, nie pracuje, nie uczy się, mieszka w woj. 
podkarpackim), w trzech/czterech różnych środowiskach/grupach (rówieśniczych, 
przyjacielskich). Osoby te (tzw. seeds) wskazują kolejnych potencjalnych NEETów ze swojej 
grupy. W ten sposób rekruter dociera do kręgu osób znajomych i często będących w 
podobnej sytuacji ale pochodzących ze zróżnicowanych środowisk (rys. 1).  

Rysunek 1.Ścieżki dotarcia do respondentów za pomocą metody RDS. 

 
Źródło: opracowanie własne. 



 
„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET” (-POWR.04.03.00-00-0029/18) 
 

8	
 

Technikę RDS uzupełniono alternatywnymi sposobami dotarcia do respondentów poprzez 
spotkania face-to-face, wparcie instytucji (urzędy pracy), oraz media społecznościowe. 
Pierwsze spotkanie z grupą reprezentantów młodzieży NEET odbyło się 19 grudnia 2019 roku, 
a ostatnie 29 lipca 2020 roku. 

W drugim module badań przeprowadzono testy produktów wśród osób pracujących z 
młodzieżą NEET (70 uczestników z województwa podkarpackiego i małopolskiego). W 
badaniach tych zastosowano metodę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Główną 
techniką badawczą był wywiad bezpośredni (face-to-face, woj. małopolskie) i wywiad 
telefoniczny (tele-IDI, woj. podkarpackie). W badaniu wykorzystano częściowo 
ustrukturyzowany scenariusz wywiadu IDI, który podzielono na 4 części merytoryczne: (1) 
poziom znajomości produktów projektu, (2) opinie i sugestie dotyczące platformy 
mentoringneets.pl i jej elementów (narzędzie diagnostyczne, Pomoc+), (3) opinie i sugestie 
dotyczące modułów e-learningowych A1-A3, (4) opinie i sugestie dotyczące modułów e-
learningowych B1-B3. 

Dobór próby miał charakter celowy. W procesie rekrutacji respondentów głównym 
kryterium doboru próby było doświadczenie pracy z młodzieżą (w tym z kategorii NEET) w 
różnych formach, takich jak: 

• zatrudnienie (praca zawodowa), 
• samozatrudnienie, 
• wolontariat. 

 
Ponadto, profil pracy respondentów mógł objąć takie obszary, jak: 

• edukacja formalna, 
• edukacja pozaformalna i/lub nieformalna,  
• aktywizacji społeczna i/lub zawodowa i/lub edukacyjna, 
• działalność na rzecz włączenia społecznego i/lub rozwoju osobistego i/lub edukacji 

kulturalnej i/lub innej.  
 

Podczas rekrutacji uwzględniono potencjalnych respondentów zaangażowanych w różnych 
podmiotach (publicznych, prywatnych, NGO, grupach wsparcia, kołach, i inne), w tym 
potencjalnych NEET Mentorów oraz wolontariuszy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży 
NEET (zarówno w swojej działalności zawodowej, jak i pozazawodowej) będą mogli 
skorzystać z produktów wytworzonych w projekcie.  

Kategoria użytkowników, którzy mieli doświadczenie pracy z młodzieżą była bardzo 
zróżnicowana. Poza osobami bezpośrednio związanymi z młodzieżą NEET, kategoria ta objęła 
między innymi: doradców zawodowych/osobistych/biznesowych, trenerów/coach’ów 
personalnych, wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji pracujących z młodzieżą, 
animatorów/edukatorów grup formalnych i nieformalnych (np. kluby osiedlowe, sportowe, 
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przyparafialne, koła, grupy wsparcia, instytucje kultury, inne), kadrę instytucji pomocy i 
integracji społecznej/instytucji rynku pracy/instytucji szkoleniowych/urzędów pracy/OHP itp.  

Ponadto, podczas rekrutacji uwzględniono też zaangażowanie w pracę z młodzieżą 
(częstotliwość kontaktu z młodzieżą) oraz staż pracy potencjalnego respondenta z młodzieżą 
(liczba miesięcy). Na podstawie tych kryteriów sporządzono ranking potencjalnych 
respondentów, a następnie wybrano z listy pierwszych 35 respondentów zrekrutowanych w 
województwie podkarpackim i 35 respondentów zrekrutowanych w województwie 
małopolskim. 

Badanie zostało zrealizowane w okresie od 12.11.2019 r. do 27.11.2019 r. w Krakowie 
(respondenci z województwa małopolskiego) i 5.11.2019 r. do 29.01.2021 r. Rzeszowie 
(respondenci z województwa podkarpackiego). 

Charakterystyka	respondentów		

W pierwszym module badania udział wzięło 60 respondentów, którymi byli odbiorcy 
ostateczni projektu – reprezentanci młodzieży NEET. Zgodnie z kryteriami doboru próby były 
to osoby fizyczne, w wieku od 15 do 29 lat, nie kształcące się, nie szkolące się i nie pracujące 
(osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w okresie minimum 4 tygodni przed przystąpieniem do 
projektu, które zamieszkują zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. Rekrutacja 
respondentów objęła osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.  

 Pomimo spełnienia wszystkich kryteriów klasyfikujących respondentów do kategorii 
młodzieży NEET (zgodnie z przyjętą definicją) próba okazała się zróżnicowana wewnętrznie 
(heterogeniczna) pod względem takich cech jak: płeć, wiek, wykształcenie czy status 
zawodowy. Kryteria definicyjne młodzieży NEET sprawiają, iż w kategorii tej znalazły się 
zarówno osoby aktywnie poszukujące pracy, jak też i osoby, które nie są zainteresowane jej 
podjęciem. 

Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety (82%), tylko co piąty respondent był 
mężczyzną (18%, rys. 2). 

Rysunek 2. Struktura respondentów ze względu na płeć (N=60, w procentach). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Broszkiewicz W. (2020a, b, c). 
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Zdecydowanie mniej liczny udział mężczyzn w grupie badanych jest zjawiskiem bardzo 
częstym w tego typu badaniach i może wynikać z większej presji społecznej na aktywność 
zawodową mężczyzn w polskiej kulturze, a co za tym idzie – większą niechęć mężczyzn to 
ujawniania swojego statusu jako osoby nieaktywnej zawodowo. 

 Respondenci byli też znacznie zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia. 
Cechy te są ze sobą powiązane, gdyż poszczególne stopnie formalnej edukacji mają miejsce w 
konkretnym okresie cyklu życia. Strukturę próby ze względu na te dwie zmienne przedstawiono 
na rys. 3. 

Rysunek 3. respondentów ze względu na wiek i wykształcenie (w procentach, N=60).   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Broszkiewicz W. (2020a, b, c). 

 Zestawienie wieku i wykształcenia respondentów wskazuje, iż co piąty respondent w 
wieku powyżej 17 lat posiadał wykształcenie gimnazjalne, co świadczy o porzuceniu ścieżki 
edukacji formalnej w tej kategorii respondentów. Niemal połowa respondentów posiadała 
wykształcenie policealne i jedna czwarta legitymowała się wykształceniem wyższym. Odsetek 
osób z wyższym wykształceniem w próbie jest znacznie niższy niż w populacji generalnej 
(27,3% w roku 2018), kategoria osób z wykształceniem policealnym jest zaś 
nadreprezentowana w próbie w stosunku do populacji generalnej (35% w 2018 roku2. Taka 
struktura próby może trafnie odzwierciedlać charakterystykę populacji młodzieży NEET w 
Polsce, jako osób gorzej wykształconych i częściej porzucających edukację formalną na 
wczesnym jej etapie, niż ma to miejsce w populacji generalnej. 

Respondenci różnią się też ze względu na sytuację zawodową, co wiąże się bezpośrednio z 
przyjętym podczas rekrutacji do badania podziałem na 3 subkategorie młodzieży NEET: (1) 
NEET z konieczności, (2) NEET z wyboru i (3) NEET z definicji/tranzycji (rys. 4). 

 

 

 
2 GUS (2019), Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018, Warszawa, Gdańsk, s. 31. 
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Rysunek 4.Status zawodowy respondentów (w procentach, N=60). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Broszkiewicz W. (2020a, b, c). 

O ile trudno na podstawie powyższych danych zaklasyfikować osoby bierne zawodowo 
do jednej z tych subkategorii, o tyle można przypuszczać, iż do kategorii młodzieży NEET z 
konieczności mogą należeć osoby bezrobotne, które rejestrują się w urzędzie pracy. Bezrobotni 
nie zarejestrowani w ewidencji urzędów pracy mogą zaś należeć do subkategorii młodzieży 
NEET z wyboru. Bierność zawodowa, a taki status wskazuje ¾ respondentów, może wiązać się 
zarówno z sytuacją wyboru (utrzymanie przez rodziców/partnera), konieczności (opieka nad 
osobami zależnymi) czy tranzycji (np. oczekiwanie na rozpoczęcie nauki).  

W drugim module badania (wywiady IDI) wzięło udział 70 respondentów: 35 z 
województwa podkarpackiego i 35 z województwa małopolskiego. Respondentami w tym 
badaniu były osoby pracujące z młodzieżą w różnej formie. Obligatoryjnie przy tym każdy 
respondent musiał wykazać doświadczenie zawodowe w działaniach z osobami młodymi 
kategorii NEET. Czas pracy z młodzieżą oraz potwierdzenie doświadczenia w działaniach na 
rzecz osób w kategorii NEET weryfikowane były za pomocą oświadczeń kandydatów do 
badania. Grupa badawcza była zróżnicowana ze względu na płeć, staż pracy z młodzieżą oraz 
jej formę wyrażającą się w statusie i roli zawodowej. Strukturę badanej grupy przedstawiono 
w tabeli 1: 

Tabela 1. Struktura respondentów (osób pracujących z młodzieżą) ze względu na płeć i staż pracy (w liczbach całkowitych). 

Województwo Liczba 
respondentów Mężczyźni Kobiety 

Średni 
staż pracy 

z 
młodzieżą 

(mies.) 

Minimalny 
staż 

(mies.) 

Maksymalny 
staż (mies.) 

Odchylenie 
standardowe 

podkarpackie 35 9 26 119 7 360 94 

małopolskie 35 10 25 69 9 360 64 

Ogółem 70 19 51 nd nd nd Nd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Broszkiewicz W. (2020a, b, c). 
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Powyższe dane wskazują, iż kobiety stanowiły niemal ¾ grupy badanych, co można wiązać z 
tradycyjnym wzorcem edukacji i wychowania, w którym jako głównym aktorem są kobiety, i 
którego obserwowalnym wyznacznikiem jest zjawisko feminizacji w sektorze edukacji.  
Zarówno respondenci z Małopolski jak i Podkarpacia znacznie różnili się od siebie pod 
względem doświadczenia w pracy z młodzieżą, co wynikało z kryteriów doboru próby. W 
procedurze rekrutacyjnej uwzględniono trzy sub-kategorie: (1) ekspertów – osoby posiadające 
bardzo duże (wieloletnie) doświadczenie w codziennej pracy z młodzieżą, (2) specjalistów – 
osoby, których obowiązki zawodowe obejmują częste kontakty z młodzieżą (np. pośrednicy 
pracy, doradcy, trenerzy), (3) użytkowników – osoby, które mają sporadyczny kontakt z 
młodzieżą lub/i są potencjalnymi NEET Mentorami zainteresowanymi wykorzystaniem 
produktów projektu. A zatem staż pracy w powiązaniu z rolą zawodową pozwala na 
zaklasyfikowanie respondentów do jednej z subkategorii. Respondenci z Małopolski posiadali 
znacznie mniejsze doświadczenie pracy z młodzieżą (średnia to 69 miesięcy, czyli 5 lat i 9 
miesięcy), niż respondenci z Pokarpacia (średnia to 119 miesięcy, czyli 9 lat i 11 miesięcy), 
jednak różnice w doświadczeniu zawodowym badanych były znacznie większe w Małopolsce 
(odchylenie standardowe 94 miesiące, czyli 7 lat i 10 miesięcy w porównaniu do 64 miesięcy, 
czyli 5 lat i 4 miesięcy).  

Niemniej jednak w obydwu grupach znalazły się osoby, których doświadczenie w pracy 
z młodzieżą objęło znaczną część ich dotychczasowego życia zawodowego (30 lat) i takie, które 
deklarowały siedmiomiesięczny staż pracy. Różnice te są bardzo istotne w kontekście wyników 
badań a także wniosków końcowych i wstępnych rekomendacji, ponieważ niejednokrotnie 
respondenci z dużym (eksperci i specjaliści) i niewielkim doświadczeniem (użytkownicy) 
wyrażali sprzeczne opinie na temat produktów projektu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na status 
zawodowy badanych. O ile respondenci z Podkarpacia stanowili pod tym względem raczej 
jednolitą grupę, w której skład wchodzili nauczyciele i trenerzy, o tyle status zawodowy 
respondentów z Małopolski był bardzo zróżnicowany. W skład badanej grupy weszli zarówno 
przedstawiciele jednostek publicznych (administracji, edukacji), stowarzyszeń realizujących 
zróżnicowane działania skierowane do młodzieży oraz przedsiębiorcy, którzy w swojej pracy 
zawodowej stykają się z młodzieżą.  

 

1. Ogólna	percepcja	produktów	projektu	przez	użytkowników	
	
1.1 Atrakcyjność produktów 

 

Ogólny poziom atrakcyjności wizualnej i estetycznej produktów (wygląd portalu, 
elementy graficzne i ich ustrukturyzowanie) w percepcji jej użytkowników (młodzieży NEET 
i osób pracujących z młodzieżą) uznać należy za dostateczny. Opinie respondentów są jednak 
zróżnicowane, przy czym większym krytycyzmem wykazali się respondenci z grupy młodzieży 
NEET. Ogólnie rzecz biorąc, badani z tej grupy podkreślali, iż projekt graficzny platformy, 
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kursów i narzędzia jest prosty, przejrzysty, a elementy graficzne uporządkowane. Kolorystykę 
wykorzystaną w projekcie badani uznali za stonowaną i nienachalną. W przypadku osób 
pracujących z młodzieżą zwracano uwagę na spójną i „ugrzecznioną” estetykę strony. 
Niektórzy respondenci z tej grupy postrzegali produkty projektu jako nowoczesne (minimalizm 
w projektowaniu) i atrakcyjne pod względem wizualnym. Ilustracją takiego postrzegania 
produktów są wypowiedzi respondentów: 

R:	 Generalnie	 strona	 mi	 się	 bardzo	 podobała	 i	 jest	 bardzo	 przejrzysta	 i	 od	 razu	 widać	
wszystko	na	niej,	czyli	jeśli	ja	mam	zrealizować	kursy	no	to	od	razu	widzę,	że	jest	zakładka,	
gdzie	jest	ta	zakładka	i	że	to	jest	bardzo	czytelnie	wszystko	umieszczone,	czyli	że	jak	czegoś	
szukam,	no	to	wiem,	gdzie	to	znaleźć.	Też	kolory	są	bardzo	moim	zdaniem,	przyjazne	dla	oka,	
nie	są	jakieś	bardzo	narzucające,	w	sensie	nic	mnie	takiego	nie	raziło	i	jak	korzystałam,	to	
korzystało	mi	się	z	tego	przyjemnie,	nic	mnie	nie	męczyło	na	tej	stronie,	nie	musiałam	czegoś	
szukać,	błądzić,	tylko	było	tak	wszystko	czytelnie	i	jasne.	[R14,WM]	

R:	Wydaje	mi	się,	że	strona	jest	dość	przejrzysta,	wydaje	mi	się,	że	grafika	wybrana	jest	w	
taki	sposób,	że	nie	zaburza	ona	najważniejszych	treści,	które	na	tej	stronie	można	znaleźć.	
[R19,WP]	

Niemniej jednak w opiniach respondentów z obydwu badanych grup pojawiły się też 
głosy krytyczne wskazujące na potrzebę dalszych prac nad produktami w tym obszarze. Przede 
wszystkim zwrócono uwagę na takie mankamenty projektu graficznego portalu, jak: 

• zbyt monotonna, niezbyt bogata/zróżnicowana kolorystyka; 
• zbyt szablonowe/standardowe opracowanie graficzne3;  
• niewielka liczba elementów graficznych i ich niedopracowanie, w szczególności: 

o nieostre zdjęcie na stronie głównej, 
o  słabo widoczne elementy nawigacyjne i graficzne – zakładki, przyciski (np. 

przycisk odtwarzania nagrania audio na slajdach, rys.5), 
o  „rozjeżdżające się” elementy portalu, 
o elementy graficzne „zachodzące na siebie” (np. w zakładce Pomoc+, rys. 6)  
o przytłaczające logotypy lidera i partnerów projektu,  
o zbyt jaskrawe kolory tła („trójkąty”) utrudniające dostęp do głównych treści,  
o nieprzemyślane rozmieszczenie elementów graficznych na stronie,  
o nieuzasadnione stosowanie czerwonej czcionki w tekstach; 

• statyczna forma przekazu wizualnego (brak elementów interaktywnych, takich jak 
filmy, animacje). 

 
3 Niektórzy respondenci porównywali projekt graficzny portalu mentoringneets.pl do standardowych stron 
internetowych instytucji publicznych i placówek medycznych: „R: (…) Powiem szczerze, że jak patrzę na tę stronę 
to, widzę trochę stronę Scan-Medu albo innej placówki medycznej. (…) jest ona bardzo taka sucha jakaś (…) taka 
mało zachęcająca (…) nie jest zbytnio charakterystyczna, nie jest jakaś właśnie jakby… zachęcająca do takiego 
właśnie podejścia, bardziej takiego wnikliwego. (…) a ja właśnie tak często zwracam uwagę na jakieś wizualne 
efekty, wygląd i to mnie tak zaskoczyło szczerze mówiąc (…) Mi brakuje takiego ciepła w tej stronie po prostu. 
(…)” [R03,WM] 
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Rysunek 5. Przycisk odtwarzania nagrania audio na slajdach kursów e-learningowych. 

 

Źródło: zrzut ekranu z kursu A1 (slajd 4).  

 

Rysunek 6.Zachodzące na siebie elementy graficzne w zakładce Pomoc+. 

 

Źródło: zrzut ekranu, zakładka Pomoc+. 

 

Analiza powyższych mankamentów dostrzeżonych przez badanych wskazuje, iż o ile niektóre 
uwagi dotyczące kolorystyki można uznać za głosy wynikające z indywidualnych upodobań, o 
tyle stosunkowo długa lista niedociągnięć związanych z technicznymi regułami projektowania 
graficznego portalu powinna być przedmiotem modyfikacji produktu. Również statyczna forma 
przekazu wizualnego odbiega od typowej dla młodzieży formy komunikacji. 

 

1.2 Funkcjonalność, niezawodność i intuicyjność produktów 

 Badanie ogólnej percepcji funkcjonalności produktów koncentrowało się na ocenie 
stopnia trudności korzystania przez badanych z produktów w odniesieniu do takich 
funkcjonalności jak: logowanie się do serwisu, korzystanie z narzędzi i materiałów dostępnych 
na portalu, zakładki Pomoc+ oraz nawigacji wewnątrz platformy - pomiędzy różnymi jej 
elementami.   

W opinii badanej młodzieży NEET poziom funkcjonalności produktu okazał się wysoki. 
Respondenci na ogół nie mieli problemów z logowaniem się do serwisu, nawigacją czy 
korzystaniem z kursów e-learningowych. Logowanie uznano za standardowe, a co za tym idzie 
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- intuicyjne. Jedyne problemy dotyczyły kwestii technicznych, niezależnych od projektantów 
serwisu (długie oczekiwanie na maila potwierdzającego rejestrację w serwisie). Nawigację w 
serwisie uznano za przejrzystą, zwartą i czytelną. Pozytywnie oceniono udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. Podobne opinie wyrażały osoby pracujące z młodzieżą, jednak 
respondenci z tej grupy byli bardziej krytyczni. W swoich opiniach zwrócili oni uwagę na 
większą liczbę pozytywnych aspektów produktów jak też i mankamentów w obszarze ich 
funkcjonalności. Funkcjonalności jakie – obok przyjaznej nawigacji -uznano za ważne to: 

• możliwość powtórek i sprawdzenia wiedzy w ramach interaktywnych kursów e-
learningowych, 

• ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych, 
• możliwość pobierania treści,  
• rejestrowanie postępu uczestników kursu w zapoznawaniu się z jego treścią. 

 

Wśród uwag krytycznych odnoszących się do funkcjonalności produktów zwracano uwagę na 
takie mankamenty, jak:  

• mankamenty techniczne utrudniające korzystanie z produktów: 
o problemy z linkiem aktywacyjnym do rejestracji w serwisie, 
o niestabilność portalu („zawieszanie się” podstrony Pomoc+, spowolnione 

działanie podstrony),   
o problemy wynikające z niedostosowania skryptu portalu do potrzeb wszystkich 

popularnych przeglądarek internetowych (np. FireFox, Safari), 
o niedostosowanie produktów do urządzeń mobilnych (smartfon)/ograniczenia 

responsywności strony; 
 

• ograniczenia związane z nawigacją: 
o brak możliwości płynnego przechodzenia pomiędzy testami w narzędziu 

diagnostycznym, 
o brak możliwości powrotu do pytania i zmiany odpowiedzi w narzędziu 

diagnostycznym, 
o „niewidoczna” funkcjonalność odtworzenia nagrania audio w kursach e-

learningowych, 
o nieintuicyjne przełączanie przycisków w menu dostępności (przycisk „kontrast” 

i „skala szarości” – brak możliwości „odkliknięcia” przycisków, rys. 7), 
o niejasny, zbyt skomplikowany i niezgodny z utartymi nawykami użytkowników 

Internetu (heurystykami) sposób nawigacji w zakładce Pomoc+,  
o dublowanie elementów nawigacyjnych (menu górne i menu boczne, rys. 8). 
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Rysunek 7.Przyciski „kontrast” i „skala szarości” – brak możliwości „odkliknięcia” wybranych opcji (wyłączenie 
przyciskiem „Tryb domyślny”). 

 

Źródło: zrzut ekranu po kliknięciu ikony ułatwienia dostępu. 

Rysunek 8. Menu górne i menu boczne na stronie głównej portalu mentoringneets.pl. 

 

Źródło: zrzut ekranu ze strony głównej portalu. 

Szczególnie niekorzystnie na funkcjonalności produktów projektu odbijają się 
ograniczenia techniczne związane z niedostosowaniem produktów do wszystkich przeglądarek 
i urządzeń mobilnych. Relatywnie niski poziom funkcjonalności w tym obszarze sprawia, iż 
potencjalni użytkownicy produktów, w coraz większym stopniu przyzwyczajeni do korzystania 
z produktów interaktywnych na smartfonie mogą łatwo zniechęcić się do portalu i 
umieszczonych na nim narzędzi. Niedopracowana ekspozycja narzędzi w urządzeniach 
mobilnych, czy niemożność otwarcia strony w niektórych przeglądarkach, wywołuje 
uzasadnioną frustrację badanych: 

R:	Jak	się	zaloguję	to	tak,	może	tak,	sposób	poruszania	się,	jeśli	to	włączę	sobie	na	komputerze	
jest	 okay,	 bo	 jakby	 jest	 dobrze.	 Wszystko	 widzę,	 jest	 logowanie	 przez	 Google’a	 i	 przez	
Facebook’a,	co	dużo	ułatwia.	Ale	miałam	na	telefonie	i	jest	trochę	inaczej.	I	na	telefonie	już	nie	
jest	tak	fajnie,	bo	na	telefonie	już	trzeba	wiedzieć	(…)	jak	korzystałam	z	tego	na	telefonie,	bo	
chciałam	doczytać	jakiś	moduł	w	tramwaju,	bo	nie	zdążyłam	w	domu,	to	to	było	problemem,	
bo	 pokazywały	 się	 na	 przykład	 obrazki,	 a	 nie	 ma	 było	 tekstu	 i	 musiałam	 to	 powtarzać.	
[R12,WM]	

R:	 te	 slajdy	na	 telefonie	bardzo	 się	 rozjeżdżają,	 brakuje	połowy	 tekstu	albo	 ten	 tekst	 jest	
ucięty,	więc	jeżeli	ktoś	korzysta	z	telefonu,	bo	nie	ma	np.	na	co	dzień	dostępu	do	komputera,	
to	też	nie	do	końca	będzie	w	stanie	przejrzeć	kompleksowo	te	moduły.	[R30,WP]	
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Zdecydowanym	 utrudnieniem	 dla	 badanych	 była	 też	 niezgodna	 z	 nawykami	 użytkowników	
Internetu	nawigacja	w	zakładce	Pomoc+,	która	nie	jest	spójna	z	koncepcją	nawigacji	w	pozostałych	
podstronach	portalu.	W	opinii	respondentów	takie	zaprojektowanie	tej	strony	wymaga	modyfikacji:	

R:	(…)	Komunikacja	internetowa	ma	to	do	siebie,	że	my	jesteśmy	przyzwyczajeni	do	pewnych	
schematów	 (…)	 Jesteśmy	 przyzwyczajeni,	 że	 określoną	 informację	 uzyskamy	 wykonując	
określone	czynności,	czyli	ja	się	tutaj	spodziewałam	i	pewnie	nie	jestem	jedyna	w	takim	razie,	
że	mnie	się	wtedy	klikając	na	tą	Pomoc+	pojawi	ta	informacja,	co	to	oznacza.	Tymczasem	
pojawia	się	to	różowe,	tak	i	ja	to	potem	próbuje	klikać,	próbuje	zjeżdżać,	bo	jest	napisane,	że	
poniżej,	jak	pamiętam.	Więc	ja	próbuje	zjeżdżać,	ja	tutaj	nie	widzę	z	tych	informacji,	które,	o	
których	jest	mowa.	(…)	:	To	ja	myślę,	że	specjaliści	od	stron	już	będą	wiedzieli	o	co	chodzi.	To	
mnie	w	 każdym	 razie	 zmyliło	 i	 próbowałam	 długo	 przeklinać,	 żeby…	 i	 później	 znowu	 to	
„Czytaj	więcej”	Więc	 ja	głąb…	szukałam	odpowiedzi	na	 jakieś	swój	brak	doinformowania,	
takie	krótkie	komunikaty,	znaki	zapytania	w	głowie,	że	coś	mi	tu	nie	gra.	A	ktoś,	kto	ma	słabą	
motywację,	a	taką,	jak	mi	się	zdaje	charakteryzują	się	właśnie	ci	NEET’s,	młodzież	NEET’s.	
To	wydaje	mi	się,	że	po	kilku	kliknięciach	szczerze	mówiąc	zrezygnują.	[R09,WM]	

R:	Wchodzę	i	wiem,	że	mam	dojechać	na	ten	pytajnik,	ale	jakoś	tak,	nie	wiem,	czy	może	to	
wina	mojego	komputera,	wchodzę	na	ten	pytajnik,	ta	treść	z	tego	pytajnika	zjeżdża	mi	na	
dół…	[R12,WP]	

 

1.3 Użyteczność i innowacyjność produktów 

 Ogólna percepcja użyteczności produktów była zróżnicowana – zarówno ze względu na 
typ badanej grupy (młodzież NEET/osoby pracujące z młodzieżą) jak też i – w przypadku osób 
pracujących z młodzieżą – ze względu na doświadczenie zawodowe. W przypadku młodzieży 
NEET – we własnej ocenie tej grupy - produkty odpowiadają na ich realne potrzeby. Osoby 
pracujące z młodzieżą częściej wskazywały różne ograniczenia użyteczności produktów dla 
młodzieży, widząc ich większą użyteczność dla osób pracujących z młodzieżą, w szczególności 
- potencjalnych NEET Mentorów. Trzeba przy tym zauważyć, iż respondenci posiadający duże 
doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą byli bardziej skłonni postrzegać narzędzia i 
materiały dostępne na platformie jako mało użyteczne w ich pracy, natomiast osoby o krótkim 
stażu pracy z młodzieżą najczęściej postrzegały produkty jako bardzo użyteczne. Obserwacja 
taka jest jak najbardziej prawidłowa, bowiem niewielkie doświadczenie wiąże się na ogół z 
potrzebą pogłębiania wiedzy i poszukiwania nowych, ciekawych materiałów i narzędzi. 
Prawidłowość ta pozwala też wskazać na osoby z niewielkim stażem zawodowym w pracy z 
młodzieżą jako na głównych użytkowników produktów przeznaczonych dla tej kategorii osób.  

 Oceniając użyteczność produktów respondenci najczęściej odnosili się do zawartości 
merytorycznej kursów e-learningowych i ich trafności pod kątem ich potrzeb oraz przydatności 
narzędzia diagnostycznego oraz zakładki Pomoc+. W opinii badanej młodzieży NEET 
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produkty projektu jednoznacznie odpowiadają na ich potrzeby, o czym świadczy między 
innymi brak szczegółowych uwag w tym zakresie. W swoich wypowiedziach respondenci 
zwracali uwagę na to, że zarówno platforma jak i zamieszczone na niej materiały i narzędzia, 
pozwalają im zdobyć nowe kompetencje, wiedzę i wpływają na ich rozwój. Ilustracją takiego 
postrzegania produktów jest wypowiedź jednego z badanych: 

R:	 Platforma	 jest	 użyteczna,	 można	 dowiedzieć	 się	 więcej	 o	 osobach	 NEET	 oraz	 poznać	
sposoby	rozwiazywania	problemów.	Można	podnieść	swoje	kompetencje	oraz	poznać	osobę	
NEET	mentora.	[R03]	

W przypadku osób pracujących z młodzieżą –ocena użyteczności poszczególnych produktów i 
narzędzi jest bardziej złożona i zależy od stażu pracy zawodowej, a co za tym idzie – poziomu 
wiedzy i doświadczenia. Osoby o niewielkim doświadczeniu zawodowym w pracy z młodzieżą 
zwracały uwagę na przydatność produktów dla NEET Mentorów jako swoiste kompendium 
wiedzy i „skrzynka narzędziowa” umożliwiająca realizację typowych dla tej roli zadań: 

R:	(…)	gdybym	ja	to	była	tym	hipotetycznym	NEET’s	mentorem,	no	to	pewnie	bym	chciała		
to	mieć	tak	to	na	blachę	opanowane	i	te	bazy	jakby	z	czego	to	wynika	jakby,	jakieś	tam	wyniki	
badań,	 ten	 projekt	 jakby.	 Taki	 rozbity	 na	 czynniki	 pierwsze,	 też	 te	 projekty	 zagraniczne.		
To	 myślę,	 że	 to	 by	 mi	 pomogło.	 Że	 wiedziałabym,	 że	 nawet	 jak	 mówię	 o	 czymś,	 albo	
przekazuję	komuś	jakąś	wiedzę,	albo	nawet	tłumaczę	co	to	za	projekt	to	ja	wiem,	o	co	chodzi.	
[R01,WM]	

R:	Myślę,	że	będzie	to	przydatne	w	pracy,	zarówno	osób,	które	będą	faktycznie	zajmować	się	
stricte	 zajmować	 się	 pracą	 z	 młodzieżą,	 do	 której	 adresowany	 jest	 cały	 ten	 projekt,	 ale	
patrząc	pod	kątem	własnej	pracy	pedagoga	też	niektóre	rozwiązania	mogę	zastosować	w	
swoim	życiu,	niekoniecznie	będąc	mentorem	[R17,WP]	

Poziom merytoryczny treści na stronie respondenci oceniali na ogół pozytywnie podkreślając 
spójność i kompletność opracowania treści oraz przystępność kursów e-learningowych.  

Respondenci, którzy posiadali znaczny staż pracy zawodowej z młodzieżą (eksperci, 
specjaliści), zwracali uwagę na swoiste poczucie zagubienia w pierwszym kontakcie z 
portalem, które wiązało się z brakiem syntetycznej informacji wyjaśniającej użytkownikom 
główne przeznaczenie portalu oraz wskazującej konkretnych adresatów poszczególnych 
elementów (adresaci platformy, modułów e-learningowych, testu kompetencji). Respondenci z 
tej kategorii krytycznie odnosili się do zawartości merytorycznej treści na portalu, podważając 
jej przydatność w pracy z młodzieżą. Za niezbyt użyteczne uznali również narzędzie 
diagnostyczne oraz zakładkę Pomoc +. Wśród elementów wskazujących na niską ocenę 
użyteczności produktów wskazywano przede wszystkim na: 

• treści nie dopasowane do polskich warunków (kwalifikowanie 15-letniej młodzieży do 
kategorii NEET), 

• brak treści, które dostarczałyby nowych, użytecznych informacji dla osób pracujących 
z młodzieżą, 
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• powierzchowne, niepogłębione opracowanie materiału w kursach e-learningowych, 
• nużące, powtarzające się treści w poszczególnych modułach e-learningowych, 
• niezrozumiały, niejasny sposób prezentowania niektórych fragmentów treści w 

kursach e-learningowych, 
• brak konkretnych przykładów, praktycznych narzędzi do pracy z młodzieżą NEET 

(np. scenariusze zajęć), 
• bardzo rozbudowane narzędzie diagnostyczne (dużo pytań), hermetyczny język i mało 

przydatne opracowanie wyników testu kompetencji. 
 

     Zakładka Pomoc+ była również krytycznie oceniana przez przedstawicieli młodzieży 
NEET. Taka ocena wynikała ze zbyt obszernej i nużącej instrukcji obsługi portalu, niejasnej 
nawigacji na tej podstronie, co wymaga od użytkowników dużo czasu i cierpliwości: 

R:	(…)	wchodzę	na	te	wszystkie	„więcej”,	tak	trochę	to	sztywne	jest,	jak	już	czytam	potem,		
to	widać	każdą	podstronę	i	trzeba	wejść	w	temat,	żeby	znaleźć	np.	rozwiązanie	problemu,		
taka	fala	treści,	to	ewentualnie	trzeba	by	poprawić	[R13,WP]	

Podsumowując, produkty projektu postrzegane są za użyteczne i innowacyjne przez młodzież 
NEET oraz osoby mające niewielkie doświadczenie w pracy z młodzieżą (potencjalni Mentorzy 
NEET). W opinii osób o dużym stażu i doświadczeniu w pracy z młodzieżą produkty te w 
niewielkim stopniu są postrzegane jako przydatne, nie posiadają one również waloru 
innowacyjności. 

 
2. Percepcja	platformy	internetowej	mentoringneets.pl	

 

Podczas testów produktów projektu zarówno młodzież NEET jak i osoby pracujące z 
młodzieżą po wyrażeniu ogólnej oceny wynikającej z ich pierwszych wrażeń w kontakcie z 
platformą, testami i narzędziem diagnostycznym miały możliwość dokładnego przetestowania 
każdego z nich. Celem tego etapu badania było uchwycenie możliwie jak najwięcej - czasem 
bardzo drobnych – uwag umożliwiających projektantom, specjalistom IT i osobom 
przygotowującym treści merytoryczne optymalizację produktów i narzędzi, tak aby spełniały 
one wysokie standardy użyteczności. Rejestrując uwagi respondentów zachęcano ich również 
do zgłaszania własnych propozycji zmian i modyfikacji produktów. Propozycje użytkowników 
poddano krytycznej ocenie pod kątem ich zasadności, trafności, a także realnych możliwości 
ich wdrożenia, stąd w rekomendacjach nie wszystkie z nich zostały uwzględnione, a część 
propozycji zmodyfikowano. 

Pierwszym testowanym szczegółowo produktem była platforma mentoringneets.pl. 
Podczas testów skupiono się na głównych kryteriach oceny takich, jak atrakcyjność, 
funkcjonalność, użyteczność/przydatność platformy w odniesieniu do potrzeb użytkowników.  
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2.1 Atrakcyjność portalu w oczach respondentów 
 

Wypowiadając się na temat wizualnej atrakcyjności strony respondenci często powtarzali, 
iż jej graficzny projekt jest szablonowy, przeciętny. Z jednej strony nie razi, ale też nie wzbudza 
zachwytu, co lapidarnie opisał jeden z respondentów: 

 

R:	 Kolorystyka	 w	 porządku	 na	 plus,	 aczkolwiek	 nie	 jest	 to	 coś	 co	 zachwyca,	 ale	 też	 nie	
odpycha,	czyli	przyzwoicie.	[R09,WM]	

R:	[Portal	 jest]	może	nie	 tyle	 intuicyjny,	co	bardzo	czytelny	 i	przejrzysty,	czyli	 jeżeli	dana	
osoba	chce	sobie	znaleźć	daną	rzecz,	która	 ją	 interesuje,	po	prostu	sobie	znajdzie.	Bo	 jest	
tutaj	i	strona	główna,	i	projekt,	i	spis	treści,	więc	każdy	w	dowolnej	dziedzinie	życia,	czy	w	
chwili,	 w	 której	 się	 znajduje,	 może	 sobie	 po	 prostu	 takie	 coś	 odtworzyć	 i	 przeczytać.	
[R06,WP]	

 
Testowanie strony umożliwiło dotarcie do bardziej szczegółowych informacji o percepcji 

portalu, a w szczególności zdefiniowanie trzech obszarów, w których strona powinna być 
zoptymalizowane pod względem graficznym: 

 
(1) brak spójności w projekcie graficznym strony – niekonsekwencja w stosowaniu wzorów 

elementów graficznych, czcionki, uporządkowania elementów graficznych na stronie, 
(2) brak zachowania odpowiednich proporcji i harmonii w układzie elementów 

graficznych na stronie,  
(3) przeciętny poziom zaawansowania projektu graficznego w stosunku do współczesnych 

możliwości technicznych i przyzwyczajeń współczesnych internautów. 
 

Niedociągnięcia w tych obszarach zilustrowano poprzez zestawienie kilku podstron portalu na 
rysunku 9, a następnie opisano przykładowe przykłady wskazane przez respondentów 
testujących stronę mentoringneets.pl.  

W pierwszym obszarze niedociągnięcia dotyczą następujących elementów: 

• brak konsekwencji w stosowaniu kolorystyki na stronie: 
o odmienne tło na poszczególnych podstronach (por. A i C), 
o zróżnicowane kolory tła przycisków (np. „Przejdź do testów” w A), 
o nieuzasadniona zmiana koloru czcionek (np. czerwona czcionka w kursach e-

learningowych), 
• brak konsekwencji w układzie elementów na stronie: 

o  zróżnicowana struktura elementów graficznych (np. brak ikony „Ułatwienie 
dostępu” na podstronie C, brak menu na podstronie D), 
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o zróżnicowany układ/struktura elementów graficznych (np. układ „okienkowy” 
na stronie A i „lista” na stronie B). 
 

Rysunek 9. Przykładowe podstrony portalu mentoringneets.pl. 

 

Źródło: zrzuty ekranu z różnych podstron portalu mentoringneets.pl. 
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W drugim obszarze zwracano uwagę na: 

• nieodpowiednie proporcje znaków graficznych względem siebie (np. przytłaczające 
logotypy lidera i partnerów projektu w stosunku do niewielkiego logotypu projektu, 
strona A, C), 

• brak harmonii pomiędzy elementami („rozjeżdżanie się” elementów graficznych i 
tekstu, nierówne umieszczenie elementów, np. przycisk „Przejdź do testów” znajduje 
się wyżej niż analogiczne przyciski „Przejdź do kursów”, „Przejdź do Pomoc+”, zbyt 
wyraziste elementy tła – „trójkąty” - które utrudniają percepcję głównych treści na 
portalu, strona A, D). 

Powyższe mankamenty sprawiają, że poziom atrakcyjności strony internetowej dla badanych 
był umiarkowany, w szczególności w przypadku osób pracujących z młodzieżą i dobrze 
obytych w korzystaniu ze stron internetowych. Osoby te odbierały niektóre podstrony portalu 
jako nieuporządkowane i chaotyczne wizualnie.  

Ostatnim obszarem, który zaważył na umiarkowanej ocenie atrakcyjności strony w 
oczach doświadczonych użytkowników stron internetowych był przeciętny poziom elementów 
graficznych w stosunku do współczesnych możliwości technologicznych i nawyków 
percepcyjnych internautów, o czym dobitnie mówi jeden z respondentów (osoba pracująca z 
młodzieżą) zwracając uwagę na archaiczną szatę graficzną kursów e-learningowych (rys. 10):  

„R:	Te	slajdy	w	modułach	są	trochę	takie	jak	w	Power	Point’cie	robię	czasem	prezentacje	dla	
dzieciaków,	takie	proste,	no	nie	wiem	czy	na	obecną	chwilę	technologii,	czy	to	może	bardziej	
być	 zachęcające	 dla	młodego	 człowieka,	 a	 tu	 zwykłe	 Power	 Pointy,	 czcionka	 Times	 New	
Roman,	 ciągle	 jedne	 logotypy,	 takiego	 typu	 slajdy	 robiliśmy,	 pamiętam,	 jak	 nie	mieliśmy	
możliwości	wykorzystywania	 tych	nowinek	 technologicznych,	w	 tej	 chwili	nauczyciele	czy	
doradcy	mamy	inne	narzędzia,	z	których	korzystamy.	Nie	jest	źle,	powiem	szczerze,	ale	na	
obecną	chwilę	mogłoby	to	być	lepsze”	[R13,WP]	

Rysunek 10.Przykładowy slajd z kursu elearningowego (A2). 

 

 

Źródło: zrzut ekranu z kursu A2. 
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2.2 Funkcjonalność, niezawodność i intuicyjność portalu 

Respondenci nie mieli na ogół trudności, które uniemożliwiały by im wykonanie 
typowych zadań na stronie mentoringneets.pl. Niemniej jednak nie wszystkie funkcjonalności 
okazały się tak samo intuicyjne. Respondenci wskazywali różne niedociągnięcia w tym 
obszarze, jak też proponowali modyfikacje istniejących i dodanie nowych funkcjonalności na 
portalu. Najwięcej głosów krytycznych respondentów dotyczyło funkcjonalności zakładki 
Pomoc+, narzędzia diagnostycznego4 oraz funkcjonalności ułatwienia dostępu. Za 
funkcjonalności, których brakuje na stronie badani uznali: 

• formularz kontaktowy umożliwiający komunikację pomiędzy użytkownikami a 
twórcami portalu, 

• wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie strony według słów kluczowych, 
• wyszukiwarkę umożliwiającą korzystanie z zakładki Pomoc+ za pomocą 

kluczowych fraz (zbliżoną do funkcjonalności FAQ). 
 

Za funkcjonalności, które wymagają modyfikacji uznano: 

• mechanizm logowania do strony, 
• Pomoc+, 
• ułatwienie dostępności. 

 
W odniesieniu do brakujących funkcjonalności należy zauważyć, iż stanowią one standardowe 
elementy stron internetowych, do których internauci są już przyzwyczajeni. W szczególności 
mechanizm pomocy na stronach internetowych najczęściej funkcjonuje w formie tzw. FAQ, a 
więc pytań i odpowiedzi dotyczących potencjalnych głównych problemów, na które może 
napotkać użytkownik strony. Jeszcze innym standardowym rozwiązaniem jest przygotowanie 
tematycznego słownika problemów wraz z instrukcjami, który można przeglądać za pomocą 
dedykowanej wyszukiwarki problemów. Taki mechanizm znacznie ułatwia korzystanie z 
pomocy, gdyż użytkownik szybko może znaleźć informację, której poszukuje. Tymczasem 
projektanci portalu zaproponowali bardzo obszerną i – zdaniem respondentów – zawiłą 
instrukcję, która pełni rolę „manuala” do strony. Tak zaprojektowana funkcjonalność wymaga 
dużo wysiłku i cierpliwości, jest też bardzo czasochłonna. Projektanci strony jako 
wspomagającą formę pomocy zastosowali również formułę graficznego oznaczenia elementów 
na stronie głównej (ikona znaku zapytania), które po najechaniu na nie kursorem przenoszą 
użytkownika do odpowiedniego akapitu w instrukcji. Taki mechanizm zastosowany został 
tylko na stronie głównej i wybranych podstronach i tylko w odniesieniu do kluczowych 
elementów portalu – nie ułatwia więc dotarcia do wszystkich poszukiwanych informacji. 

 W przypadku utrudnień związanych z logowaniem się do serwisu – głosy respondentów 
są podzielone. Młodzież NEET na ogół pozytywnie wyrażała się na temat możliwości 

 
4 Ocena narzędzia diagnostycznego zostanie omówiona w kolejnym rozdziale. 
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logowania się podkreślając różne, standardowe sposoby rejestracji i logowania, które zna z 
innych portali (logowanie przy użyciu konta Google, Facebook). Niemniej jednak, niektórzy 
respondenci z grupy osób pracujących z młodzieżą niezbyt przychylnie wypowiadali się na 
temat potrzeby logowania się do serwisu aby korzystać z kursów, zwracali uwagę na 
konieczność podania zbyt wielu informacji personalnych przy logowaniu oraz długie 
oczekiwanie na maila umożliwiającego rejestrację w serwisie. 

Nawigacja na portalu nie sprawiała respondentom większych trudności, jednak 
powtarzali oni przykłady nieintuicyjnych rozwiązań, które omówiono już w rozdziale 1. Wśród 
tych trudności znajdują się między innymi niestandardowe przyciski nawigacyjne w zakładce 
ułatwienia dostępu („Kontrast”, „Skala szarości”, „Nawigacja z klawiatury”). 

 Obszarem, który poddany został dokładnej diagnozie i który wymaga dalszych 
modyfikacji pod kątem funkcjonalności są utrudnienia związane z architekturą informacji na 
portalu. Utrudnienia te można podzielić na kilka kategorii: 

• trudności związane z brakiem informacji porządkujących układ treści na portalu: 
o brak informacji wstępnej na głównej stronie portalu o jego celu, 

zawartości oraz ogólnej informacji o młodzieży NEET i idei mentoringu, 
o brak jasnego określenia odbiorców portalu z wyraźnym podziałem na 

typy użytkowników (młodzież NEET, osoby pracujące z młodzieżą) 
wraz z klarownym podziałem na treści i narzędzia dedykowane różnym 
typom użytkowników; 

• trudności z logicznym uporządkowanie kategorii/elementów serwisu (kolejność 
takich elementów jak „Kursy”, „O projekcie”, „Kontakt”); 

• trudności z konsekwentnym i zrozumiały słownikiem użytym w tytułach 
zakładek, tekście, nazwach kategorii i klawiszy/ikon (np. zamienne stosowanie 
nazw „moduł” i „kurs”, określenie „ocena wyniku” w teście kompetencji 
zamiast „raport z badania” etc.): 
 

R:	(…)	Powinno	to	być	podzielone	w	mojej	ocenie	na	treści	zupełnie	dla	mentorów,	do	których	
klient,	młodzież	nie	powinna	mieć	dostępu,	a	to	powinno	tylko	być	zaszyfrowane	gdzieś	przez	
właśnie	jakieś	zalogowanie	się	ewentualnie	nie	wiem.	Mentorzy,	którzy	są	zainteresowani	mogą	
mieć	 jakieś	 ogólne	 informację	 o	 idei,	 natomiast	 nie	 o	 szczegółach,	 nie	 o	 konkretnie	 całym	
scenariuszu	 działania,	 łącznie	 z	 technikami,	 które	 są	 przedstawione,	 to	 nie	 powinno	 być	 na	
stronie.	[R07,WM]	

R:	tylko	cały	czas	wydaje	mi	się,	że	jest	brak	informacji	dla	kogo	jest	ten	moduł,	z	tym	miałam	
troszkę	problem,	nie	znalazłam	tu	informacji,	jakiejś	pomocy,	w	Pomoc+	nie	znalazłam	takiej	
zakładki,	nie	mogłam	się	odnaleźć	[R09,WP]	

Niedociągnięcia w zakresie funkcjonalności sprawiają, że respondenci, w szczególności osoby 
pracujące z młodzieżą, korzystając ze strony odczuwają dyskomfort, a błędy wywołują 
frustrację: 
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„R:	(…)	nie	wiem,	na	ile	będziecie	ją	jeszcze	testować	i	kto	będzie	nad	nią	pracował,	ale	jest	
bardzo	dużo	błędów.	Błędów	 interpunkcyjnych	 są	 takie	 ilości,	 że,	no	dużo.	 I	 kilka	błędów	
takich	językowych,	ortograficznych	drugorzędnych,	także	myślę,	że	ktoś	powinien	naprawdę	
usiąść	przy	tym	i	przeczytać.	Ktoś,	kto	się	na	tym	zna,	bo	wiadomo,	że	nie	każdy	to	zauważy,	
ale	ja	to	zauważyłam	i	w	niektórych	momentach	jest	to	rażące,	mnie	to	razi”	[R14,WP]	

Dodatkowym utrudnieniem wywołującym negatywne emocje badanych były problemy 
techniczne związane z niestabilnością strony („zawieszanie się”, niedostosowanie do 
wymogów przeglądarek i urządzeń mobilnych) omówione w rozdziale 1. 

2.3. Użyteczność i innowacyjność strony mentoringneets.pl  

Badani w kategorii osób pracujących z młodzieżą byli podzieleni w swoich opiniach na temat 
przydatności portalu do ich potrzeb. Omówiony w rozdz.1 podział tej kategorii ze względu na 
doświadczenie w pracy z młodzieżą odgrywa kluczową rolę w ocenie wszystkich produktów, 
w tym również strony internetowej. Mniej doświadczeni respondenci dostrzegali użyteczność 
portalu w kontekście: 

• możliwości wykorzystania materiałów zamieszczonych na platformie przez NEET 
Mentorów podczas zajęć indywidualnych i grupowych, 

• możliwości wykorzystania narzędzia diagnostycznego w ramach pracy z młodzieżą, 
• przystępności, klarowności i zwięzłości treści prezentowanych na stronie. 

 
Można zatem uznać, iż w grupie tych osób platforma postrzegana jest jako przydatne 
narzędzie wspierające typowe działania NEET Mentorów.  

Zdaniem bardziej doświadczonych uczestników badania w kategorii osób pracujących z 
młodzieżą portal mentoringneets.pl jest mało użyteczny ze względu na następujące cechy: 

• zbyt ogólnie opracowane treści dotyczących pracy z młodzieżą, 
• niewielka liczba gotowych, praktycznych materiałów/narzędzi, które mogą być 

wykorzystane podczas zajęć z młodzieżą (np. scenariusze), 
• brak nowatorskich/nowych treści przydatnych dla osób pracujących z młodzieżą. 

 
Ponadto, respondenci doświadczeni w pracy z młodzieżą sceptycznie wyrażali się w stosunku 
do przydatności portalu dla samej młodzieży NEET. Zwracano uwagę, iż treści na portalu nie 
są dostosowane do: 

• polskich realiów (kwalifikowanie osoby 15-letniej do kategorii NEET), 
• możliwości percepcyjnych młodzieży (długi i monotonny test kompetencji, statyczny 

sposób prezentacji treści, trudny/formalny język przekazu), 
• doświadczeń i potrzeb informacyjnych młodzieży (zbyt wiele informacji formalnych, 

wprowadzających, treści odnoszące się do doświadczeń, które są obce młodzieży). 
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Taką ocenę użyteczności portalu dla młodzieży NEET, dokonaną przez doświadczonych 
edukatorów, trenerów i osób pracujących z młodzieżą należy uznać za miarodajną w kontekście 
specjalistycznej wiedzy na temat funkcjonowania młodych ludzi w Polsce. Modyfikacja tych 
mankamentów powinna zatem przede wszystkim dotyczyć zastosowania dynamicznych 
kanałów komunikacji oraz ograniczenia tych treści na stronie, które mogą wywołać szum 
informacyjny. Respondenci w następujący sposób opisują te problemy: 

R:	(…)	Natomiast	moduły,	tak	jak	wspomniałam	są	niedostosowane	do	młodzieży	NEET.	[jest	
ich]	Za	dużo	(…)	Czyli	jest	za	dużo	informacji	takich	formalnych.	(…)	po	prostu	są	to	rzeczy,	
które	młodzieży	NEET	nie	interesują.	Bo	na	przykład	ktoś,	kto	powiedzmy	jest	alkoholikiem	
nie	chce	czytać	o	 tym,	 jakie	ma	cele	 jako	alkoholik,	więc	 to	na	 tej	zasadzie.	Więc	dlatego	
mówię,	że	te	moduły	takie	wprowadzające	w	każdym	kursie	dla	młodzieży	są	niepotrzebne.	
[R04,	WM]	

R:	 (…)	w	 tym	przypadku	modułów	skierowanych	do	osób	młodych,	popracowałabym	nad	
grafiką,	żeby	była	ona	jednak	skierowana	do	osób	młodych,	czyli	bardziej	wyrazista	[R12,	
WP]		

Za dostosowaną do możliwości percepcyjnych młodzieży formę komunikacji na stronie 
eksperci i specjaliści uznali komunikację w formie krótkich filmów animowanych lub filmów, 
na których występuje zaangażowany „narrator”. Jego rolą jest przedstawienie językiem 
barwnym, młodzieżowym i w atrakcyjny sposób kluczowych treści znajdujących się na 
platformie. 

	
3. Percepcja	narzędzia	diagnostycznego	online	(test	kompetencji)	
	
3.1	Atrakcyjność narzędzia w oczach respondentów 
 

Opinie młodzieży na temat narzędzia diagnostycznego były podzielone. Część 
respondentów nie wyraziła żadnych propozycji ewentualnych modyfikacji narzędzia. Równie 
znaczna część badanych wskazywała na jego różne ograniczenia i mankamenty. Osoby 
pracujące z młodzieżą były bardziej krytyczne w stosunku do testów kompetencji, niektóre z 
uwag obydwu grup badanych pokrywały się. Zarówno młodzież jak i osoby pracujące z 
młodzieżą za elementy ograniczające poziom atrakcyjności narzędzia wymieniły: 

 
• zbyt rozbudowaną zawartość testów,  
• monotonną formę wypełniania testów,  
• schematyczność i tendencyjność pytań. 

 
Testy obejmujące łącznie ponad 140 pytań uznano za zbyt rozbudowane w odniesieniu do 
przeciętnych możliwości percepcyjnych użytkowników, w szczególności możliwości skupienia 
uwagi przez dłuższy czas, którego wymaga rzetelne wypełnienie testów: 
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R:	 Jest	za	długi.	 (…)	Zbyt	nudny	 i	monotonny.	Nie,	no	nie	wiem,	 ja	mam	problem	z	takimi	
rzeczami.	Po	prostu	nie	dam	rady	rozwiązywać	takich	rzeczy.	Zrobiłam	to,	ale	było	to	dla	
mnie	trudne.	(…)	Wydaje	mi	się,	że	zrozumiałam	je	dobrze,	a	rozwiązywałam	je	źle.	Więc	to	
było	dziwne	(…)		[R12,	WM]	

R:	Ilość	pytań,	dla	mnie,	osobiście,	bardzo	dużo	tych	pytań	było.	Skróciłabym	ilość	tych	pytań	
o	 co	 najmniej	 połowę,	 nawet	 ze	 strony	 osoby,	 która	 potrzebuje	 ciągle	 nowych	 treści	 i	
doskonalenia	się	w	zakresie	pracy	z	młodzieżą…	bardzo	długo	to	trwało,	przejście	całego	
testu,	więc	ilość	pytań,	jak	dla	mnie,	bardzo	duża	[R33,WP]	

 Monotonna forma wypełniania testów wiąże się z zastosowaniem we wszystkich testach 
tego samego typu pytania (pytanie jednokrotnego wyboru w 4-stopniowej skali) co sprawia, że 
respondenci odbierają test jako nużący i odpowiadają na pytania w sposób automatyczny: 

„R:	…odpowiedzi	są	zawsze	takie	same,	przez	monotonię	można	się	zgubić	i	odpowiedzieć	ciągle	
tak	samo,	powinny	być	zróżnicowane…”	[R05]	

R:	Jestem	osobą,	która	czyta	i	robi	bardzo	szybko.	27	minut	zajęło	mi	zrobienie	całego	tego	testu,	
podejrzewam,	 że	 czas	 dla	 osoby,	 która	 nie	 funkcjonuje	 na	 rynku	 pracy,	 bo	 nie	 potrafi	 się	 ani	
wypowiadać,	 ani…	ma	 te	 kompetencje	w	ogóle	wszystkie,	 nawet	 zawodowe,	 bardzo	niskie,	 nie	
potrafi	 się	 skupić,	 jest	 rozkojarzona,	 to	 pod	 warunkiem,	 że	 będzie	 uważnie	 czytać	 te	 pytania		
i	zaznaczać	rzetelnie	odpowiedzi,	że	to	nie	będzie	tylko	klikanie	dla	odbębnienia,	tylko	rzetelnie,		
to	 podejrzewam,	 że	 1,5	 godziny	 trzeba	 liczyć,	 na	 wykonanie	 tego	 długiego	 testu	 kompetencji	
[R14,WP]		

Schematyczność pytań rozumiana jest przez respondentów jako zastosowanie takiej samej 
struktury gramatycznej i logicznej pytań (twierdzenie dotyczące określonej umiejętności, w 
stosunku do poziomu której użytkownik ma dokonać samooceny na 4-stopniowej skali) np.: 
 

Umiem modelować ton głosu tak, aby zainteresować słuchaczy. 
 

Wiem, w jaki sposób uzyskać sympatię słuchaczy. 
 
Potrafię zaangażować grupę osób w dyskusję. 
 
Podczas prezentacji aktywnie obserwuje słuchaczy i potrafię dostosować formę 
przekazu do ich percepcji. 

 
Osoby pracujące z młodzieżą zwróciły też uwagę na tendencyjność pytań, którą rozumiały jako 
dający się stosunkowo łatwo rozpoznać, „wymuszony”, idealny profil odpowiedzi, a co za tym 
idzie - łatwość udzielenia takiej odpowiedzi, która spełni założenia tego profilu: 
 

„R:	 Natomiast	 sam	 układ	 pytań,	 to	 przejdźmy	 do	 minusów,	 wydaje	 mi	 się	 zbyt	 tutaj	
tendencyjny,	w	tym	sensie,	że	pytania	są	lepsze	i	gorsze,	że	nie	ma	i	widać	po	prostu	troszkę	
wymuszony	profil	idealnego	tutaj	pracownika	czy	mentora,	czy	MENTI.	I	zawsze	wiemy	jaka	
jest	najlepsza	odpowiedź	na	dane	pytanie,	brakuje	mi	tutaj	kontekstualności	[R15,WM]	
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R:	są	pytania,	które	potwierdzają	odpowiedzi	wcześniejsze,	z	tego,	co	zauważyłem,	ale	też,	
czy	nie	zniechęca	do	dalszej…	bo	dużo	tych	pytań.	[R02,WP]	

 
Na ocenę poziomu atrakcyjności narzędzia wpłynęły również błędy językowe (np. zamienne 
stosowanie formy „ja” i „my” w instrukcjach do testów, literówki), a także niedociągnięcia w 
zakresie elementów graficznych (np. nieuzasadnione stosowanie czerwonej czcionki w 
pytaniach, niezbyt zrozumiała graficzna forma prezentacji wyników testów), które zostaną 
omówione w dalszej części raportu. 
	
3.2	Funkcjonalność	narzędzia	diagnostycznego	
	 	

Pod kątem poziomu trudności związanych z korzystaniem z narzędzia diagnostycznego, 
zrozumienia celu i interpretacji wyników testów narzędzie diagnostyczne okazało się najmniej 
funkcjonalne ze wszystkich produktów projektu. Obydwie grupy respondentów były zgodne w 
wykazaniu głównych mankamentów narzędzia, ponadto osoby pracujące z młodzieżą zwróciły 
uwagę na potrzebę funkcjonalności, których zabrakło w projekcie narzędzia aby mogło ono 
spełniać właściwie swoje funkcje. 
 
Najczęściej wskazywane mankamenty narzędzia to: 

• błędy w nawigacji, 
• brak graficznej informacji na temat postępów w wypełnianiu poszczególnych testów 

(które testy są już wypełnione, a które nie), 
• niepotrzebne pola w formularzu do wprowadzenia danych metryczkowych/wątpliwa 

zasadność podawania danych, 
• trudne do zrozumienia treści w pytaniach,  
• nieczytelny graficzna wizualizacja wyników badania. 

 

Głównym mankamentem nawigacyjnym w opinii respondentów był brak intuicyjnego 
(zgodnego z nawykami użytkowników Internetu) przejścia pomiędzy poszczególnymi testami 
kompetencji, a co za tym idzie – nieuzasadnione wydłużenie ścieżki użytkownika:  

„R:	(…)	W	jednym	miejscu	po	wykonaniu	testu	kompetencji	nie	ma	informacji,	tylko	zjeżdżamy	
na	sam	dół,	gdzie	jest	podsumowanie	wyników	i	nie	ma	żadnej	informacji,	gdzie	dalej	przejść.	
[chodzi]	o	samą	informację,	gdzie	przejść	dalej.	Tylko	ja	sobie	musiałem	wrócić	z	powrotem	do	
kursu,	do	konkretnego	modułu,	a	powinien	być	jakiś	link,	na	zasadzie:	To	„teraz	przejdź	do	
modułu	pierwszego”,	cyk	i	przechodzisz	z	automatu”.	[R01,WM]	

Opisana	przez	respondenta	ścieżka	użytkownika,	której	celem	jest	przejście	z	jednego	
testu	kompetencji	do	kolejnego	wymaga	wykonania	następujących	kroków:	
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Rysunek 11. Rzeczywista i modelowa (intuicyjna) ścieżka użytkownika podczas przejścia z jednego testu kompetencji do 
drugiego 

	

	

Źródło: opracowanie własne na podstawie cytatów z wypowiedzi respondentów, Broszkiewicz W. (2020a, b, 
c). 

Respondenci wykonują dłuższą ścieżkę przejścia pomiędzy testami, co wywołuje uczucie 
frustracji, pomimo iż przycisk umożliwiający krótszą ścieżkę projektanci umieścili na stronie 
raportu, niemniej jednak znajduje się on w niewłaściwym miejscu na tej stronie (lewy górny 
róg) i skraca ścieżkę tylko o jeden krok (rys. 12). 

Rysunek 12.Umieszczenie przycisku skracającego ścieżkę użytkownika na podstronie zawierającej raport z testu 
kompetencji. 

	

Źródło: zrzut ekranu ze strony prezentującej wyniki testu. 

Wymienianym przez respondentów utrudnieniem nawigacyjnym podczas korzystania z 
narzędzia diagnostycznego był też brak możliwości cofnięcia się do poprzedniego pytania w 
testach (brak przycisku nawigacji „Wstecz”) 
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 Kolejnym zgłaszanym przez respondentów utrudnieniem okazał się brak graficznego 
wyróżnienia ukończonych testów (np. poprzez inny kolor tła w tytule testu) na liście testów 
weryfikacyjnych. Respondentów irytowała sytuacja, w której nie mieli poczucia pełnej kontroli 
nad realizacją testów i musieli sprawdzać który z testów został wypełniony, a który nie poprzez 
klikanie na poszczególne linki do testów. Niezgodne ze standardami projektowania elementy 
architektury informacji respondenci dostrzegali również w innych obszarach związanych z 
korzystaniem z narzędzia.   

 Niektórzy respondenci (szczególnie osoby pracujące z młodzieżą) nie widziały 
uzasadnienia dla konieczności wypełniania formularza i wpisywania danych metryczkowych 
przed rozpoczęciem testu wstępnego. Z jednej strony wskazywali oni, iż niektóre dane podane 
zostały podczas logowania (dublowanie funkcji w odniesieniu do takich danych jak np. adres 
e-mail). Z drugiej strony wskazywano, iż dane dotyczące takich cech jak wykształcenie czy 
sytuacja zawodowa w ogóle nie są uwzględniane w raporcie z testów, a ich wpływ na wyniki 
badania nie jest zrozumiały: 

„R:	 (…)	 Potem	 pojawia	 się	 metryczka	 (…)	 Do	 czego	 jest	 przydatna?	 (…)	 Skoro	 ja	 potem	
dostaję	jakoś	wynik,	ciekaw	jestem,	czy	to	faktycznie	ma	na	cokolwiek	wpływ	(…)	bo	tego	
tutaj	 nie	 widziałem,	 wypełniając	 test	 nie	 widziałem	 potrzeby	 wypełniania	 jakby	 tej	
metryczki.	 Chyba	 że	 faktycznie	 wpływa	 na	 te	 pytania.	 To	 (…)	 miło	 by	 było	 wiedzieć.”	
[R26,WM]	

R:	(…)	jeśli	pierwszy	raz	zalogowałam	się	na	stronę,	to	nie	byłam	do	końca	pewna,	czy	mogę	
ją	odwiedzać,	czy	muszę	być	zalogowana,	brakowało	mi	takiej	 informacji	na	początku,	że	
„abyś	mógł	skorzystać	z	kursu	musisz	się	zalogować”.	Być	może	ja	jej	nie	doczytałam,	może	
jest	taka	informacja.	Że	np.	logowanie	to	jest,	nie	wiem,	bezpłatne,	że	ono	jest	np.	szybkie,	
jakieś	 informacje	 o	 tym	 logowaniu	 (…)	 Ja	 nie	 byłam	 pewna,	 czy	 ja	mam	 robić	 jakiś	 test	
kompetencji,	później	logowanie,	czy	mam	się	logować,	czy	mogę	sobie	tylko	obejrzeć	stronę?	
[R01,WP]	

Niektórzy respondenci mieli również trudności w zrozumieniu pytań w testach, co wynikało 
ze struktury językowej (zdania wielokrotnie złożone, stosowanie podwójnego zaprzeczenia, 
stosowanie niejednoznacznych pojęć). Znaczną trudnością okazało się też zrozumienie raportu 
z testu kompetencji. O ile wykresy słupkowe, ich kolorystyka wraz z legendą pozwalają na 
szybkie zorientowanie się w poziomie kompetencji (wysoki, niski, przeciętny), o tyle 
respondenci nie byli w stanie powiązać poszczególnych pomiarów („słupków”) z treścią 
konkretnych pytań w teście. Problem ten ilustruje poniższy rysunek: 
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Rysunek 13.Brak informacji umożliwiającej odniesienie pomiaru poziomu kompetencji do konkretnych pytań 
w teście. 

	 	

Źródło: zrzut ekranu z podstrony „Twoje wyniki testów”. 

Osoby pracujące z młodzieżą zwróciły uwagę na potrzebę rozwinięcia możliwości 
narzędzia diagnostycznego o trzy ważne funkcjonalności: 

(1) możliwość pobrania raportów w formie pliku pdf, 
(2) możliwość automatycznego przesyłania raportu z testu na adres mailowy podany przez 

użytkownika podczas rejestrowania się do serwisu (w formie pliku pdf, gotowego do 
wydruku lub zapisu), 

(3) czytelne zestawienie wyników testu wstępnego i weryfikacyjnego umożliwiające ocenę 
postępów w nabywaniu/rozwijaniu kompetencji w czasie. 
 

W przypadku pierwszej funkcjonalności wskazywano, iż możliwość pozyskania 
sformatowanego, standardowego i gotowego do wydruku pliku raportu pozwoli na wielokrotny 
powrót do dokumentu, jago analizę i zestawienie z wynikami pozostałych testów. Podobną rolę 
ułatwiającą dostęp i archiwizowanie dokumentów pełni w odczuciu respondentów funkcja 
przesyłania raportów na adres mailowy użytkowników. Kluczową funkcjonalnością w opinii 
osób pracujących z młodzieżą jest zestawienie wyników testów pozwalające ocenić na ile osoba 
badana (przedstawiciel młodzieży NEET) na skutek oddziaływania NEET Mentora podniosła 
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swoje kompetencje społeczne. Zestawienie takie w opinii respondentów powinno być czytelne 
i umożliwiać łatwą interpretację danych (np. tabela porównawcza lub graficzna wizualizacja 
poziomu kompetencji w teście wstępnym i weryfikacyjnym). Obecny projekt narzędzia nie 
spełnia tych oczekiwań (rys.14). 

Rysunek 14.Zestawienie wyników testów wstępnych i weryfikacyjnych. 

	

Źródło: zrzut ekranu z podstrony „Twoje wyniki testów”. 

3.3 Użyteczność narzędzia diagnostycznego 

 Największym mankamentem znacznie ograniczającym użyteczność narzędzia w 
zgodnej opinii obydwu badanych grup respondentów jest brak interpretacji wyników badania 
w odniesieniu do poszczególnych kompetencji. Respondenci oczekują od raportu 
zawierającego wyniki testu jasnego wyjaśnienia tego, co dla badanej osoby oznaczają dane 
wyniki, oraz informacji jakie działania winna ona podjąć aby podnieść własne kompetencje (w 
przypadku młodzieży NEET) lub wesprzeć podopiecznych w podnoszeniu kompetencji ( w 
przypadku NEET Mentorów): 

R: Troszkę za dużo tego dla mnie, ja bym to skumulowała (…) opis konkretnie, co oznacza każdy 
punkt… tak bym to bardziej widziała i kilka zdań, że np. wskaźnik niski oznacza, że kompetencja 
wymaga tego czy tego, wskaźnik średni oznacza, że osoba badana jest taka czy taka, czy postępuje 
w taki sposób, a wskaźnik wysoki oznacza, że dana osoba ma dobrze ukształtowaną cechę czy 
umiejętność [R19, WP] 

W obecnej postaci raport z testu zamiast interpretacji danych zawiera suche stwierdzenia, 
stanowiące kalkę twierdzeń zawartych w pytaniach testu dobranych w zależności od 
odpowiedzi respondentów (rys. 15) 
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Rysunek 15.Opisowe zestawienie wyników z testu (raport). 

 

Źródło: zrzut ekranu z podstrony „Twoje wyniki testów” 

Mechanizm automatycznego generowania oceny wyniku opiera się na prostym dopasowaniu 
frazy określającej poziom konkretnej umiejętności/kompetencji, która opisana jest w pytaniu 
testowym w zależności od udzielonej odpowiedzi użytkownika, jak w poniższym przykładzie 
(z rys. 15): 

Teza w pytaniu: Dbam o to by inni mieli wszystkie niezbędne informacje 

Odpowiedź użytkownika: Raczej tak  

Opis wyniku: Przeważnie dba o to by inni mieli wszystkie niezbędne informacje 

Taki mechanizm generowania raportów opiera się na zestawieniu odpowiedzi a nie ich 
interpretacji, co respondenci szybko wychwycili i uznali za mało pożyteczne zarówno w 
kontekście samooceny własnych kompetencji (młodzież NEET) jak i narzędzia pozwalającego 
na diagnozę i monitorowanie postępów podopiecznego (osoby pracujące z młodzieżą). 

Ponadto, szczegółowa analiza poszczególnych pytań, odpowiedzi i opisu wyniku przez 
biorących udział w badaniu ekspertów i specjalistów (osoby pracujące z młodzieżą) wykazała 
szereg wątpliwości tej kategorii badanych związanych z logiką oraz trafnym w stosunku do 
odpowiedzi opisem wyników. Wszystkie wątpliwości respondentów w stosunku do 
poszczególnych pytań zebrano w formie tabeli, która znajduje się w aneksie do raportu (Aneks 
4). Wątpliwości te wymagają ponownego rozpatrzenia przez twórców narzędzia i jego 
ewentualnej modyfikacji. 

W przypadku niektórych ekspertów pracujących z młodzieżą widoczny jest również 
wyraźny dystans w stosunku do trafności całego narzędzia, a co za tym idzie - jego użyteczności 
w ich pracy. Postulują oni aby zwrócić większą uwagę na zastosowanie narzędzia jako 
pomocniczego, nie zaś głównego źródła wiedzy o poziomie kompetencji społecznych 
(odpowiednia informacja na temat zastosowania narzędzia na platformie): 
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R: Tak, tak na pewno i też jak już rozmawiamy o teście nie jestem do końca przekonany, że 
on bada to, co chciałby badać. Na tej zasadzie, że my jakby korzystając z tego testu 
chcielibyśmy zbadać swoje kompetencje społeczne. [R26, WM] 

Bardziej wymagający eksperci pracujący z młodzieżą chcieliby też mieć możliwość wglądu do 
informacji, na podstawie których mogliby sobie wyrobić zdanie na temat trafności testów, tj. 
informacji o koncepcji teoretycznej, na której opiera się test i informacji na temat algorytmu 
służącego do pomiaru poszczególnych kompetencji.  

4. Percepcja	kursów	e-learningowych	dostępnych	na	portalu	
	

W ramach testów kursów e-learningowych młodzież NEET miała możliwość zapoznać się 
gruntownie z kursami A1-A3, natomiast osoby pracujące z młodzieżą testowały zarówno kursy 
A1-A3 jak i kursy B1-B3. Opinie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na temat 
atrakcyjności, funkcjonalności użyteczności kursów dla potrzeb respondentów znacznie różniły 
się od siebie. Młodzież w dużej mierze pozytywnie wypowiadała się o kursach jako o materiale 
o wysokiej wartości merytorycznej wyczerpującym i przydatnym, przygotowanym przez 
profesjonalistów. Pomimo różnych mankamentów, które dostrzegli respondenci z tej kategorii 
ocena kursów była raczej wysoka. Ocena kursów przez osoby pracujące z młodzieżą była 
ambiwalentna, znacznie bardziej krytyczna niż ocena młodzieży. Podobnie jak w przypadku 
pozostałych produktów – ocena zależała od stażu pracy z młodzieżą. 

 
4.1 Atrakcyjność kursów w odbiorze respondentów 

 
 

Pomimo, iż dla znacznej liczby respondentów kursy stanowiły ciekawy i atrakcyjny obszar 
eksploracji, badani z grupy młodzieży NEET oraz badani z grupy osób pracujących z młodzieżą 
wskazywali te same mankamenty, które negatywnie wpływają na poziom atrakcyjności 
kursów, nierzadko rażą i wywołują zniechęcenie. Jednomyślność w tym względzie i częste 
wskazywanie na te samych usterki kursów e-learningowych wskazuje na trafność i rzetelność 
tych obserwacji, a co za tym idzie – konieczność działań naprawczych. 
 Wśród najczęściej wymienianych obszarów zniechęcających respondentów do 
korzystania z kursów wymienić należy: 
 

• wielokrotne powtórzenia treści w poszczególnych kursach/modułach, 
• niedopracowana oprawa graficzna kursów, 
• błędy i niedociągnięcia redakcyjne w treściach prezentowanych na slajdach, 
• statyczna formuła przekazu treści, 
• nieodpowiednia forma prezentowania treści w formacie audio. 

 
Respondenci zwracali uwagę na zbędne ich zdaniem treści, związane z prezentacją lidera i 
partnerów projektu, założeń projektu, zakresem modułu i wprowadzeniem do modułu. Treści 



 
„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET” (-POWR.04.03.00-00-0029/18) 
 

35	
 

te – wielokrotnie duplikowane w kursach - z czasem wywoływały uczucie irytacji i frustracji. 
Taka struktura kursów sprawiała, że szybko zniechęcali się oni do e-learningu, a ponadto 
granice pomiędzy poszczególnymi modułami w ich odbiorze – zacierały się:  
 

R:	(…)	Tu	nie	wiem,	po	co	jest	ten	wstęp.	Po	co?	(…)	To	są,	domyślam	się	tytuły	slajdów.	Ale	
też	mamy	w	momencie,	kiedy	nam	się	to	tutaj	rozwija,	ten	panel	sterowania:	„Wstęp”,	„zakres	
modułu”,	„lider	projektu”.	To	będą	dokładnie	te	same	(…)	człowiek	ma	ochotę	wyklikać	to	
wszystko	(…)	żeby	się	przygotować.	A	w	tym	momencie	odsyła	mnie	cały	czas	do	tych	samych	
slajdów,	więc	wydaje	mi	się,	że	gdyby	tam	było	wprost	napisane	„Slajdy”,	albo	„Prezentacja”,	
albo	„Zapoznaj	się”	po	prostu	z	projektem,	to	to	by	w	zupełności	wystarczyło.	Ja	nie	widzę	
potrzeby,	żeby	tutaj	to	było,	aż	tak	szczegółowo	rozpisane,	bo	(…)	później	po	wejściu	na	te	
slajdy	i	tak	mamy	nazwy	po	prawej	stronie.	I	analogicznie	w	każdym	z	nich.	To	mnie	trochę	
wprowadziło	w	błąd	(…)	Po	jakimś	czasie	zobaczyłam,	że	to	jednak	jest	to	samo.	[R09,WM]	
 
R:	 Jeśli	chodzi	o	całość,	 to	wydaje	mi	się,	że	spora	część	 informacji	bardzo	często	się	powtarza		
i	w	pewnym	momencie	jest	dla	mnie,	jako	dla	osoby	przeglądającej	te	kursy,	było	to	nużące,	że		
i	znowu	i	znowu	i	jeszcze	raz	to	samo,	także	wydaje	mi	się,	że	lepiej	by	było	dla	osoby	korzystającej		
z	 danego	 kursu,	 z	 danej	 prezentacji,	 gdyby	 można	 było	 przeczytać	 raz,	 a	 dobrze	 konkretną	
informację,	 ewentualnie	 za	 jakiś	 czas	 wrócić	 do	 tego,	 a	 nie,	 żeby	 się	 te	 informacje	 co	 chwilę	
powielały,	bo	wiele	tych	slajdów	powtarzało	się,	były	dokładnie	takie	same	i	to	było	takie	nużące.	
[R30,WP]	

W opinii respondentów treści dotyczące projektu i jego realizacji powinny znajdować się na 
stronie głównej, a kursy dotyczyć zagadnień czysto merytorycznych.  
 Respondenci postrzegali również oprawę graficzną kursów jako niezbyt dopracowaną i 
atrakcyjną. Na taki odbiór wpływ miały mankamenty znane już z innych produktów:  
 

• źle sformatowane elementy graficzne (elementy zachodzą na siebie, „rozjeżdżają się”),  
• standardowe, mało atrakcyjne formatowanie tekstu (czcionka, punktatory); 
• niewłaściwe przestrzenne rozplanowanie elementów graficznych (zróżnicowane 

wielkość slajdów w prezentacjach, pusta przestrzeń pod slajdami, rys.16), 
• nadmiar tekstu w porównaniu do grafiki w modułach przeznaczonych dla młodzieży 

NEET (A1-A3), 
• mało atrakcyjna oprawa graficzna slajdów. 

 

Nieprzyjemne wrażenie na badanych, szczególnie – osobach pracujących, zrobiły błędy 
językowe w kursach oraz błędy edycyjne. Do tych pierwszych zaliczyć należy błędy 
interpunkcyjne, stylistyczne, gramatyczne i literówki, zaś do drugich – niedbałość w 
formatowaniu tekstu (np. różny rozmiar czcionki w tekście). Tego typu mankamenty sprawiają, 
iż w odbiorze respondentów kursy jawią się jako niezbyt dbałe i profesjonalne.  
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Rysunek 16. Zróżnicowana wielkość slajdów w prezentacjach. 

 
Źródło: zrzut ekranów z kursu A2. 

 
Osobnym zagadnieniem jest ogólna statyczna forma prezentowania treści, która 

dominuje we wszystkich produktach projektu. Brak elementów interaktywnych, 
dynamicznych, takich jak filmy czy animacje w zestawieniu z nawykami badanych 
wyniesionymi z użytkowania innych portali, w szczególności w przypadku młodzieży, sprawia, 
iż kursy nie przyciągają ich uwagi: 

 
R:	(…)	wiem,	że	to	są	slajdy,	że	to	jest	e-learning	w	ogóle,	ale	są	e-learningi	z	ludźmi,	którzy	
prawda	występują	i	mówią,	więc	myślę,	że	to	by	było	bardziej	takie	(…)	skierowane	do	tej	
młodzieży	uczestniczącej	w	projekcie.	Bo	jeżeli	do	mentorów	to	to	jest	nie	potrzebne	według	
mnie.	 Ale	 dla	 młodzieży	 jak	 najbardziej.	 Widzę	 tu	 właśnie	 jakiegoś	 takiego	
charyzmatycznego	prowadzącego,	który	by	był	w	stanie	przedstawić	właśnie	wszystkie	te	
podstawowe	takie	założenia.”	[R03,WM]	
	
R:	Zrobiłabym	to	dynamiczniejsze	i	bardziej	cieszące	oko,	żeby	temu	młodemu	człowiekowi	
się	chciało.	(…)	Ta	platforma	mocno	mi	się	kojarzy	z	narzędziem	szkolnym,	a	młodzi	ludzie	
mają	traumy	spowodowane	ze	szkołą	i	jak	zobaczą	to,	to	się	przestraszą.[R19,WP]	

Zarówno młodzież jaki i osoby pracujące z młodzieżą zwróciły uwagę na 
nieprofesjonalne – w ich odczuciu – przygotowanie nagrania audio do slajdów prezentujących 
treści kursu. Chociaż sam pomysł udźwiękowienia treści opisywany był z dużym entuzjazmem, 
szczególnie pod kątem dostępności dla osób niewidomych, to już realizacja tekstu audio 
oceniona została jako monotonna, pełna niedociągnięć, nieciekawa i pozbawiona 
autentyczności: 

 
„R:(…)	my	 jesteśmy	w	Polsce	 i	mamy	tu	przykład	na	slajdzie,	 świetną	rzecz	w	ogóle,	czyli	
możliwość	osłuchania	sobie	głosowego	tego	slajdu.	No	i	niestety	wszystko	byłoby	dobrze,	bo	
sam	pomysł	 jest	 kapitalny,	 tylko	osoba,	 która	 czyta,	ma	bardzo	duże	braki,	 jeśli	 chodzi	 o	
artykulację	w	języku	polskim,	czyta	z	błędami,	czyta	z	transakcentacją,	to	jest	katastrofa,	to	
jest	coś	nie	do	przejścia,	nie	wiem…	na	początku	myślałam,	że	to	jest	w	ogóle	taki	lektor	jak	
w	GPS,	a	potem	stwierdziłam,	że	to	jest	nagranie	jakiejś	prawdziwej	osoby,	no	nie	wiem,	co	
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przyświecało	osobom,	którzy	taki	głos	dali,	ale	 to	 jest	porażka,	 to	 jest	po	prostu	masakra	
piłową	motorową	na	języku	polskim.”	[R14,WP]	

 
4.2. Funkcjonalność, intuicyjność i niezawodność kursów e-learningowych 
  

Znaczna liczba badanych zwracała uwagę na logiczną i uporządkowaną strukturę kursów 
e-learningowych oraz pozytywnie oceniła te elementy, które porządkowały materiał z kursu: 
podsumowania i powtórki. Za duży atut kursów uznano też funkcjonalność odsłuchu treści 
kursu w formie audio oraz możliwość pobierania narzędzi w pliku pdf (scenariusze gier, zajęć 
dla NEET Mentorów). Badani nie mieli też większych trudności z poruszaniem się po kursie. 
Niemniej jednak, zgłosili oni kilka mankamentów znacznie obniżających poziom 
funkcjonalności i intuicyjności w korzystaniu z różnych możliwości jakie oferują kursy e-
learningowe. Wśród tych utrudnień wymieniono przede wszystkim: 

 
• brak jasnego, konkretnego określenia do kogo adresowane są poszczególne kursy (A1-

A3, B1-B3), 
• ograniczenia związane z nawigacją (brak możliwości płynnego przejścia pomiędzy 

modułami, brak możliwości weryfikacji błędów w powtórkach, niedostrzegalny 
przycisk uruchamiający nagranie audio5), 

• zbyt trudny, sformalizowany język w kursach adresowanych do młodzieży – 
niedostosowany do ich możliwości percepcyjnych.  
 

Brak przypisania poszczególnych modułów do konkretnych grup odbiorców wydaje się 
być ogólnym problemem, który widoczny jest też w przypadku testowania innych produktów: 
strony internetowej, narzędzia diagnostycznego. Respondenci kilkakrotnie postulowali 
rozwiązanie systemowe polegające na utworzeniu dwóch odrębnych ścieżek dostępu do treści 
ze względu na status użytkownika (młodzież NEET vs. osoby pracujące z młodzieżą). Taki 
postulat wynikał z poczucia zagubienia w sytuacji, kiedy treści te są ogólnodostępne a 
poszczególne elementy nie są opatrzone wyraźną etykietą – nie wiadomo kto miałby być ich 
docelowym użytkownikiem: 

 
R:	(…)	Jeżeli	rozgraniczamy,	że	to	jest	strona	dla	tych,	którzy	tworzą	projekt	w	sensie:	mentorzy	
i	sami	zainteresowani	no	to	w	takim	razie	dalej	mi	brakuje	jakiegoś,	jakiejś	szczególnej	zakładki,	
takiej	z	tym	kursem	właśnie,	bo	ja	bym	czegoś	takiego	oczekiwała	jako…	młodzież,	uczestnik	
projektu	właśnie	skierowanej	do	konkretnie	do	nich.	(…)	(…)	Bo	tutaj	jakby	z	tego	tak	wynika,	
że	ten	moduł	B	może	być	dla	nich,	jako	że	zainteresowanych,	a	ja	(…)	czytałam	co	jest	dla	kogo,	
ale	nawet	w	toku	mi	się	to	jakoś	zamieszało,	bo	dla	mnie	ten	moduł	B	był	taki	dla	mentorów.	Bo	
tam	były	i	te	ćwiczenia	jakieś	wypisane.	[R03,WM]	

	

 
5 Problem ten omówiono w rozdz. 1.  
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R:	(…)	dla	osoby,	która	ma	się	tylko	i	wyłącznie	zaznajomić	z	tym	kursem,	to	wydaje	mi	się,	że	te	
informacje	 są	 wystarczające,	 ale	 w	 sumie	 ja	 nie	 wiem	 do	 kogo	 jest	 adresowany	 ten	 kurs	
bezpośrednio,	czy	tylko	i	wyłącznie	do…	te	osoby,	które	mają	zamiar	dołączyć	do	projektu,	czy	
tylko	i	wyłącznie	do	mentorów,	bo	jeśli	tylko	do	mentorów,	to	te	informacje	są	niewystarczające	
do	zagłębienia	się	w	dany	temat.	[R30,WP]	

 
Nawigacja w kursie była dla respondentów prosta, ułatwia ją przede wszystkim zakładka z 

poszczególnymi slajdami po prawej stronie ekranu umożliwiająca szybką orientację w 
strukturze kursów. Niemniej jednak pewnym utrudnieniem dla badanych był „niewidoczny 
przycisk” odtwarzający nagranie audio (problem opisany w rozdziale 1) oraz brak możliwości 
płynnego, intuicyjnego przejścia pomiędzy kursami (np. przejście po zakończeniu kursu A1 do 
A2), podobnie jak miało to miejsce w przypadku przejścia pomiędzy testami w narzędziu 
diagnostycznym (rys. 17). 

 
Rysunek 17. Intuicyjna i faktyczna ścieżka przejścia pomiędzy modułami kursu. 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie cytatów z wywiadów z respondentami, Broszkiewicz W. (2020a, b, 
c). 

Ponadto, niektórzy respondenci zwracali uwagę na brak możliwości weryfikacji błędów 
popełnionych przez użytkownika podczas wypełniania ćwiczeń w „powtórkach”: 

 
R:	(…)	jak	podświetlają	się	te	treści,	co	zostało	źle	znaczone,	to	nie	zawsze	można	było	do	
nich	wrócić,	żeby	to	co	było	potrzebne	na	czerwono,	żeby	zerknąć	co	się	zrobiło	źle,	więc	ja	
po	prostu	dawałam	wstecz	i	robiłam	jeszcze	raz,	jakby	nie	wróciłam,	nie	pokazało	mi	co	mam	
źle	zrobione.	[R25,WM]	
 
Poziom funkcjonalności kursów e-learningowych obniżało też zastosowanie relatywnie 

trudnego, sformalizowanego języka w treściach adresowanych do młodzieży NEET. Zarówno 
młodzież, jak i osoby pracujące z młodzieżą zwracały uwagę na zastosowanie specjalistycznego 
słownictwa oraz złożone, formalne struktury gramatyczne, które znacznie utrudniają młodym 
ludziom zrozumienie prezentowanych treści. 
 Osobnym problemem była stabilność techniczna platformy e-learningowej oraz jej 
dostosowanie do wymogów urządzeń mobilnych. Podobnie jak w przypadku pozostałych 
produktów, badani raportowali takie utrudnienia techniczne jak: „zawieszanie się” strony, 
bardzo długie oczekiwanie na otwarcie strony oraz drobniejsze mankamenty związane 
wymogami technicznymi przeglądarki podczas rozwiązywaniem zadań w „powtórkach”: 
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R:	Jeżeli	chodzi	o	powtórki,	no	to	zostały	przygotowane	w	sposób,	nie	działający	wszędzie.	
Tak	jak	mamy	tutaj	na	przykład	brak	wtyczki	flash,	nie	mamy	dostępności	do	kursu.	Można	
było	wprowadzić	alternatywę	w	postaci	tekstowych	rozwiązań,	ponieważ	wtyczka	flash	ma	
być	już	wycofywana	w	najbliższym	czasie.[R21,WM]	

 
W przypadku urządzeń mobilnych wygląd i treści slajdów prezentowanych w kursach nie są w 
pełni dostosowane do rozdzielczości urządzeń mobilnych (smartfon), co było znacznym 
utrudnieniem z korzystania w pełni z funkcjonalności kursu: 

 
R:	 te	 slajdy	na	 telefonie	bardzo	 się	 rozjeżdżają,	 brakuje	połowy	 tekstu	albo	 ten	 tekst	 jest	
ucięty,	więc	jeżeli	ktoś	korzysta	z	telefonu,	bo	nie	ma	np.	na	co	dzień	dostępu	do	komputera,	
to	też	nie	do	końca	będzie	w	stanie	przejrzeć	kompleksowo	te	moduły.	[R30,WP]	

 
4.3. Użyteczność i innowacyjność kursów 

 
Badana młodzież NEET nie miała uwag pod adresem użyteczności kursów A1-A3. 

Większość badanych uznała je za profesjonalne, merytoryczne i przydatne. Jedyne uwagi tej 
grupy badanych dotyczyły kwestii technicznych – zbędnych elementów nawigacji i treści 
informacyjnych w kursie. Młodzież dostrzegła takie mankamenty techniczne, jak 
niewykorzystane/zbędne zakładki po prawej stronie panelu nawigacyjnego kursów (rys.18).  
 
Rysunek 18. Widok zakładek w panelu nawigacyjnym kursów e-learningowych. 

 
Źródło: zrzut ekranu ze strony kursu A2. 
 

Nieprzydatność elementów nawigacyjnych razi niektórych respondentów, którzy 
przyzwyczajeni są do tak zaprojektowanych portali, w których każdy element służy 
konkretnemu celowi i pełni określoną funkcję. Podobną obserwację przedstawiciele młodzieży 
NEET poczynili na stronach, na których znajdują się spisy treści poszczególnych modułów. Na 
tych stronach błędnie umieszczono kolumnę „Stan testu”, która nie powinna się w tym miejscu 
pojawić (rys.19). 

Tego typu mankamenty wskazują nie tylko na uwzględnienie w projekcie kursów 
elementów nieprzydatnych dla użytkowników, ale wywołują u respondentów wrażenie 
niedbałego i nieprzemyślanego zaprojektowania platformy e-learningowej: 

 
R:	Pasek	nawigacyjny	e-learningów	posiada	trzy	ikony.	Pierwsza	jest	aktywna	i	przedstawia	
skatalogowane	 slajdy.	 Po	 wybraniu	 drugiej	 wyświetla	 nam	 się	 sam	 tytuł	 slajdu,	 zaś	 po	
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wybraniu	trzeciej	nie	wyświetla	się	żadna	treść.	Wynika	z	tego,	że	tylko	pierwsza	ikonka	jest	
użyteczna.	[R19]	
 
R:	 (…)	W	module	A1,	w	 Spisie	 treści,	widnieją	 dwie	 kolumny:	 stan	 testu	 oraz	 przejrzane.	
Kolumna	Stan	testu	jest	pusta	a	testy	weryfikujące	nie	odnoszą	się	do	treści	e-learningu	tylko	
do	uzyskanych	kompetencji,	wobec	czego	jest	ona	zbędna.[R21]	

 
Rysunek 19. Kolumna „stan testu” na stronie startowej modułu A1. 

 
Źródło: zrzut ekranu ze strony kursu A1. 
 

Przydatność kursów B1-B3 w swojej pracy wysoko oceniły osoby, które dopiero zaczynały 
swoją pracę z młodzieżą. Dla tej kategorii badanych kursy stanowiły ważne źródło wiedzy i 
rozwoju zawodowego. Osoby o dużym doświadczeniu w pracy z młodzieżą były sceptycznie 
nastawione do przydatności kursów w ich pracy. Wskazywały natomiast kategorie osób, do 
których kursy te powinny być adresowane i dla których będą przydatne. Wśród tych kategorii 
oprócz potencjalnych NEET Mentorów (osób zaczynających pracę z młodzieżą) wymieniano: 

 
• doradców zawodowych, 
• trenerów/coachów, 
• przedstawicieli firm szkoleniowych, 
• osób różnych profesji nieposiadających wykształcenia pedagogicznego czy 

psychologicznego. 
 

Doświadczeni eksperci i specjaliści dostrzegli przydatność kursów dla przedstawicieli tych 
kategorii zawodowych przede wszystkim jako źródło wiedzy, inspiracja oraz repozytorium 
narzędzi do pracy z młodzieżą. Jednocześnie ta kategoria badanych wskazała na kilka 
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mankamentów kursów, które sprawiają, że w ich odczuciu są one w niewielkim stopniu 
przydatne w ich pracy. Wśród tych mankamentów najczęściej wymieniano: 
 

• powierzchowność treści, brak pogłębienia ważnych zagadnień,  
• brak podania źródeł treści, informacji i danych przedstawionych w kursach 

umożliwiających pogłębienie wiedzy, 
• większy nacisk na treści teoretyczne kosztem praktycznych przykładów i ilustracji z 

codziennego życia (praktycznych wskazówek), 
• niewielka liczba gotowych narzędzi dla NEET Mentorów dostępna w materiałach 

szkoleniowych, 
• brak odniesienia treści do polskich realiów. 

 
W percepcji ekspertów i specjalistów biorących udział w badaniu tak opracowane kursy nie 
przyczyniają się do usprawnienia ich pracy, nie przynoszą też nowych, nieznanych im treści. 
Brak wystarczającego uwzględnienie specyficznych polskich uwarunkowań w kursach sprawia 
również, iż mają oni poczucie nieadekwatności przedstawianych treści do kontekstu pracy z 
młodzieżą NEET w Polsce, co sprawia, że wiedza o tej młodzieży wciąż pozostaje dla nich 
niezgłębiona: 
 

R:	Ciężko	mi	powiedzieć,	bo	on	jest	tak	ogólny,	że	ciężko	mi	powiedzieć,	czy	on	w	ogóle	odnosi	
się	do	realiów	polskich.	(…)	choćby	na	objęciu	jakby,	no	pewnymi	badaniami	zapewne	i	tego	
jak	faktycznie	ci	NEET’s	w	Polsce,	jak	oni	funkcjonują,	jaka	jest	struktura	tej	grupy,	tak?	Czy	
tej	młodzieży?	Nie	uczą	się,	nie	pracują,	ale	co?	Czym	się	zajmują,	tak?	…	R:	Skonkretyzować	
kim	będą	te	osoby…	[R18,WM]	
	
R:	(…)	tu	jest	takie	no	suche,	że	czytamy,	czytamy,	dobra,	teraz	sprawdzam,	co	przeczytałam,	
ale	nie	mamy	takiej	weryfikacji	i	odniesienia	się	na	praktykę.	[R13,WP]	

Wszystkie te uwagi sprawiają, iż ogólnie rzecz biorąc kursy e-learningowe dla 
specjalistów i ekspertów w pracy z młodzieżą jawią się jako wtórne i pozbawione elementu 
innowacyjności/nowatorstwa, a wiedza w nich zawarta stanowi oczywiste, podstawowe 
„abecadło” w pracy z młodzieżą: 

 
„R:	(…)	Jeżeli	ktoś	pracuje	z	młodzieżą	i	ma	doświadczenie	kontaktu	indywidualnego	no	to	
właśnie	 czytam	 te	 slajdy	 i	 nie	 było	 tam	 specjalnych	 rzeczy	 odkrywczych	 jeżeli	 chodzi	 o	
metodykę	postępowania,	no	bo	aktywne	słuchanie,	parafraza	czy	 jakieś	 tam	rzeczy,	 to	 są	
rzeczy,	które	są	naturalne.	(…)	[treści]	R:	Są	przedstawione	w	sposób	ogólnodostępny.	Nie	
powiedziałbym,	że	jest	to	mocno	specjalistyczna	wiedza.”	[R01,WM]	
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5. Wnioski	z	badań	
 

Analiza danych pozyskanych w badaniach pozwoliła na sformułowanie wniosków 
końcowych, które odnoszą się do kryteriów uwzględnionych w ocenie produktów: 
atrakcyjności, funkcjonalności i użyteczności produktów. Wnioski z badań pozwalają w dalszej 
kolejności na definicje kluczowych problemów oraz wskazanie wstępnych rekomendacji 
mających na celu dalszą optymalizację produktów. Wnioski przedstawione poniżej 
uporządkowano według przyjętych kryteriów. 

 

Poziom atrakcyjności produktów projektu 

1. Ogólny poziom atrakcyjności produktów projektu w opinii respondentów jest 
dostateczny, niemniej jednak produkty w ich ocenie cechuje szablonowe opracowanie 
graficzne, niedopracowanie poszczególnych elementów i ich struktury oraz statyczna 
forma komunikacji. 

2. Na umiarkowany poziom atrakcyjności strony internetowej mentoringneets.pl istotny 
wpływ mają takie mankamenty projektu graficznego strony i jego wykonania, jak: brak 
spójności graficznej, przestrzennego uporządkowania elementów oraz niewielkie 
wykorzystanie możliwości technicznych w stosunku do nawyków współczesnych 
użytkowników platform internetowych. 

3. Narzędzie diagnostyczne postrzegane jest przez badanych jako zbyt obszerne, 
monotonne i schematyczne, przez co zniechęca do jego wykorzystania.  

4. Kursy e-learningowe przyciągają uwagę znacznej części respondentów, jednak ich 
atrakcyjność ograniczają takie mankamenty, jak: powtórzenia treści, niedopracowana 
szata graficzna i edycja tekstu, statyczna forma przekazu treści oraz nieodpowiednia 
forma nagrania audio.  

 

Poziom funkcjonalności, intuicyjność i niezawodność produktów  

1. Ogólny poziom funkcjonalności produktów jest relatywnie wysoki (respondenci 
stosunkowo łatwo realizują podstawowe zadania), jednak ograniczają go mankamenty 
techniczne (niestabilność, niedostosowanie do urządzeń mobilnych i przeglądarek) oraz 
niedociągnięcia związane z nawigacją (nieintuicyjne rozwiązania niektórych 
elementów). 

2. Badani nie mieli trudności w nawigacji podczas wykonywania typowych zadań na 
portalu mentoringneets.pl, jednak poziom funkcjonalności w ich ocenie obniżają takie 
mankamenty, jak: brak przydatnych funkcjonalności (np. wyszukiwarki), utrudnienia 
związane z logowaniem, korzystanie z zakładki Pomoc+ i funkcjonalności „Ułatwienie 
dostępu”. 



 
„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET” (-POWR.04.03.00-00-0029/18) 
 

43	
 

3. W opinii badanych mankamenty, które utrudniają efektywne korzystanie ze strony 
mentoringneets.pl to również błędy w architekturze informacji na stronie, niestabilność 
strony („zawieszanie się”) i niedostosowanie strony do wymogów urządzeń mobilnych.  

4. Nawigacja podczas realizacji testów diagnostycznych nie sprawiała respondentom 
trudności, jednak napotkali oni na bariery związane ze zbyt długą  ścieżką użytkownika, 
brakiem informacji na temat postępów w realizacji testów, zrozumieniem treści pytań 
oraz graficznej wizualizacji wyników badania. 

5. Na umiarkowaną ocenę poziomu funkcjonalności narzędzia diagnostycznego wpływa 
brak uwzględnienia tych funkcji, które użytkownicy uznali za potrzebne: możliwości 
pobrania pliku pdf z wynikami testów, automatycznego przesyłania raportu na e-mail 
użytkownika oraz zestawienia wyników z testu wstępnego i weryfikacyjnego. 

6. Korzystanie z kursów e-learningowych nie sprawia większych trudności, jednak ocenę 
funkcjonalności modułów obniżają takie mankamenty, jak: brak jasnego określenia 
adresatów poszczególnych modułów, nieintuicyjna nawigacja oraz zbyt trudny język 
przekazu niedostosowany do percepcji młodzieży NEET.  

 

Użyteczność i innowacyjność produktów 

1. Produkty projektu są postrzegane jako nowatorskie i przydatne/użyteczne przez 
młodzież NEET oraz osoby, które mają niewielkie doświadczenie w pracy z młodzieżą 
(potencjalni Mentorzy NEET). Ich przydatność i innowacyjność została uznana za 
niewielką przez osoby posiadające duże doświadczenie w pracy z młodzieżą 
(specjaliści, eksperci).  

2. Młodzież NEET i osoby nieposiadające dużego doświadczenia w pracy z młodzieżą 
oceniają portal mentoringneets.pl jako przydatny – z jednej strony jako źródło wiedzy 
(młodzież) oraz repozytorium narzędzi do pracy z młodzieżą NEET (osoby pracujące z 
młodzieżą). 

3. Specjaliści i eksperci z dużym stażem pracy z młodzieżą uznali portal mentoringneets.pl 
za mało użyteczny i nieinnowacyjny ze względu na powierzchowność treści, niewielką 
liczbę praktycznych narzędzi, brak nowych treści oraz niedostosowanie treści do 
polskich realiów, doświadczeń, potrzeb i możliwości percepcyjnych młodzieży NEET.  

4. Użyteczność narzędzia diagnostycznego dla samooceny kompetencji (młodzież NEET) 
i diagnozy podopiecznego (mentor NEET) oceniono jako niewielką ze względu na brak 
interpretacji wyników badania (informacji zwrotnej) w wygenerowanym automatycznie 
raporcie. 

5. Kursy e-learningowe oceniane zostały jako przydatne przez młodzież NEET, osoby 
rozpoczynające karierę w pracy z młodzieżą oraz dla takich kategorii zawodowych, jak: 
doradcy zawodowi, trenerzy, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz osoby nie 
posiadające wykształcenia pedagogicznego czy psychologicznego. 

6. Kursy e-learningowe ocenione zostały jako mało nowatorskie i nieprzydatne w pracy 
ekspertów i specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą ze względu na 
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powierzchowność treści, brak wskazania dodatkowych źródeł wiedzy, zbyt teoretyczne 
ujęcie tematu oraz niewielką liczbę gotowych narzędzi, które mogą być zastosowane w 
praktyce.  

 

6. Optymalizacja	produktów	projektu	–	wstępne	rekomendacje	
 

W trakcie testów produktów projektu wszyscy jego uczestnicy mieli możliwość 
formułowania własnych propozycji zmian, modyfikacji produktów oraz zgłaszania 
rekomendacji dla ich twórców. Uwagi i sugestie badanych można podzielić na te, które 
wskazują oczywiste błędy i niedociągnięcia oraz takie, które wyrażają oczekiwania, czy są 
wyrazem indywidualnych preferencji czy gustów. Ponadto, niektóre z propozycji respondentów 
są stosunkowo łatwe we wdrożeniu, inne wymagałyby całkowitej przebudowy produktów. W 
swoich sugestiach respondenci nie uwzględniali również zasadności wprowadzenia zmian w 
odniesieniu do ich kosztochłonności czy wymogów zewnętrznych (np. zapisów we wniosku 
projektowym). Trafność niektórych propozycji również trudna jest do utrzymania, stąd 
przedstawione poniżej rekomendacje stanowią wynik wstępnej analizy obserwacji z badania 
oraz dezyderat badanych.  

Rezultatem powyższej procedury jest lista wstępnych – ogólnych i szczegółowych 
rekomendacji wynikających z opinii respondentów testowania produktów, zamieszczona w 
formie tabelarycznej, która zawiera pięć elementów (kolumn): 

(1) definicję problemu, która opiera się na wnioskach końcowych z badań, 
(2) kryterium, na podstawie którego dokonano oceny produktów, 
(3) adresata rekomendacji, 
(4) ogólny opis rekomendacji, 
(5) szczegółowy sposób wdrożenia rekomendacji. 
  
Lista wstępnych rekomendacji zostanie przekazana ekspertom krajowym na potrzeby prac 

merytorycznych w zadaniu nr 3 pn. „Analiza efektów testowanego rozwiązania z 
uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego”. W tym etapie 
realizacji projektu, zespół ekspertów krajowych przeanalizuje sugerowane zmiany produktów 
i sporządzi, po konsultacji z ekspertami ponadnarodowymi, ostateczną lista rekomendacji, 
uwzględniając zasadność poszczególnych propozycji zmian w kontekście ich zgodności z 
założeniami rzeczowymi, finansowymi i planowanym harmonogramem realizacji projektu. 
Rekomendacje, jakie przez ekspertów uznane będą za zasadne, zostaną z kolei podzielone na 
następujące grupy: 

• rekomendacje, jakie można wdrożyć jeszcze w trakcie trwania projektu, 
uwzględniając założenia merytoryczne i/lub finansowe i/lub harmonogram 
realizacji (stan na dzień sporządzenia rekomendacji), 
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• rekomendacje, jakie można wdrożyć jeszcze w trakcie trwania projektu, jedynie po 
zmianie założeń merytorycznych i/lub finansowych i/lub harmonogramu realizacji 
projektu, 

• rekomendacje, jakich nie można wdrożyć w trakcie trwania projektu. 

Wykaz rekomendacji jedynie z pierwszej grupy opisanej powyżej zostanie przekazany 
wykonawcom produktów projektu, w celu ich późniejszej modyfikacji. Odbędzie się to w 
trakcie trwania zadania nr 4 pn. „Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji 
wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy”. 

Rekomendacje wstępne przyporządkowano do trzech różnych podmiotów: projektantów 
produktów (grafików, projektantów UX), specjalistów IT oraz osób przygotowujących treści 
merytoryczne zamieszczone na platformie. Adresata wskazanego przy poszczególnych 
rekomendacjach należy traktować umownie – jako główną osobę odpowiedzialną za 
wytworzenie danego produktu. Niemniej jednak, w rzeczywistości wdrożenie 
rekomendowanych modyfikacji, zgodnie z wykazem sporządzonym na zakończenie zadania nr 
3 w projekcie, wymagało będzie wspólnego działania całego zespołu, który opracowywał 
poszczególne produkty.  

W poniższym zestawieniu odniesiono się najpierw do głównych (ogólnych) problemów 
związanych z poziomem atrakcyjności, funkcjonalności i użyteczności wszystkich produktów, 
a następnie wymieniono problemy związane z konkretnymi produktami: 

• portalem mentoringneets.p,l 
• narzędziem diagnostycznym (testem kompetencji), 
• kursami e-learningowymi (A1-A3, B1-B3). 

 
Dla większej przejrzystości w tabeli użyto następujących skrótów: 
 
Kryteria oceny produktów: 
ATR – atrakcyjność,  
FUN – funkcjonalność, niezawodność, intuicyjność, 
UŻT – użyteczność i innowacyjność. 
 
Adresaci rekomendacji: 
Proj – projektanci produktów, 
Meryt – osoby przygotowujące treści merytoryczne, 
IT – specjaliści IT. 
 
Listę rekomendacji zamieszczono w poniższej tabeli: 
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Tabela 2. Problemy, wstępne rekomendacje i sposoby ich ewentualnego wdrożenia. 

Problem  
(strona, na której 
opisano problem 

szczegółowo) 

Kryt
eriu
m  

Adresat 
rekom. 

Rekomendacja wstępna 
(rozwiązanie) 

Sposób ewentualnego wdrożenia 
rekomendacji 

Rekomendacje ogólne dotyczące wszystkich produktów 

1.Szablonowość 
projektu graficznego 
produktów 

ATR Proj  Zaprojektować i 
wprowadzić autorskie, 
nieszablonowe elementy 
wizualne  

Przygotować autorski projekt  produktów 
(nie „templatkę”), który będzie 
odzwierciedlał specyfikę projektu: spójne 
elementy graficzne (tło, kolorystyka, font, 
struktura) 

2.Niedopracowanie 
elementów graficznych 
produktów i ich 
rozmieszczenie 

ATR Proj Poprawic błędy i 
niedociągnięcia w projekcie 
graficznym i jego wykonaniu 

Nanieść poprawki zgodne z heurystykami 
Nielsena6 i regułami projektowania 
graficznego7 (lista poprawek w par. 1.1) 

2.Statyczna forma 
przekazu wizualnego 

ATR Proj/ 
Meryt 

Wprowadzi dynamiczne 
elementy przekazu 
wizualnego  

Przygotować kilka 2-3 minutowych 
animacji, w których prezentowane są 
najważniejsze informacje o projekcie i 
kluczowe treści.  

3.Niedostosowanie 
portalu do wszystkich 
przeglądarek 

FUN IT Dostosować skrypt 
produktów do 
najpopularniejszych 
przeglądarek (m.in. FireFox, 
Safari) 

Zmodyfikować skrypt produktów tak by był 
dostosowany do przeglądarek FireFox, 
Safari, Chrom, Edge) 

4.Niedostosowanie 
produktów do urządzeń 
mobilnych 

FUN IT Wypracować pełną 
responsywność produktów 

Poprawić skrypt produktów i przetestować 
modyfikację na urządzeniach mobilnych o 
różnej rozdzielczości (smartfon, tablet) 

5. Nieintuicyjne 
rozwiązania 
nawigacyjne 

FUN IT Poprawić elementy 
nawigacyjne 

Zmodyfikować elementy nawigacyjne 
opisane w rozdz. 1.2 zgodnie z 
heurystykami Nielsena  

6.Niekompletność i 
powierzchowność treści 

UŻT Meryt Rozbudować materiał 
merytoryczny zawarty w 
kursach dla NEET Mentorów 
(B1-B3) 

Wprowadzić treści dotyczące nowatorskich 
rozwiązań w mentoringu, pogłębić materiał 
o bardziej szczegółowe informacje, uprościć 
język przekazu 

7. Wielokrotne 
powtórzenia treści 

UŻT Meryt Usunąć powtórzenia treści Usunąć powtarzane treści (informacja o 
projekcie, liderach, partnerach) 

8. Niewielka liczba 
materiałów i narzędzi 
dla NEET Mentorów 

UŻT Meryt Zwiększyć liczbę narzędzi  Zamieścić więcej kompletnych i gotowych 
do użycia narzędzi dla NEET Mentorów (np. 
scenariusze zajęć) 

Rekomendacje dotyczące portalu mentoringneets.pl 

9. Brak spójności 
graficznej strony, s. 20-
22. 

ATR  Proj Ujednolicić wizualnie 
wszystkie elementy 
projektu strony  

Wszystkie elementy graficzne na 
podstronach powinny zostać ujednolicone 
wizualnie (wielkość, kolorystyka, przyciski 
nawigacyjne, font - podstrony, testy, 
narzędzie diagnostyczne) 

10. Nieuporządkowany 
układ przestrzenny 

ATR  Proj Uporządkować elementy 
graficzne 

Układ przestrzenny elementów powinien 
być zgodny z regułami projektowymi i 

 
6 Przydatne w tym obszarze są: opis heurystyk i przykłady znajdujące się na stronie: 
https://www.conversion.pl/blog/co-przetestowac/ (dostęp 28.10.2020) 
7 Przydatne reguły i przkłady znaleźć można na stronie: https://jaworowi.cz/podstawowe-zasady-dobrego-
projektu-graficznego-4008.php (dostęp 28.10.2020) 



 
„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET” (-POWR.04.03.00-00-0029/18) 
 

47	
 

elementów graficznych 
s. 20-22. 

nawykami użytkowników (harmonia 
przestrzenna) 

11. Brak wykorzystania 
możliwości 
technologicznych przy 
opracowaniu oprawy 
graficznej stron, s. 20-
22. 

ATR  Proj Wykorzystać nowoczesne 
rozwiązania prezentacji 
wizualnej 

Zastosować opracowania graficzne w 
wysokiej rozdzielczości o bogatej szacie 
kolorystycznej i wysokiej jakości 
dedykowane do strony (autorskie grafiki, 
nie gotowe szablony) 

12. Brak formularza 
kontaktowego na 
stronie, s. 23. 

FUN IT 

Zaprojektować i wdrożyć 
brakujące funkcjonalności 

Rozbudować skrypt strony dodając 
formularz kontaktowy umożliwiający 
komunikację pomiędzy użytkownikiem i 
twórcą portalu.  

13. Brak wyszukiwarki 
na stronie i 
wyszukiwarki w 
zakładce Pomoc+, s.23 

FUN IT Zaimplementować mechanizm 
wyszukiwarki (wtyczka) umożliwiającej 
przeszukiwanie strony według słów i fraz. 
Zaimplementować wyszukiwarkę 
umożliwiającą korzystanie z zakładki 
Pomoc+ za pomocą słów kluczowych. 

14. Brak możliwości 
tłumaczenia strony na 
inne języki, s. 23  

FUN IT Zaimplementować mechanizm 
wyszukiwarki (wtyczka) umożliwiający 
tłumaczenie strony min. na języki: angielski, 
niemiecki, rosyjski. 

15. Utrudnienia 
związane z logowaniem, 
s. 23. 

FUN IT 

Zoptymalizować 
mechanizmy działania tych 
funkcjonalności 

Rozważyć rezygnację z konieczności 
logowania do serwisu LUB ograniczenia 
liczby danych niezbędnych przy logowaniu.  

16. Utrudnienia 
związane z 
korzystaniem z zakładki 
Pomoc+, s. 23 

FUN IT Poprawić funkcjonalność przycisków 
„Kontrast”, „Skala szarości”, „Nawigacja z 
klawiatury” (możliwość „odklikania”). 

17. Utrudnienia 
związane z 
korzystaniem z ułatwień 
dostępności, s. 23 

FUN IT Zmienić mechanizm zakładki Pomoc+ 
według opisu na str. 23 

18. Brak informacji o 
sytuacji młodzieży NEET 
w Polsce i idei 
mentoringu, s. 24. 

FUN Meryt Uzupełnić treści na portalu 
 

Uzupełnić zawartość strony o informację o 
młodzieży NEET w Polscei idei mentoringu.  

19. Brak 
przyporządkowania 
konkretnych treści do 
typów użytkowników, s. 
24  

FUN Meryt Przyporządkować treści do 
typów użytkowników 
portalu 

Przyporządkować konkretne treści do 
typów użytkowników LUB uzależnić dostęp 
do odpowiednich treści od statusu 
użytkownika (przy logowaniu). 

20. Niejasna 
hierarchia/uporządkow
anie głównych 
elementów serwisu, s. 
24 

FUN Meryt Uporządkować logicznie 
główne elementy serwisu 

Ustalić rangę głównych elementów serwisu 
(„Kursy”, „O projekcie” etc) i uporządkować 
poszczególne elementy tak, aby w sposób 
logiczny wiązały się ze sobą poprzez jasną 
nawigację pomiędzy nimi 

21. Niekonsekwentny, 
niezrozumiały słownik, 
s. 24  

FUN Meryt Poprawić słownik pojęć 
stosowany na stronie 

Zastosować konsekwentny i zrozumiały 
słownik (np. moduł/kurs). 

22. Brak nowatorstwa i 
niewielka przydatność 
portalu do potrzeb 
ekspertów i 
specjalistów z dużym 
doświadczeniem w 
pracy z młodzieżą, s. 25 

UŻT Meryt Uzupełnić treści na portalu 
specjalistyczną wiedzą 
wykraczającą poza kanon 
treści dostępnych obecnie 
na portalu  

Uzupełnić stronę o treści z naukowych 
opracowań polskich i zagranicznych. Dostęp 
do treści dla specjalistów powinien być 
możliwy po kliknięciu linku „Czytaj więcej” 
lub w specjalnej zakładce dla ekspertów.  
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23. Niedostosowanie 
treści zawartych na 
portalu do polskich 
uwarunkowań 
(kontekstu), s. 25-26 

UŻT Meryt Dostosować treści przekazu 
na portalu do polskich 
uwarunkowań  

Przeprowadzić ekspercką analizę kontekstu 
funkcjonowania młodzieży w Polsce i innych 
krajach (różnice prawnych, społeczne i 
kulturowe), a następnie dokonać korekty 
informacji zawartych na platformie i ukazać 
specyfikę funkcjonowania młodzieży NEET 
w Polsce 

24. Niedostosowanie 
treści do potrzeb 
młodzieży NEET, s. 25-
26 

UŻT Meryt Dostosować treści potrzeb 
młodzieży NEET 

Umieścić informację na portalu, które treści 
są przeznaczone dla młodzieży NEET, a 
które dla innych użytkowników LUB 
uzależnić dostęp do konkretnych treści od 
typu użytkownika (po zalogowaniu) 

25. Niedostosowanie 
treści do percepcji 
młodzieży NEET, s. 25-
26 

UŻT Meryt Dostosować formę przekazu 
treści do percepcji 
młodzieży NEET  

Zmienić formalny język przekazu treści na 
bardziej dostępny dla młodzieży oraz 
wprowadzić dynamiczne elementy 
komunikacji, np. filmy animowane 

Rekomendacje dotyczące narzędzia diagnostycznego  (testu kompetencji) 

26. Niska atrakcyjność 
narzędzia ze względu na 
zbytnią obszerność, 
monotonność 
wypełniania testów,s. 
26-27 

ATR Meryt 

Zmodyfikować formę testu 

Uwzględnić następujące poprawki w 
narzędziu: 
1. zdecydowanie skrócić test, 2. Zastosować 
zróżnicowane typy pytań, 3. Poprawić błędy 
stylistyczne, logicznie i gramatycznie  

27. Niska atrakcyjność 
narzędzia związana ze 
schematycznością pytań 
w teście, s. 26-27 

ATR Meryt 

28. Nieintuicyjna, 
wydłużona ścieżka 
użytkownika podczas 
nawigacji w testach 
(przejście z jednego 
testu do drugiego), s. 
28. 

FUN IT Skrócić ścieżkę użytkownika Umieścić przycisk/link na ostatniej stronie 
testu umożliwiający użytkownikowi 
przejście do kolejnego/innych testów 

29. Niepotrzebne 
elementy panelu 
nawigacyjnego 
(metryczka), s. 28-30. 

FUN IT Usunąć elementy zbędne w 
panelu nawigacyjnym 

Usunąć te pola w formularzu wprowadzania 
danych metryczkowych, które użytkownik 
uzupełnił podczas logowania/rejestracji LUB 
usunąć formularz.  

30. Brakujące elementy 
panelu nawigacyjnego 
(graficzna informacja 
zwrotna dot. 
zrealizowanych testów, 
28-30. 

FUN IT Uzupełnić brakujące 
elementy w panelu 
nawigacyjnym 

Uzupełnić stronę z listą testów o 
mechanizm umożliwiający graficzne 
rozróżnienie testów, które użytkownik 
wykonał od tych, których nie zrealizował. 

31. Trudne do 
zrozumienia pytania w 
teście i graficzna 
wizualizacja wyników 
badania, s. 30 

FUN Meryt, 
IT 

Poprawić treść pytań w 
teście  

Zmienić język pytań w taki sposób, aby były 
one zrozumiałe dla przeciętnego 
użytkownika (nie zawierały zwrotów 
specjalistycznych/trudnych) oraz uprościć 
strukturę gramatyczną pytań  

32. Trudna do 
zrozumienia graficzna 
wizualizacja wyników 
badania, s. 30 

FUN Meryt, 
IT 

Poprawić graficzną 
wizualizację wyników 

Uzupełnić wizualizację graficzną wyników 
badania o przyporządkowanie treści pytań 
do wartości uzyskanej w teście. 

33. Brak możliwości 
pobierania pliku z 
raportem z testu, s. 31  

FUN IT Uzupełnić narzędzie o 
brakujące funkcjonalności 

Rozbudować narzędzie o możliwość 
generowania i pobierania pliku pdf z 
wynikami raportu (przycisk – „Pobierz pdf”).  
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34. Brak mechanizmu 
przesyłania raportu na 
adres e-mailowy, s. 31 

FUN IT Na życzenie użytkownika wyniki w pliku pdf 
powinny być wysyłane na wskazany w 
logowaniu mail 

35. Brak zestawienia 
wyników testu i 
weryfikacyjnego, s. 31 

FUN IT Po wypełnieniu testu wstępnego i 
weryfikacyjnego na stronie z wynikami 
użytkownik powinien widzieć tabelaryczne 
zestawienie wyników w poszczególnych 
testach w dwóch różnych momentach 
pomiaru (wstępny i weryfikacyjny) wraz z 
wartością (%) pozwalającą na ocenę 
postępów w nabywaniu kompetencji. 

36. Znikoma 
użyteczność opisowego 
raportu z badania 
kompetencji, s. 32-33. 

UŻT Meryt, 
IT 

Zwiększyć przydatność 
narzędzia poprzez 
modyfikację informacji 
zwrotnej w raporcie z 
badania 

Opracować „inteligentny” algorytm 
umożliwiający generowanie bardziej 
pogłębionej informacji zwrotnej na 
podstawie udzielonych przez użytkownika 
odpowiedzi (nad jakimi kompetencjami 
trzeba popracować, w jaki sposób, co jest 
mocną stroną użytkownika, jak ją 
wykorzystać etc.) 

37. Błędy logiczne i 
techniczne w pytaniach 
i odpowiedziach testów, 
s. 33, aneks 4. 

UŻT Meryt Poprawić błędy logiczne i 
techniczne w testach 

Przeanalizować uwagi ekspertów i 
specjalistów dotyczących mankamentów 
logicznych i technicznych w testach zawarte 
w aneksie nr 4 i poprawić te z nich, które są 
zgodne z założeniami autorów testu 

Rekomendacje dotyczące kursów e-learningowych 

38. Nużące, wielokrotne 
powtórzenia w treści 
kursów, s. 34. 

ATR Mer Usunąć powtarzające się 
treści 

Usunąć te slajdy w kursach, które odnoszą 
się do: 1. Prezentacji lidera i partnerów 
projektu, 2. Założeń projektu, 3. 
Wprowadzenia do modułu. Informacje 
dotyczące projektu powinny znajdować się 
na stronie głównej portalu 

39. Niedopracowane 
formatowanie 
elementów graficznych, 
s. 34-35 

ATR Proj Poprawić formatowanie 
elementów graficznych 

Poprawić te elementy i ich układ, w których 
brakuje spójności formatu („zachodzenie na 
siebie”, „rozjeżdżanie się” elementów 
grafiki) 

40. Niespójne i 
nieatrakcyjne 
formatowanie tekstu, s. 
34-35 

ATR Proj Poprawić formatowanie 
tekstu 

Ujednolicić i uatrakcyjnić takie elementy 
formatowania tekstu jak: czcionka, wielkość 
czcionki, format, kolor etc. 

41. Zróżnicowana 
wielkość slajdów i 
przedstawionych na 
nich treści, s. 34-35 

ATR Proj Poprawić oprawę graficzną 
slajdów 

Ujednolicić wielkość slajdów i ich zawartość 
merytoryczną jak też i układ przestrzenny w 
panelu prezentowania slajdów (usunąć 
pustą przestrzeń pod slajdami) LUB 
wprowadzić mechanizm wyświetlania 
slajdów w pełnym ekranie 

42. Brak symetrii 
pomiędzy tekstem a 
oprawą graficzną 
prezentacji, s. 34-35 

ATR Proj Zmodyfikować slajdy w 
kierunku większej symetrii 
pomiędzy tekstem i grafiką 

Zwiększyć liczbę wizualizacji graficznej 
przedstawianych zagadnień (ilustracje, 
filmy) i ograniczyć zawartość tekstową 

43. Schematyczne 
ilustracje/rysunki na 
slajdach, s. 34-35 

ATR Proj Zamienić ilustracje na 
autorskie prace projektanta 

Zamienić elementy ilustracji slajdów na 
autorskie rysunki w wysokiej rozdzielczości, 
bogatej szacie kolorystycznej i dedykowane 
do konkretnych treści prezentowanych na 
slajdach 
 

44. Błędy i 
niedociągnięcia 
redakcyjne w treściach 

ATR Meryt Poprawić błędy redakcyjne Przeprowadzić gruntowną korektę tekstów 
kursów: poprawić wszystkie błędy 
interpunkcyjne, stylistyczne, gramatyczne i 
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prezentowanych na 
slajdach, s. 35 

„literówki” oraz ujednolicić formatowanie 
tekstu. 

45. Statyczna forma 
przekazu treści 
niedostosowana do 
percepcji młodzieży 
NEET, s. 35 

ATR Meryt, 
Proj 

Wprowadzić dynamiczne 
elementy prezentacji treści 
w kursach 

Urozmaicić pokaz slajdów w kursie o 
animacje lub filmy prezentujące 
charyzmatyczną i autentyczną osobę 
omawiającą różne zagadnienia oraz 
opisującą w ciekawy sposób przykłady z 
życia (2-3 filmy w każdym kursie).  

46. Brak odniesień w 
kursie do materiałów 
zewnętrznych, s. 35 

ATR Meryt, 
Proj 

Wprowadzić odniesienia do 
materiałów zewnętrznych w 
kursie 

Wprowadzić do treści kursów linki do 
zewnętrznych stron zawierających 
ciekawostki, materiały związane z tematem, 
zdjęcia, przydatne informacje (w formule 
„Zobacz więcej”) 

47. Nieodpowiednia 
forma nagrania treści 
kursów (monotonny, 
niezaangażowany ton, 
błędy artykulacyjne), s. 
35-36 

ATR Meryt Zmienić nagranie audio na 
profesjonalne.  

Zatrudnić profesjonalnego lektora/aktora, 
który w sposób zaangażowany, ciekawy i 
poprawny przeczyta (zarejestruje) treści 
zawarte na slajdach 

48. Brak jasnego 
określenia adresatów 
poszczególnych kursów 
(A1-A3; B1-B3), s. 36-37 

FUN Meryt Określić adresatów 
poszczególnych kursów 

Przyporządkować konkretne treści do 
typów użytkowników LUB uzależnić dostęp 
do odpowiednich kursów od statusu 
użytkownika (przy logowaniu) 

49. Brak płynnego 
przejścia pomiędzy 
modułami kursów, s. 37.  

FUN IT Zoptymalizować nawigację 
na stronach kursów 

Skrócić ścieżkę użytkownika poprzez 
umieszczenie przycisku/linku do kolejnego 
kursu na ostatniej stronie każdego modułu.  

50. Brak możliwości 
weryfikacji błędów 
podczas wpisywania 
odpowiedzi w 
powtórkach, s. 37 

FUN IT Wprowadzić funkcjonalność 
weryfikacji błędnych 
odpowiedzi 

Zaimplementować funkcjonalność 
pozwalającą na obejrzenie błędnych 
odpowiedzi (graficzne wyróżnienie) przez 
użytkownika 

51. Niewidoczny 
przycisk audio na 
slajdach, s. 37 

FUN IT Poprawić widoczność 
przycisku 

Uwypuklić wizualnie przycisk audio (kontury 
i kolor przycisku). 

52. Zbyt trudny, 
sformalizowany język 
kursów, utrudniający 
zrozumienie treści przez 
młodzież NEET, s. 37 

FUN Meryt Dostosować język przekazu 
treści do percepcji 
młodzieży NEET 

Uprościć język przekazu w kursach A1-A3 
poprzez: zastąpienie/usunięcie 
specjalistycznych zwrotów, uproszczenie 
struktury gramatycznej zdań, usunięcie 
zwrotów formalnych 

53. Nieprzydatne 
elementy nawigacji i 
treści informacyjne w 
kursach, s. 38-39 

UŻT IT Usunąć nieprzydatne 
elementy nawigacji w 
kursach 

Usunąć dwie ostatnie zakładki w pasku 
nawigacyjnym kursu (po prawej stronie).  

54. Błędne treści 
informacyjne w kursach, 
s. 38-39 

UŻT IT Usunąć błędne treści 
informacyjne w kursach 

Usunąć kolumnę „Stan testu” na stronie 
startowej modułów (strona ze spisem 
treści) 

55. Brak pogłębienia 
treści w kursach o 
wiedzę specjalistyczną, 
fachową atrakcyjną dla 
ekspertów, s. 40 
 
 

UŻT Meryt Uzupełnić treści kursów o 
dodatkowe informacje dla 
ekspertów 

Uzupełnić kursy treściami pochodzącymi ze 
źródeł akademickich, specjalistycznych. 
Dostęp do tych treści powinien odbywać się 
po kliknięciu na link/przycisk „Czytaj więcej” 

56. Brak wskazania 
źródeł do materiałów 
umożliwiających 
samokształcenie, s. 40 

UŻT Meryt Uzupełnić kursy o 
bibliografię i odnośniki do 
literatury przedmiotu 

Uzupełnić kursy o bibliografię, odnośniki do 
literatury umożliwiającej samodzielne 
pogłębianie wiedzy 

Brak równowagi 
pomiędzy teorią a 

UŻT Meryt Uzupełnienie treści kursów 
o dodatkowe narzędzia i 

Opracować i zamieścić na platformie 
dodatkowe materiały (na przykład: 
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praktyką w kursach, 
zbyt mało narzędzi i 
materiałów, które mogą 
być zastosowane w 
praktycznych 
działaniach NEET 
Mentorów, s. 40. 

materiały do praktycznego 
wykorzystania w pracy NEET 
Mentorów 

scenariusze zajęć, gry, materiały 
dydaktyczne, filmy, gotowe materiały 
wizualne/graficzne) wraz z instrukcją ich 
zastosowania w pracy NEET Mentorów. 
Materiały powinny być opracowane w 
formatach umożliwiających ich pobranie i 
wykorzystanie w praktyce bez konieczności 
edycji/zmiany/modyfikacji. 

Niedostateczne 
uwzględnienie w 
kursach specyfiki 
funkcjonowania 
młodzieży NEET w 
Polsce oraz systemu 
wsparcia tej kategorii 
młodzieży, s. 40 

UŻT Meryt Dostosowanie treści kursu 
do polskich realiów. 

Przeprowadzić ekspercką analizę 
uwarunkowań funkcjonowania młodzieży 
NEET w Polsce i na tej podstawie 
zmodyfikować rozwiązania, propozycje i 
sugestie (a także definicje) zawarte w 
kursie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Broszkiewicz W. (2020a, b, c). 
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Aneks	

1. Formularz uwag i sugestii (narzędzie do badań wśród młodzieży NEET i osób 
pracujących z młodzieżą)   

		 
FORMULARZ	UWAG	I	SUGESTII	DLA	NEET	MENTORÓW	UCZESTNICZĄCYCH		 
W	TESTOWANIU	PRODUKTÓW	 
	 
	 
……………………………………………………………	 
Imię	i	nazwisko	NEET	Mentora	 
	 
	 
A.	Model	prowadzenia	międzypokoleniowego	inteligentnego	mentoringu	grupowego	 
	i	indywidualnego	oparty	na	rozwiązaniach	fińskich	 

Uwagi	NEET	Mentora	 
Na	ile	rozwiązanie	sprawdza	się	w	praktyce?		 
Jakie	są	jego	mankamenty/ograniczenia?	 

Rekomendacje	i	ich	wdrożenie	 
Co	można/należałoby	zmienić?		 

W	jaki	sposób	wprowadzić	tą	zmianę	w	praktyce?	 
 
 
 
 
 
 
  

	 

Podsumowanie	 
Korzyści	(max.	5)	 

Jakie	są	wymierne	pożytki	z	zastosowania	
produktu	w	praktyce?	Jakie	są	mocne	punkty	
produktu?	 

Ograniczenia	(max.	5)	 
Jakie	są	bariery	związane	z	zastosowaniem	produktu	
w	praktyce?	Jakie	są	słabe	strony	produktu?	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
B.	Narzędzie	diagnostyczne:	test	kompetencji	społecznych	 

Uwagi	NEET	Mentora	 
Na	ile	rozwiązanie	sprawdza	się	w	praktyce?		 
Jakie	są	jego	mankamenty/ograniczenia?	 

Rekomendacje	i	ich	wdrożenie	 
Co	można/należałoby	zmienić?		 

W	jaki	sposób	wprowadzić	tą	zmianę	w	praktyce?	 
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Podsumowanie	 
Korzyści	(max.	5)	 

Jakie	są	wymierne	pożytki	z	zastosowania	
produktu	w	praktyce?	Jakie	są	mocne	punkty	
produktu?	 

Ograniczenia	(max.	5)	 
Jakie	są	bariery	związane	z	zastosowaniem	produktu	
w	praktyce?	Jakie	są	słabe	strony	produktu?	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
C.	Materiały	edukacyjne/dydaktyczne	(moduły	e-learningowe	A1-A3,	B1-B3	wraz	z	narzędziami	dla	
NEET	Mentorów)	 

Uwagi	NEET	Mentora	 
Na	ile	rozwiązanie	sprawdza	się	w	praktyce?		 
Jakie	są	jego	mankamenty/ograniczenia?	 

Rekomendacje	i	ich	wdrożenie	 
Co	można/należałoby	zmienić?		 

W	jaki	sposób	wprowadzić	tą	zmianę	w	praktyce?	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

Podsumowanie	 
Korzyści	(max.	5)	 

Jakie	są	wymierne	pożytki	z	zastosowania	produktu	
w	praktyce?	Jakie	są	mocne	punkty	produktu?	 

Ograniczenia	(max.	5)	 
Jakie	są	bariery	związane	z	zastosowaniem	produktu	w	
praktyce?	Jakie	są	słabe	strony	produktu?	 
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WYTYCZNE	DO	FORMULARZA	DLA	NEET	MENTORÓW	 
1.	NEET	Mentor	notuje	 swoje	uwagi	 i	 rekomendacje	na	bieżąco	przez	okres	 czterech	miesięcy,	
podczas	 których	 prowadzi	 cykl	 spotkań	 indywidualnych	 i	 grupowych	 z	
wykorzystaniem	głównych	produktów	projektu:	 

• modelu	 międzypokoleniowego	 inteligentnego	 mentoringu	 grupowego	
i	indywidualnego	opartego	na	rozwiązaniach	fińskich,			
• wystandaryzowanego	testu	kompetencji	społecznych,			
• materiałów	 edukacyjnych/dydaktycznych	(moduły	 A1-A3	 i	 B1-B3	wraz	 z	
narzędziami	dla	NEET	Mentorów).			

	 
2.	 Dla	 każdego	 produktu	 wymienionego	 w	 pkt.	 1	przeznaczono	 osobny	 formularz	(A,B	i	 C).	
Kolejność	 wypełniania	 poszczególnych	formularzy	jest	 dowolna	 i	 powinna	 być	 zbieżna	 z	
produktami	wykorzystywanymi	podczas	realizacji	konkretnych	tematów	przez	NEET	Mentora	na	
spotkaniach	indywidualnych	i	grupowych.	 
3.	Informacje,	które	NEET	Mentor	wpisuje	do	formularza	mają	na	celu	odpowiedź	na	pytanie	czy	
i	 w	 jakim	 stopniu	 produkty	 projektu	 sprawdzają	 się	 w	 praktyce	 oraz	 jakich	
zmian/modyfikacji	wymagają	aby	można	 je	 było	 w	 pełni	 wykorzystać	 w	 pracy	 z	 młodzieżą	
NEET.		 
4.	W	 pierwszej	 części	 formularza,	 w	kolumnie	 pierwszej	 („Uwagi	 NEET	 Mentora”)	 Mentor	
zapisuje	swoje	spostrzeżenia	i	opinie	dotyczące	różnych	aspektów	danego	produktu	w	oparciu	o	
doświadczenia	 związane	 z	 wykorzystaniem	go	podczas	 spotkań.	 Należy	 szczególną	 uwagę	
zwrócić	 na	 te	 aspekty	 produktu,	 które	 w	 opinii	 Mentora	 wymagają	 dalszych	
prac/modyfikacji.	Mentor	powinien	precyzyjnie	opisać	dany	aspekt	produktu	–	wskazując	jeśli	to	
możliwe	przykłady	i	odnosząc	się	do	konkretnych,	łatwych	do	zidentyfikowania	obszarów	(np.	
Kurs	A1,	slajd	13)	 
Wypełniając	 pola	 w	 tej	 kolumnie	 Mentor	 powinien	 przede	 wszystkich	 ustosunkować	 się	 do	
następujących	pytań:	Czy	ten	element/aspekt	produktu	sprawdził	się	w	pracy	z	młodzieżą	NEET?	
Czy	są/jakie	są	trudności	w	jego	zastosowaniu?	Co	sprawia,	że	produkt/jego	element	nie	do	końca	
jest	 przydatny	 w	 pracy	 z	młodzieżą?	 Uzupełniając	tą	 część	 formularza	 Mentor	 powinien	
wykorzystać	swoje	doświadczenie	zdobyte	podczas	spotkań	z	młodzieżą	NEET,	w	szczególności:	
obserwacje	 reakcji	 młodzieży	 na	 konkretne	 działania/narzędzia/produkty,	 opinie	 i	 oceny	
młodzieży,	 swoje	 własne	 odczucia	 i	 oceny	oraz	wiedzę	i	 doświadczenie	 wynikające	z	
dotychczasowej	pracy	z	młodzieżą.	 
5.	W	pierwszej	części	formularza,	w	kolumnie	drugiej	(„Rekomendacje	i	ich	wdrożenie”)	powinny	
znaleźć	 się	 sugestie	Mentora	dotyczące	 ewentualnych	 zmian	w	produktach	projektu		 i	sposobu	
ich	wprowadzenia.		 
Wypełniając	 pola	 w	 tej	 kolumnie	 Mentor	 powinien	 odpowiedzieć	 na	 pytania:	Co	 należałoby	
zmienić?	Jak	zminimalizować	utrudnienia/bariery	związane	z	wykorzystaniem	produktu?	Jak	taką	
zmianę	wprowadzić?	Kto	powinien	to	zrobić,	w	jakim	zakresie,	poprzez	jakie	działania?		 
Ważne	 jest	 przy	tym	aby	 rekomendacje	 i	 sposób	 ich	 wdrożenia	 zapisywać	 w	 tym	 samym	
wierszu,	co	uwaga	dotycząca	danego	aspektu	produktu,	tak	aby	można	je	było	łatwo	odnieść	do	
konkretnego	 obszaru	 wymagającego	 modyfikacji.	Rekomendacje	 Mentora	 mogą	 opierać	 się	
na	sugestiach	młodzieży	NEET	 zapisanych	w	osobnym	 formularzu.	 Jednak	sugestie	te	 powinny	
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być	 poddane	 krytycznemu	 osądowi	 Mentora	 pod	 kątem	 ich	 trafności	 i	 realnych	 możliwości	
zespołu	projektowego.	 
6.	W	 drugiej	 części	 formularza	 NEET	 Mentor	 dokonuje	 podsumowania	 wszystkich	 uwag	 i	
rekomendacji	 przedstawionych	 w	 części	 pierwszej	 w	 formie	 listy	 najważniejszych	 korzyści	 i	
ograniczeń	związanych	z	zastosowaniem	produktu	w	pracy	z	młodzieżą.	Rekomenduje	się	aby	w	
wyliczeniu	korzyści	i	ograniczeń	wymienić	w	zwięzłej	formie	nie	więcej	niż	po	pięć	elementów	.	 
7.	 Ze	 względu	 na	 konieczność	 analizy	 materiału	 zawartego	 w	 formularzu	 wskazane	 jest	
wypełnienie	go	na	komputerze.		 
	 
Przykład	sposobu	wypełnienia	formularza	 
C.	Materiały	edukacyjne/dydaktyczne	(moduły	e-learningowe	A1-A3,	B1-B3	wraz	z	narzędziami	dla	
NEET	Mentorów)	 

Uwagi	NEET	Mentora	 
Na	ile	rozwiązanie	sprawdza	się	w	praktyce?		 
Jakie	są	jego	mankamenty/ograniczenia?	 

Rekomendacje	i	ich	wdrożenie	 
Co	można/należałoby	zmienić?		 

W	jaki	sposób	wprowadzić	tą	zmianę	w	praktyce?	 
• Nie	jest	jasne	kto	właściwie	ma	być	
adresatem	kursów	A1-A3	i	kursów	B1-B3.	
Autor	kursów	nie	dostosowuje	sposobu	
przekazu	do	odbiorcy,	tak	jakby	sam	nie	
wiedział	do	kogo	kursy	są	skierowane	(np.	
w	module	A1	jest	informacja	nt.	wyzwań	
NEET	Mentora	–	która	powinna	być	
skierowana	do	osób	pracujących	z	
młodzieżą,	nie	jest	jasne	dlaczego	to	
młodzież	testuje	ten	produkt?)		
• W	kursach	jest	bardzo	dużo	
powtórzeń	w	części	A	i	B	można	wskazać	
konkretne	slajdy,	które	prezentowane	są	
trzy	lub	czterokrotnie,	co	jest	bardzo	
irytujące	(np.	slajd	informujący	o	tym	co	
znaczy	słowo	NEET)		

	 
• Wiele	treści	podano	w	sposób	
bardzo	hasłowy,	w	formie	„złotych	
myśli”	zamiast	praktycznych	
wskazówek	(np.	„Wzbudzenie	w	osobie	
NEET	zainteresowania	to	moment,	w	
którym	młody	człowiek	NEET	przyjmuje	na	
siebie	odpowiedzialność	za	realizację	
swojego	celu	i	widzi	w	MENTORZE	osobę,	
która	chce	i	może	udzielić	mu	swojego	
wsparcia	bazując	na	swojej	wiedzy,	
doświadczeniu	i	umiejętnościom”)		

• Należy	dopasować	formę	i	treść	do	
odbiorców	–	jeśli	moduły	A1-A3	mają	być	
kierowane	do	młodzieży	NEET	–	powinno	się	
zmienić	słownictwo	(unikać	zwrotów	trudnych)	i	
tak	dobrać	treści	aby	zainteresować	ich	tą	
nowatorską	formułą.	Autor	kursu	powinien	jasno	
określić	na	wstępie	kursu	dla	kogo	konkretnie	
jest	on	przeznaczony		

	 
• Należy	usunąć	wszystkie	powtarzające	
się	slajdy.	Jeśli	autor	kursu	chce	nawiązać	do	
poprzednich	slajdów	może	to	zrobić	w	skrótowy	
sposób,	a	następnie	rozwinąć	(nie	powtarzać)	
informacje	zawarte	we	wcześniejszych	slajdach		
	 
• Zamiast	„złotych	myśli”	autor	kursu	
powinien	podać	praktyczne	wskazówki	
/techniki/metody/narzędzia,	które	powinno	się	
zastosować	w	pracy	z	młodzieżą	(np.	jak	
konkretnie	wzbudzać	zainteresowanie	
młodzieży,	jakie	podejmować	działania?).	
Równie	ważne	są	przykłady	ilustrujące	
zastosowanie	tych	wskazówek.		

Podsumowanie	 
Korzyści	(max.	5)	 

Jakie	są	wymierne	pożytki	z	zastosowania	produktu	
w	praktyce?	Jakie	są	mocne	punkty	produktu?	 

Ograniczenia	(max.	5)	 
Jakie	są	bariery	związane	z	zastosowaniem	produktu	w	
praktyce?	Jakie	są	słabe	strony	produktu?	 

1.	Możliwość	zorientowania	się	w	najważniejszych	
założeniach	NEET	Mentoringu,	2.	narzędzia	do	
wykorzystania,	3.	Intuicyjna	nawigacja	po	kursie,	4.	
Możliwość	zatrzymania	i	powrotu	do	kursu	w	
dowolnym	momencie	 

1.	chaotyczna	struktura	kursów,	2.	brak	profesjonalnej	
wiedzy,	3.	niedostosowany	do	odbiorcy	sposób	
prezentowania	treści,	4.	Niewiele	praktycznych	
wskazówek	i	narzędzi,	5.	Powierzchowność	 
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2. Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego wśród osób pracujących z 
młodzieżą 

 
SCENARIUSZ	DO	INDYWIDUALNYCH	WYWIADÓW	POGŁĘBIONYCH	 

Z	OSOBAMI	PRACUJĄCYMI	Z	MŁODZIEŻĄ		 
	 
WPROWADZENIE	(5	min)	 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

	 
/Mod	rozpoczyna	wywiad:/	 
	„Dzień	 Dobry,	 nazywam	 się….	 i	 poprowadzę	dzisiejsze	spotkanie.	 Wywiad	 jest	częścią	projektu	
pn.	"Mentoring	NEETs.	 Innowacyjna	 forma	 doradztwa	 wspierająca	 aktywizację	 edukacyjną	 i	
zawodową	młodzieży	NEET”	realizowanego	przez	firmę	BD	Center	i	Uniwersytet	Pedagogiczny	w	
Krakowie.	 Projekt	 dofinansowany	 jest	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 Europejskiego	
Funduszu	Społecznego.	 
Tematem	 naszego	 spotkania	 jest	 ocena	 produktów	 wytworzonych	 w	 ramach	 projektu	 (strony	
internetowej	mentoringneets.pl,	modułów	 e-learningowych,	 testu	 kompetencji),	 z	 którymi	 miał	
Pan/Pani	okazję	 się	 zapoznać.	Celem	badania	 jest	uzyskanie	 informacji	niezbędnych	do	dalszego	
doskonalenia	 tych	 produktów.	 Dlatego	 ważne	 są	 dla	 nas	 wszystkie	 Pana/Pani	 uwagi,	 opinie	 i	
sugestie	na	ten	temat.		 
Nasze	 spotkanie	 potrwa	 nie	 dłużej	 niż	 godzinę.	 Podczas	 rozmowy	 będę	 zadawał/-ła	Panu/Pani	
pytania.	 Proszę	 o	szczere,	krótkie	ale	możliwie	wyczerpujące	 odpowiedzi.	 Wywiad	 będzie	
rejestrowany	na	nośniku	audio/video	[Mod:	wybierz	odpowiednie],	gdyż	zapisywanie	odpowiedzi	
uczestników	 wywiadu	 –	 bardzo	 wydłużyłoby	 czas	 naszego	 spotkania.	 Wszystkie	 nagrania	 mają	
charakter	poufny,	posłużą	jedynie	do	potrzeb	badawczych,	a	wyniki	będą	prezentowane	w	sposób	
zbiorczy	uniemożliwiający	identyfikację	badanych.		 

1. Mod:	Czy	 wyraża	 Pan/Pani	 zgodę	 na	 nagrywanie	 wywiadu?	Proszę	
odpowiedzieć:		

a. Tak,	wyrażam	zgodę		
b. 	Nie,	nie	wyrażam	zgody		

	 
/Jeżeli	 0.1→a		Mod:	„Przejdźmy	 zatem	 do	 wywiadu…”,	jeżeli	 0.1→b	nie	 ma	 możliwości	
kontynuowania	wywiadu,	zgoda	na	nagrywanie	jest	warunkiem	niezbędnym	do	realizacji	
badania.	 W	 takim	 przypadku	 należy	 próbować	 przekonać	 R	 –	 wskazując,	 iż	 nagranie	
posłuży	 tylko	 do	 celów	 badawczych,	 a	 wszystkie	 informacje	 są	 poufne	 i	 nie	 będą	
udostępniane	 osobom	 trzecim.	 Jeśli	 to	 się	 nie	 uda	 należy	 podziękować	 i	 zakończyć	
wywiad.	 
	 

1.	POZIOM	ZNAJOMOŚCI	PRODUKTÓW	PROJEKTU	(10	min)	 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

	 
Mod:	„Proszę	 zatem	 o	 przejście	 na	 stronę	 internetową	 www.mentoringneets.pl,	 abyśmy	
mogli	 rozpocząć	 badanie	 dotyczące	 testowania	 platformy	 oraz	 znajdujących	 się	 na	 niej	
produktów.	Na	 początku	 chciałbym/-łabym	poznać	 Pana/Pani	 ogólne	wrażenie	 na	 temat	
portalu	i	elementów,	które	się	na	nim	znajdują”		 
/Mod:	Podczas	prowadzenia	wywiadu	R	powinien	mieć	przed	sobą	ekran	z	otwartą	stroną	
mentoring	NEET,	pozwól	R	na	swobodne	przemieszczanie	się	po	stronie,	w	razie	potrzeby	
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wskaż	mu	właściwy	moduł/zakładkę,	przycisk	–	w	zależności	od	pytania,	 tak	aby	miał	
przed	sobą	te	elementy	portalu	o	które	pytasz.	 
	 

1.1	Co	 Pan/Pani	 o	 sądzi	o	 produktach	 projektu	 (stronie	 internetowej,	 kursach	e-
learningowych,	teście	kompetencji	społecznych,	„Pomoc+”)	?	 

/Pozwól	 na	 swobodną	 wypowiedź	 R	 podczas	 której	 wykreślaj	 z	 poniższej	
listy	zagadnienia	jeśli	pojawiają	 się	 w	wypowiedzi		 R,	 dopytaj	 o	 te,	 o	 których	 R	 nie	
wspominał/	 

• wygląd	strony/modułów	e-learningowych		
• użyteczność	produktów		
• poziom	merytoryczny	treści	na	stronie		
• sposób	poruszania	się	po	portalu		
• pomoc	zamieszczona	na	portalu:	czy	jest	czytelna,	zrozumiała	i	przydatna?		

	 
1.2	Czy	mógłby/-łaby	Pan/Pani	wymienić	z	jakich	elementów	składa	się	portal	(co	się	na	
nim	znajduje)?	 

Mod:	„Jestem	ciekawy	na	ile	przeglądając	portal	udało	się	Panu/Pani	zapamiętać	niektóre	
treści,	 dlatego	 teraz	 zadam	Panu/Pani	trzy	 pytania	dotyczącr	informacji	znajdujących	 się	
na	 platformie.	 Bardzo	 proszę	 o	 krótkie	 odpowiedzi,	 a	 w	 przypadku,	 gdy	 Pan/Pani	 nie	
pamięta	-	po	prostu	przejdziemy	do	następnego	pytania.”	 

	 
3. Czy	pamięta	Pan/Pani:		
/Zadawaj	poniższe	pytania	osobno.	Staraj	się	nie	zadawać	dodatkowych	pytań,	jeśli	R	nie	
potrafi	odpowiedzieć,	przejdź	płynnie	do	następnego	pytania,	zadbaj	o	to	aby	R	przez	cały	
czas	czuł	się	komfortowo	–	nawet	jeśli	nie	zna	odpowiedzi	na	pytanie,	w	razie	potrzeby	
zapewnij	go,	że	nie	jest	to	test	wiedzy	tylko	tego,	na	ile	treści	na	portalu	zapadają	w	pamięć	
użytkownika/	 

	 
a. jakie	osoby	zaliczyć	możemy	do	kategorii	NEET?		
b. jaką	rolę	pełni	mentor	NEET	w	pracy	z	młodym	człowiekiem?		
c. jakie	są	cele	mentoringu	NEET?		

	 
	 
2.	OPINIE	I	SUGESTIE	DOTYCZĄCE	STRONY	WWW	(10	min)	 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

Mod:	„A	 teraz	 chciałbym/-łabym	poznać	Pana/Pani	opinię	na	 temat	różnych	aspektów	strony	
internetowej,	którą	Pan	przeglądał	(mentoringneets.pl).”	 
/Po	zadaniu	każdego	z	poniższych	pytań	osobno	staraj	się	tak	pokierować	odpowiedzią,	aby	
R	wymienił	to	co	mu	się	podoba	(„plusy”)	i	to	co	mu	się	nie	podoba	na	stronie	(„minusy”)	 

1. Jak	 ocenia	 Pan/Pani	 wygląd	 strony	 (kolorystykę,	 przejrzystość,	
uporządkowanie	treści)?		
2. Jak	ocenia	Pan/Pani	–	jako	potencjalny	użytkownik	-	funkcjonalności	jakie	
oferuje	portal		(np.	kursy	e-learningowe,	możliwość	zalogowania	się,	pomoc	+,	test	
kompetencji)?			

/Pozwól	na	swobodną	wypowiedź	R,		w	razie	potrzeby	pogłębiaj	pytanie	o	test	kompetencji	–	
jak	R	ocenia	to	narzędzie?	Czy	jest	przydatne?/	 

3. Na	 ile	 dotarcie	 do	 poszczególnych	 elementów	 na	 stronie	było	 dla	
Pana/Pani	łatwe/intuicyjne?	 Czy	 poruszanie	 się	 po	 stronie	 sprawiło	 Panu/Pani	
jakieś	trudności?	Jakie?		
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4. Czy	są	takie	elementy/obszary	portalu,	które	Pana/Pani	zdaniem	wymagają	
zmiany?	Jeśli	tak,	jakie	to	elementy?	Jak	powinno	się	je	zmienić?		
/Pozwól	 na	 swobodną	 wypowiedź	 R	 podczas	 której	 wykreślaj	 z	 poniższej	
listy	zagadnienia	jeśli	 pojawiły	 się	 w	wypowiedzi		 R,	 dopytaj	 o	 te,	 o	 których	 R	 nie	
wspominał/	 

• wygląd	strony		
• sposób	prezentacji	treści		
• sposób	poruszania	się	po	stronie	(nawigacja)		
• funkcjonalności	 (co	można	 zrobić	 dzięki	 stronie,	 np.	 odbyć	 kurs,	

założyć	konto,			
skopiować	na	dysk	gotowe	narzędzia)	 

	 
3.	OPINIE	 I	SUGESTIE	DOTYCZĄCE	MODUŁÓW	E-LEARNINGOWYCH	DLA	UŻYTKOWNIKÓW	
18+	PRACUJĄCYCH	Z	MŁODZIEŻĄ:	MODUŁY	A1-A3	(17	min)	 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

Mod:	„W	 ramach	 przygotowania	 do	 wywiadu	 został/-a	 Pan/Pani	 poproszony/-a	 o	
zapoznanie	 się	 z	 dwoma	 kursami	 e-learningowymi	 zamieszczonymi	 na	 platformie:	 jeden	
przeznaczony	jest	dla		użytkowników	18+	pracujących	z	młodzieżą,	w	tym	Neet	Mentorów	i	
potencjalnych	Neet	Mentorów	(moduły	A1-A3),	 a	 drugi	zapoznaje	 użytkowników	ze	
specyfiką	 pracy	Neet	Mentora,	 narzędziami	 wspierającymi	jego	 pracę	 indywidualną	 oraz	
grupową	z	Neetami	(B1-B3).	Skupimy	się	teraz	na	tych	dwóch	kursach.”	 

3.1	Jak	ocenia	Pan/Pani	poszczególne	aspekty	kursów	e-learningowych:		 
/Zadawaj	każde	 z	 poniższych	 pytań	 osobno.	 Zachęć	R	aby	 –	 jeśli	 nie	 pamięta	 –	
przypomniał	sobie	poszczególne	obszary	portalu	poruszając	się	swobodnie	po	stronie./	 

a. struktura:		na	ile	 treści	 prezentowane	 są	 w	 sposób	 uporządkowany	 i	
klarowny?		
b. sposób	 prezentowania	treści:	język,	
grafika,	możliwość	dźwiękowego	odtworzenia	tekstu,	 wygląd	 slajdów?	 Na	 ile	
sposób	ten	jest	dostosowany	do	odbiorcy?		
c. podsumowania	i	zadania	testowe	po	każdej	części	tematycznej	kursu?			
d. sposób	 poruszania	 się	 po	 kursie	 (przejścia	 z	 jednej	 strony	 na	 drugą,	 z	
jednego	elementu	do	drugiego)	?		

3.2	Czy	zmieniłby/-łaby	Pan/Pani	coś	w	tych	kursach?	Jeśli	tak,	co	i	w	jaki	sposób?	 
/Pozwól	 na	 swobodną	 wypowiedź	 R	 podczas	 której	 wykreślaj	 z	 poniższej	
listy	zagadnienia	jeśli	 pojawiły	 się	 w	wypowiedzi		 R,	 dopytaj	 o	 te,	 o	 których	 R	 nie	
wspominał/	 

• struktura	kursów		
• sposób	prezentowania	treści		
• podsumowania	i	zadania	testowe	w	treści	kursów		
• sposób	poruszania	się	po	stronie			

Mod:	„A	 teraz	 chciałbym	 poprosić	 Pana/Panią	 o	 opinię	 na	 temat	 kursu	 e-learningowego	
przeznaczonego	 dla	 użytkowników	18+		 pracujących	z	 młodzieżą,	 w	 tym	 potencjalnych	
NEET	mentorów	(moduły	A1-A3).”	 

3.3	Jak	Pan/Pani	ocenia	poziom	merytoryczny	kursu?	Na	ile	zagadnienia	zawarte	w	kursie	
są	przedstawione	w	sposób	profesjonalny,	oparty	na	specjalistycznej	wiedzy?		 
3.4	 W	 jakim	 stopniu	 treści	 kursu	 są	 Pana/Pani	 zdaniem	 wyczerpujące?	 Czy	 są	 takie	
zagadnienia,	których	brakuje	lub	którym	poświęcono	zbyt	dużo	miejsca?	Jeśli	tak,	jakie?	 
3.5.	 Na	 ile	 Pana/Pani	 zdaniem	 treści	 zawarte	 w	 tym	 kursie	 mogą	 być	 przydatne	 dla	
użytkowników	 portalu	 (osób,	 które	 pracują	 z	 młodzieżą	 poszukujących	 nowych	
rozwiązań)?	 
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3.6	Czy	zmieniłby/-łaby	Pan/Pani	coś	w	tym	kursie?	Jeśli	tak	co	i	w	jaki	sposób?	 
/Pozwól	na	swobodną	wypowiedź	R,	jeśli	odpowiedź	jest	ogólnikowa,	staraj	się	pogłębiać	to	
pytanie,	dopytując	o	 treści	kursu,	zagadnienia	oraz	sposób	prezentacji	 treści.	Staraj	 się	 tak	
poprowadzić	 rozmowę,	 aby	przy	każdym	obszarze	wymagającym	zmiany	R	określił	w	 jaki	
sposób	dany	obszar	zmienić./	 

4.	OPINIE	I	SUGESTIE	DOTYCZĄCE	MODUŁÓW	E-LEARNINGOWYCH	DLA	NEET	MENTORÓW:	
MODUŁY	B1-B3	(15	min)		 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

Mod:	„Jest	Pan/Pani	osobą,	 która	pracuje	 z	młodzieżą,	 chciałbym	Pana/Panią	 zapytać	 co	
Pan/Pani	 sądzi	 na	 temat	 kursu	 dla	 osób,	 które	 chciałyby	 zostać	 NEET	 Mentorami,	 dla	
których	 zostały	 przygotowane	informacje	 i	 narzędzia	do	pracy	 indywidualnej	 i	
grupowej	(B1-B2).”	 

4.1	Jak	Pan/Pani	ocenia	poziom	merytoryczny	kursu	–	na	ile	zagadnienia	zawarte	w	kursie	
są	przedstawione	w	sposób	profesjonalny	i	oparty	na	specjalistycznej	wiedzy?	 
4.2	 W	 jakim	 stopniu	 treści	 kursu	 są	 Pana/Pani	 zdaniem	 wyczerpujące?	 Czy	 są	 takie	
zagadnienia,	których	brakuje	lub	którym	poświęcono	zbyt	dużo	miejsca?	Jeśli	tak,	jakie?		 
4.3	 Jak	 ocenia	 Pan/Pani	 narzędzia,	 które	 zostały	 udostępnione	 i	 opisane	w	 kursie	 (np.	
mapa	mocnych	stron,	gra	„Podobieństwa”,	gra	„Charaktery”,	arkusz	samooceny,	badanie	
poziomu	motywacji,	czy	test	kompetencji	społecznych)?	 

/Pozwól	na	swobodną	wypowiedź	R,	w	razie	potrzeby	pogłębiaj	pytanie	o	to,	na	ile	narzędzia	
te	są	dla	R:	 

• nowatorskie?		
• przydatne	w	codziennej	pracy?		
• odpowiednio	przygotowane/zaprojektowane?		
• wyczerpujące?	(czy	powinny	zostać	dodane	jakieś	informacje,	zadania,	arkusze?		

	 
	 
4.4	Czy	kurs	ten	byłby	użyteczny	w	Pana/Pani	pracy?	Jeśli	tak,	w	jakim	zakresie?	Jeśli	nie,	
dlaczego?	 
4.5	Czy	zmieniłby/-łaby	Pan/Pani	coś	w	tym	kursie?	Jeśli	tak,	co	i	w	jaki	sposób?	 

/Pozwól	na	swobodną	wypowiedź	R,	jeśli	odpowiedź	jest	ogólnikowa,	staraj	się	pogłębiać	to	
pytanie,	dopytując	o	 treści	kursu,	 zagadnienia	oraz	sposób	prezentacji	 treści.	Staraj	 się	 tak	
poprowadzić	 rozmowę,	 aby	przy	każdym	obszarze	wymagającym	zmiany	R	określił	w	 jaki	
sposób	dany	obszar	zmienić./	 
	 

ZAKOŃCZENIE	(3	min)	 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____	 

Mod:	„To	już	koniec	naszego	wywiadu.	Być	może	podczas	naszej	rozmowy,	umknęło	nam	coś	
istotnego,	o	czym	chciałby/-łaby	Pan/Pani	powiedzieć,	może	coś	uzupełnić?”	 
/Jeśli	R	nie	zgłasza	dodatkowych	uwag;/	 
Mod:	„Bardzo	dziękuję	za	uczestnictwo	w	badaniu	i	szczere	odpowiedzi.	Informacje	uzyskane	
od	 Pana/Pani	i	 innych	 respondentów	pozwolą	 nam	 na	dopracowanie	portalu	 i	 kursów	 e-
learningowych	w	 taki	 sposób,	aby	 były	 one	 jak	 najlepiej	 dostosowane	 do	
potrzeb	użytkowników	i	przydatne	w	codziennej	pracy	z	młodzieżą.”		
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3. Kwestionariusz ankiety dla osób pracujących z młodzieżą 

Pytania ankiety skierowane są do osób pracujących z młodzieżą, tzn. z młodymi osobami w 
wieku od 15 do 29 lat. Przez pojęcie „pracy z młodzieżą” rozumie się różne formy działań i 
inicjatyw podejmowanych wspólnie z młodzieżą i na rzecz młodych ludzi we wskazanym 
przedziale wiekowym. Odpowiedzi osób udzielających odpowiedzi na pytania umożliwią 
poznanie charakteru działalności, w którą zaangażowane są osoby będące uczestnikami 
projektu. 
 
Przewidywany sposób realizacji: wywiad osobisty lub telefoniczny. 
 
Imię i nazwisko osoby, z którą prowadzony jest wywiad: 
……………………………………………………………………………... 
	
 Punkty 

premiujące 
 

1. Od jak dawna pracuje Pan/-i z młodzieżą? Proszę podać miesiąc (jeśli 
to możliwe) i rok: ………… 

2. Jaki jest status instytucji/organizacji, w której jest Pan/-i 
zaangażowany/-a w pracę z młodzieżą? 

1) Instytucja/urząd/zakład państwowy/samorządowy  lub publiczny 
2) Fundacja  
3) Stowarzyszenie 
4) Inna (jaka?) ….. 

3. Jaka jest forma zatrudnienia Pana/-i w wyżej wymienionym miejscu? 
Czy jest to: 

1) praca na etacie 
2) współpraca (umowa - zlecenie, umowa o dzieło) 
3) wolontariat 
4) inna forma (jaka?) ….. 

4. Czy praca w wyżej wymienionym miejscu jest dla Pana/-i (proszę 
zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
1) głównym zajęciem, realizowanym w pełnym wymiarze czasu  
2) zajęciem realizowanym w niepełnym wymiarze czasu  
3) zajęciem dodatkowym, poza główną aktywnością taką jak praca 
zawodowa/opieka nad dzieckiem/osobą starszą itp. 

 

 

1 pkt za każdy 
miesiąc pracy 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 
1)+ 3 pkt, 
status 
„ekspert” 
2)  + 2 pkt, 
status 
„specjalista” 
3) + 1 pkt, 
status 
„użytkownik” 
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5. Czy młodzież jest wyłączną grupą docelową Pana/-i działalności w 
wyżej wymienionej instytucji/organizacji? 

1) Tak 
2) Nie, pracuję także z osobami w innych kategoriach wiekowych 

6. Czy pracuje Pan/-i z młodzieżą jeszcze w jakimś innym miejscu, poza 
wyżej wymienioną instytucją/organizacją? 

1) Nie 
2) Tak à Czy jest to: 

• stowarzyszenie 
• fundacja 
• instytucja/urząd państwowy/samorządowy/publiczny 

7. W jakie formy pracy z młodzieżą jest Pan/-i aktualnie 
zaangażowany/-a we wszystkich miejscach wykonywania tej pracy? 
Proszę wskazać wszystkie odnoszące się do Pana/-i opcje. 

1) pomoc w nauce (korepetycje) 
2) przygotowanie do zawodu (szkolenia, warsztaty) 
3) psychoterapia 
4) socjoterapia 
5) uczenie umiejętności potencjalnie przydatnych na rynku pracy 

(proszę wpisać jakie? ……..) 
6) wsparcie psychologiczne (poza formalną psychoterapią) 
7) wsparcie w kontaktach z instytucjami (szkołą, zakładem pracy, itp.; 

np. pomoc w załatwianiu formalności) 
8) wspieranie młodzieży w rozwijaniu pasji i zainteresowań 

niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą/pracą 
9) inne (jakie?) …. 

8. Biorąc pod uwagę cały dotychczasowy okres swojej pracy z 
młodzieżą, w której z wymienionych wyżej dziedzin uważa się Pan/-
i za najbardziej doświadczonego/doświadczoną?  

1) ……………………………………………. 
2) ……………………………………………. 
3) ……………………………………………. 

9. Z jaką kategorią młodzieży pracuje się Pan/-i najczęściej ? Proszę 
wskazać wszystkie odnoszące się do Pana/-i opcje podając 1 przy 
najczęściej spotykanej, 2 drugiej w kolejności itd. 

1) młodzież ucząca się à proszę podać typ szkoły (średnia, zawodowa 
itp.) lub rodzaj szkoleń, w których uczestniczy młodzież…. 
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2) młodzież pracująca 
3) młodzież, która jednocześnie uczy się i pracuje 
4) młodzież, która jednocześnie NIE uczy się, NIE pracuje i NIE 

uczestniczy w żadnych szkoleniach – w przypadku wyboru tej opcji 
proszę przejść do pytania 10, w przypadku wyboru poprzednich opcji 
pytanie jest pomijane 

10. Jak często styka się Pan/-i w swojej pracy z młodymi osobami, które 
jednocześnie nie uczą się, nie pracują i nie odbywają żadnych 
szkoleń? 

1) rzadko 
2) bardzo rzadko 
3) od czasu do czasu 
4) bardzo często 

11. Jakie są główne problemy młodych ludzi, z którymi lub na rzecz 
których Pan/-i pracuje? Proszę podać co najmniej trzy: 

1) ……………………………. 
2) ……………………………. 
3) ……………………………. 
4) ……………………………. 
5) ……………………………. 

12. Wiele osób pracujących z młodzieżą ma za sobą różne doświadczenia 
życiowe, które pomagają im lepiej zrozumieć sytuację młodych ludzi. 
Czy także Pan/-i doświadczyła w przeszłości sytuacji, w której 
jednocześnie był/-a Pan/-i bez pracy, nie uczyła się i nie odbywała 
żadnych szkoleń? 

1) Nie, nigdy nie byłem/byłam w takiej sytuacji 
2) Tak, byłem/byłam w takiej sytuacji à  jeśli tak, jak długo? …. 

13. Co uważa Pan/-i za najbardziej przydatne w swojej pracy z 
młodzieżą? Proszę wskazać wszystkie odnoszące się do Pana/-i 
odpowiedzi, podając 1 przy najważniejszej, 2 przy mniej ważnej itd. 

1) kwalifikacje (wiedza, umiejętności) zdobyte podczas formalnej 
edukacji (w szkole/na uniwersytecie) 

2) kwalifikacje zdobyte podczas dodatkowych (po ukończeniu 
szkoły/studiów) szkoleń, warsztatów itp.  

3) praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy z młodzieżą 
4) własne doświadczenie życiowe 
5) inne (jakie?) ……. 

14. Czy w pracy z młodzieżą wykorzystuje Pan/-i Internet ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 
„Tak” + 5 
pkt. Jeśli 
dodatkowo 
jest to osoba 
powyżej 29 lat 
– status 
„potencjalny 
NEET 
Mentor” 
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1) Tak à proszę przejść do pytania nr 15 
2) Nie à proszę przejść do pytania nr 17 

15. Jakie formy kontaktu przez Internet wykorzystuje Pan/-i w pracy z 
młodzieżą (proszę podać wszystkie wykorzystywane formy)? 

1) kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) 
2) kontakty za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook 

itp.) 
3) kontakty za pośrednictwem komunikatorów (WhatsApp, Gadu Gadu 

itp.) 
4) Inne (jakie)?)….. 

16. Jak często komunikuje się Pan/-i z młodzieżą za pomocą Internetu: 

1) bardzo często 
2) często 
3) od czasu do czasu 
4) rzadko 
5) bardzo rzadko 

Metryczka 

17. Płeć: 

1) Kobieta 
2) Mężczyzna 

18. Rok urodzenia (proszę wpisać): 

…………… 

19. Wykształcenie (proszę podać najwyższy osiągnięty przez Pana/Panią 
poziom wykształcenia): 

1) nieukończone podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego 
2) podstawowe 
3) gimnazjalne 
4) zasadnicze zawodowe 
5) średnie ogólnokształcące bez matury 
6) średnie ogólnokształcące z maturą 
7) średnie zawodowe bez matury 
8) średnie zawodowe z maturą (technikum, liceum zawodowe lub 

techniczne) 
9) pomaturalne lub policealne 
10) wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty 
11) wyższe z stopniem magistra, z tytułem lekarza lub równorzędnym 
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12) wyższe ze stopniem naukowym doktora lub wyższym 

20. Zawód wyuczony: 

…………………. 

21. Zawód wykonywany: 

…………………. 

22. Miejsce zamieszkania: 

1) wieś 
2) miasto do 19 999 
3) miasto od 20 000 do 49 999 
4) miasto od 50 000 do 99 999 
5) miasto od 100 000 do 499 999 
6) miasto 500 000 i więcej 

Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi na pytania! 

 
 Suma 

przyznanych 
pkt. 
premiujących: 

………….. 
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4. Błędy logiczne i techniczne w narzędziu diagnostycznym wskazane przez 
respondentów 

Nazwa	testu	 Opis	problemu	/	numer	pytania	 Rekomendacja	

Doradzanie	
innym	

Pytanie 12. Jeżeli nie czuję się kompetentny  
w doradzaniu dotyczącym konkretnej sytuacji 
wówczas jasno to komunikuje lub odsyłam 
rozmówcę do kogoś innego. Nie boję się stracić 
autorytetu. 

odpowiedź Zdecydowane tak 
powinna być najwyżej 
punktowana, a jest najniżej. 
Klucz jest właściwy, błąd 
występuje w skrypcie 
platformy. 

Przewodzenie	
innym	osobom	

Pytanie 9. W swoim stylu przywództwa nie biorę 
pod uwagę zdania innych osób i stosuję zasadę 
ograniczonego zaufania. 

odpowiedź Zdecydowane nie 
powinna być najwyżej 
punktowana, a jest najniżej. 
Błąd występuje w kluczu  
oraz w skrypcie platformy. 

Pytanie 10. W pracy z zespołem ograniczam 
swoją rolę, do zapewnienia niezbędnych 
narzędzi, nie proponuję rozwiązań. 

odpowiedź Zdecydowane nie 
powinna być najwyżej 
punktowana, a jest najniżej. 
Błąd występuje w kluczu oraz 
w skrypcie platformy. 

Posiadać	
kompetencje	
między-
kulturowe	

W instrukcji istnieje niewłaściwe sformułowanie 
- Dziękuję i zapraszam do wypełnienia testu. 

powinno ono brzmieć 
Dziękujemy i zapraszamy  
do wypełnienia testu. 

Wypracowywać	
kompromis	

Pytanie 7/9 Nie akceptuję tego, że inne 
narodowości mogą mieć inne wartości / tradycje 
kulturowe jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Odpowiedź druga na pytanie 9/9 tj. W 
przypadku powstania w zespole odmiennych 
punktów postrzegania danej sytuacji lub 
rozwiązań przyjmuję postawę – jest 
nieskończona i brzmi biorę pod uwagę wszystkie 
ewentualności, ale skupiam się głównie. 

należy dokończyć treść 
pytania. 

Motywowanie	
innych	

Pytanie 3/11 Mam trudności z zachęceniem 
innych do efektywnej realizacji wspólnych zadań 
jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Odpowiedź w pytaniu 9/11 Zazwyczaj jak 
udzielam innym informacji zwrotnej nt. 
wykonania zadania to jest ona niechętnie 
przyjmowana jest nieprawidłowa w kluczu. 

prawidłowa odpowiedź – 
Zdecydowanie nie powinna 
być najwyżej punktowana, a 
jest najniżej. 

Wspieranie 
współpra-
cowników 

Pytanie 2/9 Dbam tylko o te kontakty w pracy, 
które przynoszą mi doraźne korzyści jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Przy pytaniach można wrócić do poprzednich 
slajdów. Nie miało to miejsca przy dotychczas 
rozwiązywanych testach. 

należy ujednolicić nawigację. 

Stosowanie 
technik 

Pytanie 1 i 2 ma tę samą treść. likwidacja powtórzeń 
Pytanie 3 i 4 ma tę samą treść. likwidacja powtórzeń 
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zadawania 
pytań 

Odpowiedź na pytanie 6 Prowadząc rozmowę 
zadaję kilka kolejnych pytań, nie czekając na 
odpowiedzi rozmówcy jest niewłaściwie 
punktowana. 

odpowiedź zdecydowanie nie 
powinna być najwyżej 
punktowana, a jest najniżej. 

Przy ocenie wyniku dwa pierwsze zdania się 
powielają. likwidacja powtórzeń 

Ocena o treści Podczas rozmowy zachowuje się 
w taki sposób, że jego rozmówca nie czuje się, 
aby jego rozmówca czuł się traktowany 
poważnie jest niepoprawna.  

należy dokonać poprawki 

Przekazywanie 
informacji o 
faktach 

Pytanie: Ograniczam się do przekazywania 
wyłącznie kluczowych informacji jest czerwone.  

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: Nie umiem przekazywać informacji w 
sposób jasny i zrozumiały jest czerwone.  

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: W komunikacji między dwoma  
lub więcej osobami, odpowiedzialną osobą  
za brak skutecznej komunikacji, jest odbiorca 
komunikatu jest niewłaściwie punktowane. 

odpowiedź najwyżej 
punktowana  
to zdecydowanie tak,  
a powinna być najniżej. 

Pytanie: W komunikacji interpersonalnej 
najważniejsze są treści wyrażone przez słowa 
jest niewłaściwie punktowane. 

odpowiedź zdecydowanie tak 
jest najwyżej punktowana,  
a powinna być najniżej. 

Pytanie: Uważam, że osoby, które są asertywne 
są egoistyczne wobec innych jest niewłaściwie 
punktowane. 

odpowiedź zdecydowanie tak 
jest najwyżej punktowana,  
a powinna być najniżej.  

Pytanie: W komunikacji między stronami 
narzucam innym swoje racje jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: W rozmowie z innymi przyjmuję pozycję 
obronną jest źle punktowane. 

odpowiedź zdecydowanie nie 
jest najniżej punktowana  
a powinna być najwyżej. 

Pytanie: Ze względu na obawy przed utratą 
aprobaty innych zgadzam się na rzeczy, sytuacje, 
które nie do końca są zgodne ze mną jest 
niewłaściwie punktowane. 

odpowiedź zdecydowanie nie 
powinna być najwyżej 
punktowana, a jest najniżej. 

Przyjmowanie 
konstruktywnej 
krytykę 

Pytanie: Akceptuję krytykę jedynie od 
najbliższych mi osób jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: Osoba krytykująca wzbudza we mnie 
negatywne emocje jest właściwie punktowane w 
kluczu, ale niewłaściwie na platformie. 

należy dokonać poprawki 

Wchodzenie w 
interakcje z 
innymi osobami 

Pytanie: W kontaktach z innymi skupiam się 
głównie na swoich potrzebach jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: W trakcie rozmowy z inną osobą, mam 
zwyczaj dopowiadania lub dokańczania zdania 
za rozmówcę jest czerwone.  

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: We wzajemnych relacjach z innymi  
nie biorę pod uwagę ich opinii i postaw jest 
właściwie punktowane w kluczu, ale 
niewłaściwie na platformie.  

należy dokonać poprawki 



 
„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET” (-POWR.04.03.00-00-0029/18) 
 

69	
 

Pytanie: Osoby, z którymi rozmawiam stają się 
agresywne jest właściwie punktowane w kluczu, 
ale niewłaściwie na platformie.  

należy dokonać poprawki 

Przekonywanie 
innych osób 

Pytanie: Nie mam oporów, by skorzystać  
z poufnych informacji w celu przekonania innych 
osób jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

Pytanie: Nie sprawia mi trudności wywoływanie 
poczucia winy u innych jest czerwone. 

należy zlikwidować czerwoną 
czcionkę 

W podsumowaniu wyników kolumna Raport  
jest niepotrzebna. Nie zawiera żadnych plików  
do pobrania. 

likwidacja niepotrzebnych 
kolumn 
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