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Idea  raportu 
   	

 
  

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na Finalistach  
i Laureatach Konkursu Naukowego E(x)plory. Badanie było realizowane od maja do lipca 
2018 roku i opierało się o dwie uzupełniające się metodologie – jakościową (wywiady) 
oraz ilościową (ankieta).  
Główne obszary badania dotyczyły: 
Laureatów i finalistów Konkursu Naukowego E(x)plory 

§ ich planów edukacyjnych i zawodowych 
§ motywacji do udziału w konkursie  
§ korzyści, jakie odnoszą dzięki udziałowi w konkursie 
§ planów wobec projektów konkursowych 

Postrzegania Konkursu Naukowego E(x)plory przez jego laureatów i finalistów  
§ skojarzeń, jakie wywołuje konkurs 
§ oceny jego elementów (w tym promocji, poziomu merytorycznego, współpracy z 

opiekunem, atmosfery, organizacji, komunikacji i materiałów, formuły, nagród) 
§ oceny konkursu Intel ISEF 
§ pomysłów na ulepszenia konkursu 

 
Rezultaty badania zaprezentowane są w podziale na wyżej wymienione obszary  
i uwzględniają zarówno wyniki badania jakościowego jak i ilościowego. 
Przy ocenie elementów konkursu zamieszczone zostały podsumowania wraz  
z rekomendacjami od autorek raportu. 
Ostatnia, trzecia część raportu, ukazuje profile uczestników konkursu, które powstały na 
bazie analizy ich motywacji do udziału w konkursie i realizacji projektów. Profile te 
ujawniły się dzięki analizie dwóch powyższych części raportu i pozwoliły na 
zaprezentowanie praktycznych wniosków odnośnie komunikacji z uczestnikami. 
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Metodologia badania 
 
 
Badanie zostało zrealizowane na podstawie dwóch metod badawczych: jakościowej 
oraz ilościowej. Dzięki dwóm różnym perspektywom badawczym możliwe było 
zaobserwowanie wspólnych dla badanej grupy opinii, przy jednoczesnym 
pogłębieniu istotnych wątków związanych z indywidualnymi historiami osób 
badanych. Wszyscy uczestnicy badania wzięli w nim udział dobrowolnie, zgadzając 
się na wykorzystanie udzielanych odpowiedzi w zbiorczym zestawieniu.  
 

 
Metoda jakościowa objęła 18 osób i miała formę semi-strukturalizowanych 
wywiadów, w których uczestnicy odpowiadali na pytania związane z uczestnikami, 
ich projektami oraz postrzeganiem konkursu. 
Wywiady zostały przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2018 w bezpośrednich 
rozmowach z uczestnikami, w rozmowach telefonicznych oraz z wykorzystaniem 
programu skype. 
 

 
Metoda ilościowa objęła 19 osób. 
Wskaźnik odpowiedzi na zaproszenia w badaniu stanowi ok. 10%, co mieści się w 
typowym przedziale zwrotu odpowiedzi w badaniu ankietowym. Badanie ilościowe 
składało się z 40 pytań zamkniętych oraz otwartych i zostało przeprowadzone 
drogą internetową przy użyciu platformy do badań (Survio). Pytania oraz kafeterie 
odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie badania jakościowego, co 
pozwoliło na uzyskanie dodatkowych danych (m.in. punktowa ocena 
poszczególnych elementów konkursu). Badanie zostało zrealizowane w okresie 
czerwiec-lipiec 2018.  
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Uczestnicy badania 
jakościowego 

	

	
	
	
	 	

Badana grupa obejmowała 18 osób, uczących się w szkołach gimnazjalnych, 
średnich oraz na uczelniach wyższych.  Wśród badanych osób było 9 osób, które 
zostały jego laureatami co najmniej raz w latach 2013-2017. Pozostałe osoby 
udzielające wywiadu były finalistami konkursu, wśród nich 8 osób bierze udział w finale 
2018, jedna osoba była finalistą w roku 2016. Struktura płci osób badanych była 
zróżnicowana i zgodna z typowym profilem uczestników Konkursu Naukowego 
E(x)plory - większość badanych stanowili mężczyźni (12 osób), mniejszość kobiety  
(8 osób). Badana grupa była zróżnicowana pod względem obecnego szczebla 
edukacji. Najwięcej badanych reprezentowało szkoły średnie oraz wyższe. 
W badaniu wzięły udział osoby realizujące projekty samodzielne jak i zespołowe. 
Część badanych startowała w konkursie więcej niż jeden raz, co pozwoliło na 
uzyskanie informacji o tym, co sprawia, że uczestnicy przywiązują się do konkursu 
oraz jak postrzegają zmiany w swoim rozwoju przy jego kolejnych edycjach. Wśród 
uczestników wywiadów byli również uczestnicy konkursu Intel ISEF (4). Wywiady z 
tymi osobami zostały poszerzone o wątki związane ze wspomnianym konkursem i 
są one oddzielnie zaprezentowane w raporcie.  
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Uczestnicy badania 
ilościowego 

	 	

Badana grupa (19 osób) objęła uczestników biorących udział w konkursie w 
latach 2015-2018. W badanej grupie 36.8% osób reprezentowała laureatów konkursu. 
Podobnie jak w badaniu jakościowym, większość uczestników stanowili 
przedstawiciele płci męskiej (73,7%). Średni wiek badanych wyniósł 19.4 lat i mieści 
się przedziale 15-21 lat.  
Ankietowa forma badania dostarczyła więcej danych demograficznych o uczestnikach. 
Badana grupa była zróżnicowana pod względem obecnego szczebla edukacji. 
Najwięcej badanych reprezentowało szkoły średnie (technikum i liceum 
ogólnokształcące – 57.9%), w dalszej kolejności uczelnie wyższe (31.6) i gimnazja 
(10.5%). Przeważająca liczba osób uczy się w Polsce (94.7%), pozostałe w Europie 
(5.3%). Zdecydowana większość uczestników badania startowała raz w konkursie 
(52.6%). W grupie znalazły się także osoby, które starowały 2 razy (36.8%), a także 3 
razy i więcej (10.6%). Najwięcej uczestników w momencie startowania w konkursie 
uczyło się w liceum ogólnokształcącym (63.2%). Większość projektów zgłoszonych 
przez uczestników badania miała charakter indywidualnej pracy (63.2%), pozostali 
uczestnicy zgłosili projekty zespołowe (26.3%) oraz mieli doświadczenia z obiema 
formami – w zależności od edycji konkursu (10.5%). Najwięcej badanych zgłosiło 
projekt z obszarów: fizyka, energetyka i transport (po 36.8%), ekologia i zarządzanie 
środowiskowe, chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna (po 26.3%), inżynieria 
elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie, biologia i mikrobiologia 
oraz biochemia (po 21.1%). Pozostałe dziedziny były reprezentowane przez jedną 
osobę lub wcale. Uczestnicy badania ocenili poziom finansowy swojej rodziny jako 
średni (78.9%) i wysoki (21.1%). Najwięcej badanych jako miejsce swojego 
zamieszkania wskazała wieś (42.1%) oraz miasta do 100 tys. (21.1%) oraz 500 tys. 
mieszkańców (21.1%). 
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Laureaci i Finaliści 
Konkursu Naukowego 

E(x)plory 
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Losy uczestników 

Osoby badane przyznały, że Konkurs Naukowy E(x)plory miał wpływ na wybór 
kierunku studiów zgodnie z projektem badawczym, jaki realizowali, bądź też 
utwierdził ich w przekonaniu, że kierunek studiów, jaki wybrali wcześniej, jest 
odpowiedni do rozwijania swoich projektów naukowych. 
 
Wśród badanych są osoby, które dzięki udziałowi w konkursie zdecydowały się 
kontynuować naukę na dwóch kierunkach jednocześnie. Jeden z tych kierunków jest 
bardziej praktyczny, drugi związany z nauką. 
 
 

 
 
 
Część badanych wiązała udział w konkursie ze studiami za granicą. Wśród nich 
niektórzy twierdzą, że dzięki konkursowi otworzyli się na świat, w tym właśnie na 
studiowanie poza Polską. Inni celowo brali udział w konkursie, aby 
zdobyć doświadczenie, które wspomoże ich w studiowaniu na prestiżowej uczelni. 
 
 

    
 
Część osób prowadzi też własną firmę, w których realizuje już swoje projekty 
konkursowe. 
 

 
 
 

„Idę na medycynę, ale dzięki E(x)plory wiem, że chcę też poświęcić się 
pracy badawczej. Daje mi to dużo satysfakcji. Dlatego po pierwszym 
roku medycyny, planuję pójść na biochemię”.  
Badany, l. 19 

„Ja chciałam iść na studia za granicę i wiedziałam, że to ważne, by 
mieć jakieś dodatkowe aktywności, konkursy na koncie”.  
Badana, l. 20 

„Firma była naturalną konsekwencją konkursu. Aby dalej rozwijać 
projekt i go skomercjalizować, wiedziałem, że muszę ją założyć”. 
Badany, l. 18 
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Plany uczestników 

 
Badani w większości stawiają na samodzielne budowanie ścieżki kariery, widząc siebie 
w roli naukowca lub/i samodzielnego eksperta w wybranej przez siebie dziedzinie, 
współpracującego z różnymi środowiskami lub posiadającego własną firmę. 
 

 
 
Mniejszość myśli o pracy w firmie. Jeżeli firma to międzynarodowa, prestiżowa 
korporacja typu Google, Apple lub start’up realizujący innowacyjny i ciekawy projekt. 
	

	
	
	
Osoby posiadające własne firmy, planują je dalej rozwijać i zwiększać ich potencjał 
biznesowy. 
 

 

„W przyszłości myślę o karierze naukowej, ale też na wykorzystywaniu 
nauki w praktyce”. Badany, l. 16 

„Moim marzeniem… nie! Moim CELEM jest praca w super korporacji 
typu Google”. Badany, l. 16 

„Pomysł już jest, teraz wyzwaniem jest wprowadzenie go na rynek”. 
Badany, l. 21 
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Poniży wykres przedstawia plany zawodowe uczestników badania. Badani mogli 
wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Wykres przedstawia częstość wyboru danej 
ścieżki kariery. 
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Wykres nr 1. Plany zawodowe uczestników.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Motywacja uczestników   

Różne czynniki decydują o udziale w konkursie, jednak są one wspólne dla 
większości badanych.  

Odpowiadając na pytania związane z przyczynami wzięcia udziału w konkursie, 
badani najczęściej wskazywali czynniki związane z chęcią rozwijania siebie. 

Najczęściej wskazywany czynnik związany z rozwojem własnym  
to chęć podjęcia wyzwania. 

 

 

 

 

 

 

 

Z wypowiedzi badanych wynika, że różne powody wzięcia udziału często są 
powiązane z inwestowaniem w siebie i swoje pomysły. Wskazując wartościowe 
nagrody jako jeden z powodów udziału w konkursie, uczestnicy badania głównie 
podkreślali ich aspekt rozwojowy – dzięki nim mogą zwiększać swoje możliwości jako 
badacze i twórcy projektów. 

 

 

 

  

  

  

 
„Poczułem, że chciałabym robić coś więcej, a w LO nie było możliwości na rozwój, a 
konkurs był czymś ekstra!” Badany, l. 18 
 
„Konkurs był doskonałą okazją do zrobienia czegoś więcej!” Badana, l. 19 
 
„Chciałem pokazać sobie, chłopakowi z małego miasta, że ograniczenia jakie 
narzucamy są wymówkami albo kompleksami”. Badany, l. 16 
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Poniższa tabela pokazuje pozostałe powody wzięcia udziału w konkursie wraz z 
przykładowymi wypowiedziami uczestników.  
 

 
 
Tabela. 2. Najczęściej wskazywane powody wzięcia udziału w konkursie. 

 
 
 

Chęć rozwoju pomysłu 
lub projektu 

„Chciałem się przekonać czy ten pomysł jest dobry”.  
Badany, l. 18 

„Chciałem dostać informacje zwrotne do pomysłu”.  
Badany, l. 16 

„Chciałem dowiedzieć się, czy ten pomysł ma 
potencjał biznesowy”.  Badany, l. 19 

 
 

Chęć tworzenia i dzielenia 
się wiedzą 

 

„Skoro drukarki 3D dostępne na rynku są bardzo 
drogie i nieosiągalne, spróbujmy to zrobić sami!” 
Badany, l. 21 

„Coś powstaje z niczego, to jest fajne!”.  
Badany, l. 16 

 
Chęć poznawania ludzi, 

otwarcia się na świat 

 
„Chciałem poznać innych ludzi, którzy 
mają podobną zajawkę naukową”. Badany, l. 17 
 

 
Dobra renoma konkursu „Słyszałem, że ten konkurs jest dobry, chciałem 

uczestniczyć w czymś takim”. Badany, l. 17 

 
Chęć zdobycia 

wartościowych nagród 
 i uczestnictwa w 

konkursach 
międzynarodowych 

„Możliwość zdobycia pieniędzy na dalszy rozwój 
projektu, była kusząca”. Badana, l. 21 

„To duży konkurs, więc że może nas zakwalifikować 
na inne zagraniczne.” Badany, l. 17 

 
Chęć łączenia świata 

nauki z praktyką 

 
„Chciałem robić eksperymenty, ale też połączyć to z 
praktyką”. Badany, l. 19 
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Postrzeganie projektów 
	

Motywacja do udziału w konkursie łączy się z motywacją do realizowania projektu 
i postrzeganiem swojej pracy. Konkurs nie jest dla badanych jednorazowym 
wydarzeniem, lecz rozpoczęciem lub kontynuacją rozwoju siebie i projektów. 

 

 

 

  

Badani opisując swoje projekty, postrzegają je jako innowacyjne i ważne. 
Poniższy wykres pokazuje stopień, w jakim badani ocenili swoje projekty według 
wymienionych kryteriów (wynik 0 – niski, 100 – bardzo wysoki). Wyniki wskazują, 
że badani silnie postrzegają swoje projekty jako innowacyjne, przydatne dla 
świata, realne do wdrożenia, nieco słabiej, lecz wciąż wysoko widzą projekty 
jako przydatne dla nauki. 

 

 

Wykres. 2. Postrzeganie różnych aspektów projektu w ocenie badanych. 
Wykres na podstawie badania ilościowego. 

 
„Projekt jest naturalną konsekwencją konkursu. Jedno bez drugiego nie istnieje”. 
Badany, l. 17 
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Losy i plany wobec 
projektów 

	

Większość uczestników badania deklaruje, że projekt konkursowy jest dalej 
rozwijany. W tym celu uczestnicy samodzielnie poszukują możliwości do jego 
rozwoju, tj. staże za granicą, studia, fundusze na jego finansowanie m.in. nagrody 
z konkursu, sponsorzy, dofinansowanie z UE. 

Cześć badanych, która dalej rozwijała swój projekt, opatentowała go lub oczekuje 
na patent. 
Zdecydowana mniejszość deklaruje, że projekt zakończył się wraz z konkursem. 
Poniży wykres obrazuje procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o dalsze losy 
projektu. 
 

 
Wykres nr 2. Dalsze losy projektu.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Większość osób, która jest dalej związana z projektem, planuje na nim zarabiać 
lub już na nim zarabia. W badaniu ujawniły się również osoby, które 
rozwijają projekt pro publiko bono i chcą udostępniać publicznie wyniki projektu i 
dalszych badań. 

Większość osób planujących zarabiać na projekcie posiada już wizję i biznes 
plan, poszukuje inspiracji i wiedzy dotyczącej opatentowania pomysłu, założenia 
firmy oraz poszukiwania dofinansowania. 

 
„Wiem, że mogę osiągnąć więcej. Mam kilka produktów które wytwarzam, 
stałych klientów, cały czas poszerzam firmę, sam się rozwijam i rozwijam 
innych”. Badany, l. 20 

Konkurs otworzył mi oczy na to, jak mam zbudować model biznesowy, jak mam 
zabezpieczyć patent”. Badany, l. 18 

 

Większość osób planuje zarabiać na projekcie w przeciągu najbliższych 5 lat, 
mniejszość zakłada, że możliwe to będzie  w dłuższym okresie czasu. Badani, 
którzy zakadają  dłuższy czas komercjalizacji wskazują jako przyczyny głównie 
konieczność dalszego rozwoju projektu lub ograniczenia: ograniczony czas 
(głównie przez studia), brak miejsca do wykonywania badania, praca w 
rozproszonym zespole, specyfikę projektu badawczego, realizowanie więcej niż 
jednego projektu badawczego, trudności z finansowaniem projektu. 
 
Poniższy wykres prezentuje czas w jakim badani planują zarabiać na projekcie. 
Pozostałe osoby nie planują zarabiać lub już zarabiają na projekcie. 
 

 
 
Wykres nr 3. Czas w jakim badani planują zarabiać na projekcie.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Osobiste korzyści z udziału 
w konkursie 

	

	
Uczestnicy wskazywali na szereg korzyści osobistych, które zyskali dzięki 
Naukowemu Konkursowi E(x)plory. Wymieniane korzyści dotyczyły: 
 

• Prezentacji wyników prac - prezentowanie wyników ludziom spoza branży; 
dostosowywanie prezentacji do specjalności jury; pokazywanie 
innowacyjności projektu, w celu znalezienia finansowania/ sponsorów 

• Rozwój innych umiejętności miękkich (komunikacja, zarządzanie 
projektem, radzenie sobie ze stresem, organizacja pracy) 

• Rozwój proaktywnej postawy (pewność siebie, otwartość na nowe 
wyzwania, samodyscyplina podczas realizacji celów, wytrwałość) 

• Rozwój umiejętności twardych (poszerzenie wiedzy, analiza danych) 
• Rozwój pasji do prowadzenia badań 
• Doświadczenie przy pracy naukowej 
• Poznanie innych osób „podobnych do mnie” „Myślałam, że to coś złego, 

że chcę zmieniać świat, a na E(x)plory była masa ludzi, która myślała tak 
samo jak ja.” 

 
 
Odpowiedzi badanych były zróżnicowane, zależne od ich motywacji i oczekiwań 
wobec konkursu. Najwięcej osób wskazało rozwój w aspekcie prezentacji swoich 
prac i pomysłów. 
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Postrzeganie 
Konkursu Naukowego 

E(x)plory 
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Skojarzenia z Konkursem 
Naukowym E(x)plory 

W porównaniu z innymi konkursami, Konkurs Naukowy E(x)plory kojarzy się 
bardziej z naukowością i prestiżem, co, według uczestników, jest niewątpliwym 
atutem Konkursu.  
 

 
 
Udział w Konkursie jest przez uczestników traktowany w kategoriach wyzwania, 
które podejmują, by się sprawdzić, by nabyć nowe umiejętności/ wiedzę, by 
zweryfikować swój pomysł i poddać go ocenie innych osób.  
 

 
 
Dla niektórych osób jest to również droga do popularyzowania bądź 
skomercjalizowania projektu.  
 

 
 
Konkurs jest kojarzony z innowacyjnością, w rozumieniu: tworzeniem nowych, 
użytecznych dla innych projektów. Niekiedy wypowiedzi badanych świadczyły o 
tym, że przed udziałem w konkursie mieli wątpliwość, czy to jest miejsce do 
prezentowania innowacji, czy też nauki. Badani ci zmienili zdanie po przystąpieniu 
do konkursu.  

  

„E[x]plory to jeden z najlepszych konkursów pod względem 
merytorycznym”.  
Badana, I. 22  

„Dla mnie to było wyzwanie, wyjście ze strefy komfortu, by 
zweryfikować własną wizję, zobaczyć jak inni reagują na mój 
projekt, ale też zebranie inspiracji do dalszej pracy”.  
Badany, l. 18 lat 

„Zastanawiałem się na początku, czy nasza praca się w ogóle 
nadaje, wydawało mi się, że nie jest typowo naukowa.”  
Badany, l.21 

„Dzięki konkursowi i nagrodzie, którą wygrałem [mentoring], 
nauczyłem się, jak zbudować model biznesowy”.  
Badany, l. 21 



	 19	

	 	

WNIOSEK: 
Konkurs generuje bardzo wiele skojarzeń, które mają pozytywne konotacje. 
Najczęściej łączono konkurs ze określeniami:  
•       Naukowość 
•       Innowacyjność 
•       Prestiż  
•       Biznes 
•       Wyzwanie 
 
 
REKOMENDACJE: 
Warto w komunikacji z uczestnikami rozważyć podkreślanie, że konkurs poza 
naukowym aspektem, docenia innowacyjność.  
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Ocena ogólna 
	 	

Konkurs Naukowy E(x)plory przez wszystkich 
badanych został oceniony bardzo pozytywnie, 
przede wszystkim jako konkurs naukowy, który 
daje młodym ludziom możliwość wejścia w 
dorosły świat naukowy, zobaczenia, jak ten 
świat funkcjonuje. To też okazja do prezentacji 
pomysłu światu i zobaczenia czy pomysł ten 
jest warty rozwijania. 
 

 
 
„Konkurs jest bardzo dobrze 
prowadzony… Ale wszystko 
można zawsze ulepszać!” 
Badany, l. 21	

Aż 95% uczestników badania ilościowego poleciłoby Konkurs Naukowy E(x)plory 
swoim rówieśnikom.  
 
Główne powody wymieniane przez badanych to: 

• bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu 
• profesjonalna organizacja 
• możliwość prezentacji wyników swoich badań  
• szansa na wartościowe nagrody 
• bardzo dobra komunikacja Fundacja – Uczestnik 
• szansa na rozwój projektu  
• pozytywna atmosfera i nawiązane kontakty 
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Poniższy wykres przedstawia ocenę poszczególnych aspektów Konkursu. Uczestnicy 
dokonywali oceny w skali 1-5, gdzie 1 to ocena niska, 5 – wysoka. Najwyżej została 
oceniona prezentacja wyników konkursu, organizacja konkursu, Komunikacja 
Fundacja – uczestnik. 
 
 

 
 
 
Wykres nr 4. Ocena poszczególnych elementów konkursu w skali 1-5.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Promocja 
	
	

	
	
	
	

 
Źródła informacji o konkursie 
Uczestnicy najczęściej wskazywali na szkołę jako miejsce poprzez, które 
uzyskują informację o konkursie.  
W szkole najczęściej informacje przekazywali uczniom nauczyciele, którzy 
równocześnie często stawali się opiekunami naukowymi uczniów. Badani podkreślali, 
że byli to nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia z pasją i motywowali uczniów do 
rozwijania swoich zainteresowań. W niektórych szkołach pielęgnowana jest tradycja 
udziału w konkursie z jednoczesnym podkreślaniem dumy z uczniów, którzy realizują 
swoje projekty np. poprzez wywieszania na holu plakatów stanowiących projekty 
uczniów. Innym bezpośrednim kanałem przekazywania informacji o konkursie są 
uczniowie, zwłaszcza ci, którzy sami brali udział w konkursie, wynosząc z niego 
pozytywne doświadczenia. Część uczestników dowiedziała się o konkursie dzięki 
prezentacji konkursu dokonanej przez przedstawicielkę fundacji wówczas, w 
momencie prezentacji, konkurs wydał im się wielką szansą i wyzwaniem. 
 
„Nie wierzyłem, że mógłbym wygrać którąś z tych nagród. Konkurs wydał mi się 
wielką sprawą”. Badany, l. 19 
 
Uczestnicy badania jako źródło informacji o konkursie wskazywali również Internet, 
jednak dla większości było to źródło uzupełniające informacje, które otrzymali 
bezpośrednio od nauczycieli. Ulotki i plakaty również wspierały wiedzę o konkursie 
wyniesioną z bezpośrednich poleceń. Żadna z osób badanych nie wskazała mediów 
tradycyjnych (tv, radio, prasa) jako środka, z której pozyskali informacje o Konkursie 
Naukowym E(x)plory.  
Pojedyncze osoby jako źródło informacji o konkursie wskazywały inne konkursy 
naukowe, podczas których uczestnicy między sobą wymieniają swoje doświadczenia 
i plany dalszego rozwijania swoich pasji. Podczas innych konkursów, uczestnicy mieli 
też kontakt z ulotkami o konkursie.   
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Poniższy wykres prezentuje źródła, z których uczestnicy dowiedzieli się o konkursie 
 i procent osób, które wskazał daną odpowiedź. Badani wskazywali więcej niż jedno 
źródło. 
 

 
 
Wykres 5. Źródła informacji o konkursie.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
 
 
 
POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE PROMOCJI:  
 

• Intensyfikacja promocji konkursu w szkołach przy jednoczesnym zachęcaniu 
uczniów do pozaszkolnej pracy naukowej 

• Większa promocja konkursu w małych miastach 
• Zwiększenie promocji konkursu poprzez media społecznościowe  
• Więcej wypowiedzi o konkursie na forach internetowych 
• Większa obecność na stronach internetowych kierowanych do pasjonatów 

nauki 
• Wydłużenie finału w Gdyni, aby przyciągnąć osoby zainteresowane 

oglądaniem finałowych prac 
• Transmisja na żywo z finału przez media społecznościowe 
• Większa promocja podczas innych konkursów 
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WNIOSEK: 
 
Na podstawie wypowiedzi badanych można wywnioskować, że uczestnicy 
dowiadują się o konkursie przede wszystkim od osób ze swojego otoczenia, 
najczęściej nauczycieli. Informacje przekazywane bezpośrednio przez inne osoby 
są dla badanych jednocześnie rekomendacją, która nie tylko informuje ich  
o istnieniu konkursu, ale również wpływa pozytywnie na ich decyzję o startowaniu  
w nim. 
 
REKOMENDACJE: 
 
W celu rozwijania promocji konkursu warto intensyfikować komunikację z 
środowiskiem uczniów, szczególnie z nauczycielami.   
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Poziom merytoryczny 
	
	

 
Poziom merytoryczny konkursu jest oceniany 
jako bardzo wysoki, dzięki:  

• wysokiemu poziomowi zgłaszanych 
projektów 

• formule konkursu – prezentacja wyników 
badania i sposób oceny prac (pytania od 
jury) 

• nagrodom ułatwiającym dalszy rozwój 
projektu, np. staże, mentoring, 
konferencje naukowe, które są oceniane 
jako bardzo merytoryczne i motywujące do 
dalszej pracy 

 
 
 
  

„Z perspektywy czasu widzę, że 
E(x)plory i nagroda, którą 
wygrałam, otworzyły mi nowe 
drzwi na kontynuację nauki”. 
Badana, l. 22  

„Samo środowisko sprawiało, że 
ja też byłem bardziej 
zmotywowany, żeby mój projekt 
był lepszy. Czułem zdrową 
rywalizację, by wypaść jak 
najlepiej”. Badany, l. 21  
	

POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE MERYTORYCZNYCH 
ASPEKTÓW: 
 

• Większa pomoc ze strony ekspertów w znalezieniu partnerów do realizacji, 
wdrażania i ulepszania projektów 

• Większy dostęp do mentorów, którzy są również praktykami 
• Większa dostępność staży badawczo-rozwojowych, np., leadership lub 

uzyskiwanie finansowania projektów 
• Większa współpraca z firmami, zwłaszcza małymi i średnimi 
• Organizowanie cykli wykładów naukowych 
• Poszerzenie zakresu wieku, w którym możliwe jest odbycie stażu 
• Większa weryfikacja prac pod kątem merytorycznym, np. wysyłanie prac do 

dwóch recenzji (jak w konkursie EUCYS) 
• Więcej osób ze świata nauki w komisji 
• Sprawdzanie prac pod kątem plagiatu 
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WNIOSEK:  
 
Poziom merytoryczny Konkursu Naukowego E(x)plory jest oceniany jako bardzo 
wysoki, niemniej czasem pojawiają się wątpliwości co do oceny projektów.  
 
REKOMENDACJE: 
 
Warto rozważyć wybrane wskazówki uczestników związane z oceną projektów – 
wysokie standardy oceny i ich przejrzystość wpływają na postrzegany poziom całego 
konkursu. 
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Współpraca z opiekunem 

 
Opinie uczestników odnośnie współpracy z opiekunem były podzielone. Część osób 
deklarowała, że opiekun stanowił dla nich duże wsparcie zarówno merytoryczne jak i 
emocjonalne. W badanej grupie były również osoby, które twierdzą, że opiekun nie 
miał faktycznego wpływu na ich prace. 
 
 
 
	
	

 
Nauczyciel akademicki 
Badani częściej wyrażali się pochlebnie o współpracy z opiekunem, który pełnił 
funkcję pracownika naukowego uczelni. Taka osoba okazywała się większym 
wsparciem merytorycznym, w niektórych przypadkach pomagała w znalezieniu 
odpowiednich materiałów oraz laboratorium do prowadzenia badań.  
 

„Warto, by mówić uczestnikom, że opiekunem nie musi być nauczyciel ze 
szkoły. Taka osoba może dać dużo więcej ze swoim podejściem i 
doświadczeniem”. Badana, l. 17 
 
„Opiekunka jest profesorem na mojej uczelni, ona służy mi radą, pomocą, 
pomaga rozwiązywać problemy. Czuje, że jest moją partnerką, daje mi dużą 
swobodę i obdarza mnie zaufaniem”. Badana, l. 21 
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Nauczyciel w szkole 
Ocena opiekuna będącego nauczycielem była 
różna. Część badanych realizująca innowacyjne 
projekty, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych 
technologii, twierdzi, że nauczyciel nie jest w 
stanie wspierać ich merytorycznie, ponieważ 
nie posiada odpowiedniej wiedzy i 
doświadczenia. Badani ci jednocześnie często 
wskazywali, że brakowało im możliwości 
konsultacji z osobami, które posiadają 
odpowiednią wiedzę, a uczestnictwo w 
Konkursie Naukowym E(x)plory traktują jako 
szansę otrzymania odpowiedniego wsparcia do 
rozwoju projektu.  

  
Należy jednak zaznaczyć, że część badanych 
uważa, że opiekun-nauczyciel był dla nich 
wsparciem poprzez przekazywanie wiedzy i 
stawianie pytań. W niektórych przypadkach 
nauczyciel pełni rolę osoby, która wspiera 
uczestnika jedynie emocjonalnie, dodając 
motywacji. Taka rola również okazywała się 
ważna i doceniana przez badanych.  
 

  
 

„Nie mógł być dla nas 
wsparciem merytorycznym, 
ponieważ my robimy projekt, 
gdzie programujemy. Nauczyciel 
po prostu się na tym nie zna”. 
Badany, l. 19 
 

 
„Dodawał nam otuchy i 
motywował, gdy brakowało 
chęci”. Badany, l. 19 
 

Niektórzy badani twierdzili, że nie otrzymali żadnego wsparcia od opiekuna. Czasem 
uważając, że brakowało mu kompetencji, czasem wskazując jako przyczynę brak 
zaangażowania. Jedna z badanych osób wskazała, że nauczyciel-opiekun w trakcie 
konkursu zaczął zniechęcać swoją podopieczną do konkursu, ponieważ zabierał jej 
zbyt dużo czas, który powinna poświęcić na naukę w szkole. 
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Etapy projektu a współpraca z opiekunem 
Większość badanych uważa, że opiekun jest najbardziej pomocny na etapie 
przygotowań do konkursu, dając ogólne wskazówki, a także wskazując formalne 
wymogi do projektu. W kolejnych etapach projektu wpływ opiekuna został określony 
jako mniej znaczący, co zgodnie z wypowiedziami badanych, niekiedy wynika z 
rozwoju uczestnika i zwiększenia jego samodzielności lub/i mentorskiego podejścia 
opiekuna, a czasami z braku wystarczających kompetencji opiekuna i braku jego 
zaangażowania. Część badanych uznała, że opiekun był pomocny na koniec przy 
przygotowaniu prezentacji projektu, przy czym część wypowiedzi badanych 
wskazywało, że zabrakło im takiego wsparcia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
duża część badanych określa wpływ opiekuna jako mało znaczący. 
Poniższy wykres ukazuje etapy, na których opiekun był według wskazań badanych 
najbardziej pomocny. Uczestnicy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

 
 
 
Wykres nr. 6. Procent badanych wskazujących na jakich etapach opiekun był dla nich 
pomocny. Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Obszary wsparcia 
Zdecydowana większość badanych wskazała, że opiekun stanowił dla nich wsparcie 
w zakresie wymiany myśli i spostrzeżeń oraz dodawania otuchy  
i motywacji. Badani w swoich wypowiedziach najczęściej podkreślali, że cenią 
opiekunów, którzy przyjmują rolę mentora, inspirującego i jednocześnie 
pozostawiającego swobodę działania.  
Poniższy wykres pokazuje obszary wsparcia od opierunków i częstość wskazań 
danych obszarów przez uczestników badania. Badani mogli wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź. 
 
 

 
 
Wykres nr. 7. Procent badanych wskazujących dane obszary wsparcia opiekunów. 
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE OBSZARU 
WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM: 

• Jasno komunikować, że opiekunem nie musi być nauczyciel przedmiotu w 
szkole lub wychowawca i że może nim być także nauczyciel akademicki 

	

WNIOSEK:  
Zdania na temat współpracy z opiekunem były podzielone – współpraca przebiegała 
dobrze, gdy opiekun wspierał uczestnika na dwóch płaszczyznach – emocjonalnie i 
merytorycznie. Gdy brakowało wsparcia merytorycznego, relacja uczestnik – opiekun 
stawała się instrumentalna, potrzebna jedynie do wymogu formalnego uczestnictwa 
w Konkursie.   
 
REKOMENDACJA: 

• Zachęcać uczestników do korzystania ze wsparcia pracowników naukowych 
przy jednoczesnym udzieleniu im wsparcia w znajdywaniu takich osób. 

• Zaproponować nauczycielem szkolnym programy rozwijające ich kompetencje 
do bycia opiekunem  
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Atmosfera konkursu i 
relacje 

	
	
	
Atmosfera konkursu została oceniona jako przyjazna.  
Finaliści wskazywali na zdrową rywalizację wśród uczestników konkursu, która 
mobilizowała do dalszych działań.  
Uczestnicy byli bardzo otwarci na wymianę spostrzeżeń, dzielenie się 
inspiracjami, źródłami wiedzy.  
Jak podkreślają finaliści – sieć kontaktów z czasów Konkursu jest wciąż 
aktualna, a część kontaktów przerodziła się w przyjaźnie.  
 

 
„To właśnie w Gdyni poznałam ludzi, którzy są ambitni i odważni. Mamy kontakt do 
dziś”. Badana, l. 20 
 
 
POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE OBSZARU 
ATMOSFERY I RELACJI 

• Więcej aktywności związanej z integracją uczestników konkursu i wymianą 
kontaktów 

• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z finalistami konkursu z 
poprzednich lat 

 

 
WNIOSEK:  
Przyjazna atmosfera konkursu jest jednym z ważnych czynników zadowolenia 
uczestników. Dla uczestników konkursu jest okazją do znalezienia osób 
podobnych do siebie, ambitnych, pełnych pasji, zaangażowanych w realizację 
swoich celów. Doceniane są momenty na wymianę spostrzeżeń dot. projektów, 
ale też chwile na rozmowy prywatne, które później przeistaczają się w relacje 
przyjacielskie.  
 
REKOMENDACJA: 
Warto kontynuować działania Fundacji mające na celu integrację uczestników.  
W celu utrzymania atrakcyjności tego obszaru, można rozważyć wprowadzanie 
nowych form integracji, zgodnych z aktualnymi preferencjami młodzieży. 
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Formuła konkursu 
	
	
Formuła Konkursu została oceniona bardzo pozytywnie, głównie ze względu na: 

• możliwość zaprezentowania swojej pracy, co dla wielu osób jest już 
nagrodą samą w sobie, rozumianą jako możliwość podjęcia wyzwania, 
skonfrontowania pomysłu z opiniami innych osób.  

• możliwość rozmowy z jury, co uczestnicy odbierają jako możliwość 
sprawdzenia siebie w stresującej sytuacji, ale też możliwością do poszerzenia 
wiedzy/ perspektywy na interesujący ich temat, uzyskania feedbacku od 
eksperta 

• możliwość rozmowy z innymi uczestnikami, wymienienia spostrzeżeń, 
zebrania inspiracji, ale też nawiązania nowych kontaktów towarzyskich 

• przerwy między etapami – nauka zarządzania projektem, praca nad 
samodyscypliną.  

• Podział na różne dziedziny nauki, co uczestnicy odbierają za zaletę ze 
względu na możliwość zaprezentowania różnej problematyki, zgodnej z 
zainteresowaniami osoby i brak jej wartościowania.  

 
 
POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE FORMUŁY 
KONKURSU: 

• Większa elastyczność przy przygotowywaniu plakatów pod kątem graficznym  
• Przekazanie wcześniej informacji kto będzie w jury oceniał pracę, aby 

uczestnicy mogli dopasować formę przekazu do odbiorcy 
• Przekazać uczestnikom więcej informacji zwrotnej oraz wskazówek przy II 

etapie konkursu, aby uczestnicy mogli je bardziej doskonalić przed finałem w 
Gdyni 

• Większa otwartość na projekty społeczne oraz liczba jurorów mogących 
ocenić takie projekty 

• Wprowadzenie osobnych nagród dla różnych kategorii projektów (wynika z 
trudności porównywania ich wartości) 

• Większa otwartość i docenianie projektów, które są jeszcze niedokończone 
(aby mogły się rozwijać) 
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WNIOSEK:  
Formuła Naukowego Konkursu E(x)plory została oceniona pozytywnie. 
Uczestnicy zgłaszali do niej rzadko uwagi i były one głównie związane z 
indywidualnymi preferencjami.  
 
REKOMENDACJA: 
Spośród wszystkich uwag warto zaważyć potrzebę niektórych uczestników 
dotyczącą otrzymania większej ilości wskazówek podczas regionalnego etapu 
konkursu. Uczestnicy realizujący zaawansowane projekty i nieotrzymujący 
faktycznego wsparcia od opiekuna, mogą doświadczać frustracji z braku 
możliwości samodzielnego rozwoju projektu.   
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Organizacja, komunikacja i 
materiały 

	
	 	
Organizacja Konkursu została oceniona bardzo dobrze, głównie ze względu na: 

• Dopracowaną organizację konkursu, w tym też wyjazdów, rozliczeń  
• Dobrą komunikację między Fundacją a Uczestnikiem 
• Wysoką jakość materiałów 

 
Organizacja Konkursu 
Uczestnicy podkreślali, że Konkurs jest zorganizowany profesjonalnie. Doceniane były 
przede wszystkim: jasne zasady dotyczące przebiegu poszczególnych etapów, 
terminowość przy rozliczeniach wyjazdów, pomoc w zorganizowaniu dojazdu na etapy 
Konkursu, atrakcje związane np. ze zwiedzaniem miasta na etapie regionalnym w 
czasie wolnym, zadbanie o dobrą jakość wydruku plakatów, obecność wolontariuszy 
podczas Konkursu, dogodne dla wszystkich miejsca odbywania się poszczególnych 
etapów regionalnych, dobra komunikacja i pozytywne nastawienie do uczestników.  
 
POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE ORGANIZACJI 
KONKURSU: 

• Umożliwienie uczestnikom oglądania prac innych uczestników podczas etapu 
regionalnego (tak jak podczas finału w Gdyni) np. poprzez wskazanie 
konkretnych godzin, w których komisja ogląda prace 

• Więcej regionalnych finałów konkursu – zwiększenie ich zasięgu  
 
 
Materiały merytoryczne udostępniane przez Fundację  
Materiały zostały oceniona dobrze, jako przejrzyste, jasne, zrozumiałe oraz pomocne 
do dalszej pracy (np. jak przygotować plakat)  
 
„Materiały od Fundacji są dla mnie przydatne, np. pomagają mi w 
 konstruowaniu plakatu”. Badany, l. 18 
 
Materiały informacyjne dla uczestników Konkursu, np. webinaria 
Materiały informacyjne ocenione zostały jako pomocne.  
Szczególnie pomocne są webinaria, podczas których w niedługim czasie można 
uzyskać odpowiedzi na temat przebiegu Konkursu, a także zadawać swoje pytania.  
 
„Szkoda, że na wczesnym etapie nie było webinaru, dot. tego, jak wygląda konkurs”. 
Badana, l. 21  
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POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE KOMUNIKACJI I 
MATERIAŁÓW: 

• Przedstawianie wskazówek w prosty sposób np. filmy youtube lub webinar 
dotyczące tego jak wygląda konkurs, jak wypełnić zgłoszenie 

• Więcej wskazówek dotyczących przygotowania się do rozmowy z jury 
(obniży to poziom stresu) 

• Więcej wsparcia w zakresie przygotowywania plakatu (wskazówki jak 
przyciągać uwagę) 

 
WNIOSEK:  
Zarówno organizacja przebiegu konkursu, jak i komunikacja Fundacja – uczestnik 
są oceniane wysoko. Niewątpliwie związane jest to z życzliwością i pozytywnym 
nastawieniem organizatorów Konkursu.  
 
REKOMENDACJA: 
Warto rozważyć uwagi uczestników związane z udoskonalaniem materiałów i 
dbać o to, by być na czasie w kwestii kanałów komunikacji preferowanych 
aktualnie przez młodych ludzi. 
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Nagrody 
 
 
Nagrody w Konkursie Naukowym E(x)plory są w większości oceniane jako bardzo 
atrakcyjne, głównie dzięki możliwości rozwoju siebie lub/i projektów.	

	
Do najbardziej wartościowych należą te, które mogą wspomóc rozwój projektu 
finansowo lub poprzez pozyskanie wiedzy i inspiracji do dalszych prac.   
 
Poniższy wykres pokazuje ocenę atrakcyjności nagród w skali 1-5, gdzie 1-niska 
atrakcyjność, 5-wysoka atrakcyjność. Wśród nagród, oprócz tych oficjalnych, 
wymieniane były także te, które stanowiły pośrednią korzyść dla uczestnika 
(kontakty).  
 

 
 
Wykres nr. 8. Ocena atrakcyjności nagród w skali 1-5.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA NA DOSKONALENIE NAGRÓD: 

• Większy dostęp do staży rozwojowo – badawczych 
• Dopasowanie nagród do aktualnych potrzeb związanych z realizacją projektów 

(„Dostałem staż, a bardziej mi zależało na rozwoju projektu”, Badany, l. 18). 

	 	

 
WNIOSEK:  
Nagrody są oceniane jako bardzo atrakcyjne, umożliwiające dalszy rozwój siebie i 
projektu.  
 
REKOMENDACJA: 
Warto dopasowywać nagrody do aktualnych potrzeb uczestników, np. gdy planują 
komercjalizację projektu, dostarczyć im wsparcie dot. rozwoju potencjału 
biznesowego. 
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Intel ISEF 
	
	
	
Wyjazd na Intel ISEF to jedna z najbardziej atrakcyjnych nagród, głównie ze względu 
na duży prestiż wydarzenia w skali globalnej oraz jego lokalizację.  
Konkurs Intel ISEF to prestiżowe wydarzenie, które skupia najlepszych z najlepszych 
młodych naukowców na świecie, dlatego jest tak atrakcyjne, głównie ze względu na 
możliwość poznania wielu osób z różnych krajów, które mogą zainspirować do 
rozwoju projektu/ robienia kariery także za granicą. Wskazywano na większe 
doświadczenie naukowe i większą świadomość co do kariery naukowej uczestników 
Konkursu Intel w porównaniu z innymi konkursami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Udział w konkursie E(x)plory jest Everestem w Polsce, tak udział w konkursie 
Intel jest Everestem na świecie”. 
Badana, l. 22 
 
„To wielki świat młodych ludzi, którzy jadą do Stanów i nie boją się mówić o 
własnych badaniach, którzy dzielą się doświadczeniem, a jednocześnie 
zarabiają na swoich badaniach”. 
Badany, l. 21  
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Poniższy wykres przedstawia ocenę atrakcyjności konkursów zagranicznych w skali 
1-5, gdzie 1-niska atrakcyjność, 5-wysoka atrakcyjność. Najwyżej oceniony został 
wyjazd na Intel ISEF.  
 

 
	
Wykres nr. 9. Ocena zagranicznych konkursów naukowych w skali 1-5.  
Wykres na podstawie badania ilościowego. 
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Na podstawie analizy wyników dotyczących motywacji badanych, ich planów wobec 
rozwoju własnego i rozwoju projektów, wyłonione zostały dwa profile uczestników 
Konkursu Naukowego E(x)plory. Poniższa tabela opisuje dwa profile, wskazując ich 
główne charakterystyki, oczekiwania i potrzeby względem konkursu. 
 
Nazwa profilu Badacz-naukowiec Badacz-innowator 

Motywacja do 
udziału w 
konkursie 

Głównie rozwijanie siebie 
jako badacza, w dalszej 
kolejności rozwijanie 
swojego projektu. 

Głównie rozwijanie swojego 
projektu, w dalszej kolejności 
siebie jako badacza-innowatora 

Plany na 
własny rozwój 

Rozwój naukowy, praca na 
prestiżowej uczelni, 
realizacja grantów 
badawczych. 

Rozwój własnej firmy lub/i siebie 
jako niezależnego eksperta. 

Oczekiwania 
wobec 
informacji 
zwrotnych 

Zdobycie informacji 
zwrotnych od naukowców, 
które pozwalają na rozwój 
swoich kompetencji 
badawczych. 

Zdobycie informacji zwrotnych od 
praktyków, które pozwalają na 
rozwój projektów i sprawdzenie 
jego potencjału biznesowego. 

Oczekiwania 
wobec nagród  
 
 
 

Otrzymanie możliwości 
odbycia stażu lub/i wyjazdu 
na konkurs 
międzynarodowy. 

Otrzymanie wsparcia finansowego 
oraz możliwości wyjazdu na 
konkurs międzynarodowy, celem 
zdobycia kolejnych informacji 
zwrotnych i pozyskania inwestora 
do dalszego rozwoju projektu. 

Oczekiwania 
wobec 
opiekuna 

Duża wiedza i 
doświadczenie naukowe. 

Doświadczenie naukowo-
biznesowe. 

Postrzegane 
mocne strony 
konkursu 

Wysoki poziom 
merytoryczny. 

Dobra organizacja, integracja 
świata nauki ze światem biznesu. 

Pomysły na 
ulepszenie 
konkursu od 
uczestników 

Szersza oferta staży 
naukowo-badawczych, 
pomoc w znalezieniu 
opiekuna naukowca. 

Większe wsparcie w uzyskiwaniu 
patentów, więcej praktycznych 
wskazówek do projektów na 
etapach regionalnych. 

Tabela. 3. Profile finalistów i laureatów Konkursu Naukowego E(x)plory 
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PODSUMOWANIE: 
 
Oba profile uczestników wysoko oceniają Konkurs Naukowy E(x)plory.  
Uczestnicy ze względu na swoją charakterystykę mogą natomiast zwracać uwagę na 
różne elementy konkursu i korzyści z nim związane. Mimo wielu cech wspólnych, w 
tym przede wszystkim zamiłowania do badań i rozwijania swoich pasji, mogą 
zwracać uwagę na inne informacje podczas zapoznawania się z Konkursem 
Naukowym E(x)plory.  
 
REKOMENDACJE: 
 
Badani typu „Badacz-innowator” od konkursu szczególnie oczekują możliwości 
rozwoju swoich projektów i otrzymania wsparcia w tym zakresie. Cenią współpracę  
z biznesem i informacje zwrotne na temat potencjału biznesowego swoich projektów. 
 
Wypowiedzi badanych typu „Badacz-innowator” wskazywały, że część z nich miała 
wątpliwość czy konkurs jest właśnie dla nich. Badani ci obawiali się, że w konkursie 
przede wszystkim ważny jest wysoki poziom naukowy, pomysły zaś i ich potencjał 
praktyczny mają mniejsze znaczenia. 
„Nie wiedziałem czy ten konkurs jest dla mnie, potem okazało się, że pomysł nie 
musi być wcale wielkim odkryciem naukowym, ale docenia się tu robienie 
czegoś praktycznego w nowy sposób”. Badany, l. 18 
Warto w komunikacji z uczestnikami rozważyć podkreślanie, że konkurs poza 
naukowym aspektem, docenia innowacyjność. Pomocne w tym zakresie mogą być: 

• Warsztaty z uczniami pokazującymi czym jest innowacyjność 
• Eksponowanie dotychczas nagrodzonych projektów oraz pokazywanie ich 

dalszych losów (w tym szczególnie ich komercjalizacji) 
• Podkreślanie obecności naukowców-praktyków podczas konkursu 

 
Wypowiedzi badanych typu „Badacz-naukowiec” wskazują, że uczestnicy ci 
szczególnie cenią wysoki poziom merytoryczny konkursu i traktują udział w konkursie 
jako doskonałą szansę do rozwoju kompetencji naukowych. W komunikacji z tą 
grupą uczestników warto podkreślać prestiż konkursu, wynikający z kilkuletniej 
tradycji oraz kompetencji jury. 


