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Wprowadzenie  
 

Niniejszy dokument stanowi raport na temat aktualnego stanu rzeczy oparty na badaniach 

podstawowych i średnich, przeprowadzonych przez partnerów projektu IN2STEAM-Inspiring 

Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education. W 

szczególności, niniejszy raport składa się z pierwszego rezultatu projektu opracowanego w 

ramach 1 Rezultatu Intelektualnego (IO1) ‘Raportu na temat wartości edukacji dziewcząt w 

dziedzinie STE(A)M’. 

 

Wyniki badań, które zostaną przedstawione w niniejszym dokumencie, powinny być 

traktowane jako dane zebrane przez 6 organizacji partnerskich w 5 różnych krajach UE 

(Włochy, Grecja, Cypr, Polska, oraz Portugalia), jak również w Turcji. Ponieważ światowy 

kryzys zdrowotny zmienił ramy badań we wszystkich wymienionych powyżej 6 kontekstach 

krajowych, partnerzy musieli dostosować swoje metodologie do ograniczeń wynikających z 

kwarantanny na skutek wirusa COVID-19. 

 

Przed analizą danych należy przedstawić partnerów, którzy nie tylko byli zaangażowani w 

skuteczną realizację tego rezultatu, ale byli zmotywowani przez cały okres kwarantanny do 

spójnego przeprowadzenia krajowych badań. Sześciu partnerów, którzy byli zaangażowani w 

badania i przyczynili się do uzyskania wyników w ramch IO1 z perspektywy krajowej, to:  

1. CESIE 

2. DANMAR COMPUTERS SP Z O.O. 

3. INOVA+ -INNOVATION SERVICES, SA 

4. FOUR ELEMENTS NON-FOR-PROFIT NGO 

5. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY LTD-CARDET 

6. ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S. 

 

Kluczowe ustalenia przedstawione w niniejszym raporcie na temat aktualnej sytuacji będą 

wspierać transfer i stosowanie praktyk i metodologii w szkolnych środowiskach nauczania, 

jak również we wszystkich systemach edukacyjnych w zainteresowanych krajach. Wyniki 

zarówno badań biurkowych, jak i badań podstawowych, opracowane przez partnerów, 

wniosą dodatkową wartość do badań nad karierą w dziedzinie STE(A)M oraz do samego 
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projektu. Będą one również dostępne dla rozwoju rezultatu IO2 "Programu szkolenia online, 

w zakresie uczenia się i praktyk uwzględniających płeć". 

 

Biorąc pod uwagę, że FOUR ELEMENTS było organizacją koordynującą prace w ramach 

rezultatu IO1, zaleca się, aby czytelnik pamiętał o następujących działaniach, które zostały 

zrealizowane przed dotarciem do końcowego rezultatu (Działanie A5 Upowszechnianie) 

Raportu na temat aktualnej sytuacji. Dokładniej rzecz biorąc, FOUR ELEMENTS zostało 

zaangażowane w dostarczenie wszystkim partnerom wytycznych: 

▪ Działanie A1: Protokół badawczy do analizy 

▪ Działanie A2: ‘Badania biurkowe dotyczące wartości kształcenia STE(A)M w 

zwiększaniu motywacji i udziału dziewcząt w kierunkach STEM’ 

▪ Działanie A3: ‘Rekrutacja grup docelowych i badań podstawowywch’ 

▪ Działanie A4: Rozwój i finalizacja 

Z drugiej strony wszyscy partnerzy zobowiązali się do osiągnięcia celów projektu IN2STEAM 

w odniesieniu do: 

• Ulepszenia szkolnych programów nauczania, 

• Zachęcania nauczycieli do samodoskonalenia się, 

• Wspierania innowacyjnego podejścia edukacyjnego integrującego naukę STE(A)M 

w szkolnictwie podstawowym  

• Propozycji metod i zasobów uwzględniających problematykę płci, 

• Promowania pozytywnej zmiany postaw wobec niestereotypowych wyborów w 

edukacji oraz 

• Przyciągnięcia większej liczby dziewcząt w dziedzinie STEM. 

 

W tym kontekście innowacyjny charakter projektu IN2STEAM zostanie wykazany w ramach 

metod i podejść opracowanych z 6 różnych krajowych perspektyw. Aspekty organizacyjne, 

dotyczące sporządzenia badań biurkowych, jak również formułowania badań podstawowych 

za pomocą grup fokusowych i wywiadów zostaną w pełni przeanalizowane w kolejnych 

rozdziałach. Te ostatnie, poprowadzą czytelnika przez wiele różnych metod doskonalenia 

kompetencji nauczycieli, którzy wykorzystują wpływy interdyscyplinarne w celu 

przekształcenia STEM w STE(A)M. Co więcej, czytelnik będzie w stanie zrozumieć, w jaki 

sposób włączenie sztuki może sprzyjać bardziej kreatywnemu środowisku uczenia się, a 

także przyciągać uczniów niedostatecznie reprezentowanych w STEM. Z tego powodu 
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doświadczenia i wiedza fachowa partnerów w projektach STEM dla edukacji szkolnej wydają 

się być fundamentalne w całym dokumencie, ponieważ gromadzenie danych 

bibliograficznych i interpretacja wyników badań podstawowych dla każdego kraju została 

dokonana przez samych partnerów, przed sporządzeniem niniejszego raportu. 
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Rozdział 1: Wyniki badań biurkowych 

 

Celem analizy badań biurkowych było zebranie użytecznych informacji na temat lokalnego 

kontekstu każdego z krajów partnerskich dotyczącego szkoły podstawowej. Bardziej 

szczegółowo, badania biurkowe zostały przeprowadzone w celu zidentyfikowania 

kluczowych międzysektorowych obszarów, które mogą promować interdyscyplinarne 

podejście do edukacji i uczenia się poprzez STE(A)M w celu zaangażowania większej liczby 

dziewcząt. Identyfikacja konkretnych potrzeb i braków została zbadana z punktu widzenia 

ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie ich umiejętności I kompetencji, 

w celu zapewnienia skutecznej nauki w dziedzinie STE(A)M w ramach ich własnych praktyk 

nauczania. 

 

Dane zebrane przez FOUR ELEMENTS były jakościowe i dość kompleksowe. Z tego powodu 

musiały one zostać szczegółowo przeanalizowane w celu przedstawienia wyników 

porównawczych i wniosków do niniejszej publikacji. Chociaż partnerzy przedstawili różne 

wzorce w odniesieniu do tych samych pytań badawczych, wokół konkretnych pozycji w 

danych pojawiły się niektóre wspólne tematy. Poczynając od struktury zaproponowanej 

przez FOUR ELEMENTS, niniejsza publikacja podsumowała ustalenia w 4 głównych 

kategoriach: 

A. Ogólne dane dotyczące wartości alfabetyzacji STEAM w moim kraju 

B. Polityka edukacyjna i dobre praktyki 

C. Zaangażowanie nauczycieli i świadomość rodziców na temat procesów uczenia się 

w dziedzinie STEAM 

D. Udział dziewcząt (w kursach STEAM) 

A. Ogólne dane dotyczące wartości alfabetyzacji 

STEAM 

Skrót STEAM oznacza “Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics” (Nauki 

ścisłe, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę). Koncepcja STEAM jest swego rodzaju 

rozszerzeniem koncepcji STEM (Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka). Sztuka staje się 
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tu dodatkowym elementem.1 Nowa część zawierająca Sztukę “Arts” jest połączona z 

"Naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką" (STEM), a połączenie STEM z Arts 

daje (STEAM). Innymi słowy, wprowadza on uczniów i wychowawców w całościowe 

podejście w klasie. STEAM usuwa ograniczenia i zastępuje je podziwianiem, krytyką, 

dociekaniami i innowacyjnością. Biorąc pod uwagę znaczenie zrozumienia, że edukacja 

STEAM jest związana z codziennym życiem, uczniowie muszą współpracować w sposób 

interdyscyplinarny podczas odkrywania, dociekania i doświadczalnego uczenia się.  

 

STEAM podnosi STEM na następny 

poziom: umożliwia uczniom 

połączenie w sieć nauki te 

krytyczne obszary wraz z 

koncepcjami i praktykami 

artystycznymi, zasadami 

projektowania i standardami w taki 

sposób, aby zapewnić cały poziom 

nauki do ich dyspozycji.2 Ponadto, wyjaśnione wcześniej akronimy STEM i STEAM są dodane 

do listy innych wariantów, które znajdują się w tej samej terminologii: 

• STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering, and Mathematics) 

(Nauka, Technologia, Robotyka, Inżynieria i Matematyka); 

• STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine) 

(Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka i Medycyna) ; 

• STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering, and Multimedia) 

(Nauka, Technologia, Robotyka, Inżynieria i Multimedia); 

• STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, and Mathematics)3 

(Nauka, Technologia, Robotyka, Inżynieria, Sztuka i Matematyka). 

 

Struktura programowa w szkołach podstawowych krajów partnerskich 
 

 
1 Jesica H., ‘Steam-Learning-Graphic’, Mommy Bunch, dostęp Maj 20, 2020, 
https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/  
2 Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cytowany w Liritzis I. (2018) "STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING, MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical 
discipline", dostęp: Naj 20, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.1214567 
3 Małgorzata Biszczuk, Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja 
pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole (Częstochowa: Edukacyjna Analiza Transakcyjna 7, 
2018), 233–246, dostęp Maj 20, 2020, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/issue/view/7/33 

https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/
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Sformułowanie programu nauczania szkół podstawowych we Włoszech, w Polsce, Portugalii, 

Grecji, na Cyprze i w Turcji przedstawia pewne wspólne cechy dotyczące włączenia kursów 

STEAM. W tej części zostanie przedstawiona analiza porównawcza sześciu 

zaangażowanych krajów. 

 

Podczas gdy we Włoszech szkoły mają bardzo dużą autonomię w ustalaniu programów 

nauczania, poszerzaniu oferty edukacyjnej i zarządzaniu aspektami organizacyjnymi, takimi 

jak czas szkolny i grupy uczniów, grecki system edukacji oferuje inne sformułowania. W 

istocie, ten ostatni jest jednym z najbardziej scentralizowanych w Europie, gdzie 

Ministerstwo Edukacji jest odpowiedzialne za ustalanie szkolnego programu nauczania, 

planu lekcji, przydział i podział nauczycieli i innych pracowników szkoły.4 Te kluczowe 

elementy greckiego systemu edukacji są rozdzielone pomiędzy oddzielne jednostki 

Ministerstwa, z którymi regiony, prefektury, urzędy i szkoły rozwijają pionowe kanały 

komunikacji. 

 

Zgodnie z Krajowymi Wskazówkami dotyczącymi Programów Pierwszego Cyklu 

Edukacyjnego, Włochy przywiązują dużą wagę do nabywania umiejętności pod koniec 

każdego cyklu szkolnego. Kiedy nauczyciele skupiają się na sztuce, uczniowie we Włoszech 

potrafią docenić dzieła artystyczne i artystyczne pochodzące z różnych kultur i nabyć 

świadomość dziedzictwa kulturowego swojego kraju.5 

 

Jednocześnie, w Portugalii dekret z mocą ustawy nr 55/2018 z 6 lipca oferuje szkołom 

możliwość zarządzania nawet ponad 25% podstawowych modeli nauczania. Ponadto, 

rozporządzenie nr 55/2018. 181/2019, z dnia 11 czerwca, pozwala szkołom na składanie 

planów innowacji, które wymagają zarządzania ponad 25% łącznego czasu nauczania modeli 

programowych.6 Portugalskie Ministerstwo Edukacji opowiada się za tym, aby od roku 

szkolnego 2018/2019 stosować pewne ogólne wytyczne w drodze rozporządzenia 

wykonawczego nr 10-B/2018, z 6 lipca. Oznacza to, że ma ono na celu wzmocnienie i 

konsolidację autonomii pedagogicznej szkół i nauczycieli, zachęcając ich w ten sposób do 

 
4 OECD, Education Policy Advice for Greece, ‘Strong Performers and Successful Reformers in 
Education’, 2011, OECD Publishing, pp 50-53, dostęp Maj 20, 2020, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en 
5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pp. 73-75, dostęp Marzec, 14, 2020, 
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf  
6 Eurydice. (n.d). National Education Systems. Portugal Overview, dostęp Maj 18, 2020, 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 

http://dre.pt/application/file/a/115648908
https://dre.pt/application/conteudo/122541299
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
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przyjęcia środków różnicujących, które ułatwiają rozwiązania dydaktyczne i pedagogiczne 

poprawiające warunki nauki uczniów. 

 

Z drugiej strony, Wydział Edukacji Miejskiej na Cyprze tworzy program nauczania, w którym 

metody nauczania kładą szczególny nacisk na proces uczenia się i koncentrują się na 

strategiach, które pomagają uczniom uczyć się, jak się uczyć, a także jak rozwijać krytyczne i 

kreatywne myślenie. Uczniowie dowiadują się również, jak kochać swoje dziedzictwo 

narodowe i realizować swoją tożsamość narodową: język grecki, grecką religię prawosławną, 

historię, kulturę i tradycję naszego kraju. 

 

Program szkolny w Polsce ma na celu przyciągnięcie uczniów do nauki o świecie, co jest 

niezbędnym sposobem motywowania ich do poszukiwania i pogłębiania wiedzy w 

przyszłości. Szkoły w Polsce koncentrują się także na przekazywaniu postaw otwartości na 

świat, czyli odpowiedzialności osobistej i społecznej.7 Szkoły w Polsce deklarują, że 

zapewniają uczniom dostęp zarówno do źródeł informacji, jak i nowoczesnych technologii.8 

Wreszcie, w Turcji działania na rzecz edukacji STEM odbywają się od 4 do 8 klasy pod nazwą 

nauka I inżynieria w ramach Standardów Nauki Nowej Generacji (NGSS).9 Chociaż 

projektowanie inżynieryjne i zastosowania naukowe są planowane od przedszkola do 

uniwersytetu w ramach NGSS, jak pokazuje poniższa tabela, działania te są w rzeczywistości 

realizowane dopiero od 4 do 8 klasy.  

 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej., (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), dostęp Maj 20, 2020, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-
podstawowa-IV-VIII 
8 Ministerstwo Edukacji Narodowej & ORE, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 
komentarzem, (Dobra Szkoła), dostęp Wrzesień 20, 2020 https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7 
9 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, dostęp Luty 6, 2020, 
https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras
yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf  

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
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Rysunek 1. Działania na rzecz edukacji STEM w Programie Edukacji Nowej Nauki10 

 

 

B. Polityka edukacyjna i dobre praktyki 

 

 

W tym rozdziale zostaną przedstawione najbardziej reprezentatywne krajowe organizacje 

i stowarzyszenia, które zostały wybrane z raportów badań biurkowych i są zaangażowane w 

badania Edukacji STEAM we wszystkich sześciu krajach partnerskich. Szczególna uwaga 

zostanie zwrócona na priorytety, które te konkretne organizacje wyznaczyły, inicjatywy, które 

obejmują, wykonalność i trwałość ich działań, ponieważ zostały one zgłoszone przez 

partnerów do FOUR ELEMENTS w kontekście działania A2 – Badań biurkowych nad 

wartością edukacji STE(A)M dotyczących zwiększania motywacji i udziału dziewcząt w 

kierunkach STEM. Jak zobaczymy, programy STEAM dodają Sztukę do programu STEM 

głównie poprzez przedstawianie zasad związanych z projektowaniem i produkcją, poprzez 

zachęcanie i pobudzanie kreatywnych rozwiązań. 

 

 

 
10 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 

entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, dostęp Luty 6, 2020, 

https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras

yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 

 

Sekcje Naukowo-Techniczne od 4 do 8 klasy

Odbywają  się jako 8. sekcja na każdym poziomie

Sekcja 12-godzinna (9 godzin w 4 klasie)

Brak umiejętności inżynieryjnych i projektowych

Brak integracji matematycznej



 

11 

 

Przypadek Włoch 

 

W 1961 roku włoska reforma edukacyjna umożliwiła uczniom z dyplomem liceum 

technicznego podjęcie po raz pierwszy studiów uniwersyteckich na kierunkach STEM.11 

Jednakże, od lat sześćdziesiątych, poczyniono małe kroki, które mogły przyjąć znaczenie 

STEM jako wybór dla studentów i przyszłych pracowników. W latach 2017 i 2018 włoskie 

Ministerstwo Edukacji uruchomiło inicjatywy "Miesiąc STEM" i "STEM: liczba mnoga kobiet". 

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat wkładu, 

jaki każdy może wnieść w rozwój dyscyplin STEM, bez względu na przynależność płci; 

promowanie równości płci, równych szans i poszanowania dla różnic oraz pomoc w pełnym 

wdrożeniu zasady niedyskryminacji, o której mowa w art. 3 Włoskiej Konstytucji. 

 

Dobre praktyki przedstawione w badaniu biurkowym CESIE obejmowały następujące projekty 

Unii Europejskiej: 

 

 

 

 

 

STEM*Lab – Scoprire, 

Trasmettere, 

Emozionare, Motivare 

IN2SAI - Increasing 

young women 

participating in Science 

Studies and in the 

Aeronautic Industry 

Projekt Robotics VS 

bullying 

Projekt koncentruje się na 

metodologii 

majsterkowania, która 

promuje uczenie się 

przedmiotów STEM wśród 

dzieci i młodzieży poprzez 

stymulowanie 

umiejętności 

rozwiązywania problemów 

i podążanie za filozofią 

"uczenia się przez 

Projekt ma na celu 

zwiększenie udziału 

studentek w studiach 

wyższych na kierunkach 

naukowych (zwłaszcza 

związanych z 

aeronautyką) oraz 

przyczynienie się do ich 

integracji z przemysłem 

lotniczym (AI). 

Projekt ma na celu 

promowanie relacji 

i dzielenia się, poprzez 

zachęcanie uczniów do 

pracy nad wspólnym 

projektem. Zastosowanie 

robotyki ułatwia uczenie 

się, socjalizację, dzielenie 

się w obecności i online, 

pracę zespołową uczniów 

nad tematem zastraszania 

 
11 Bianchi Nicola, The Indirect Effects of Educational Expansions: Evidence from a Large Enrollment 

Increase in University Majors, 2016, p.1, dostęp Marzec, 14, 2020 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf  

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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działanie".”. w czasie zabawy. 

 

Przypadek Polski 

 

W Polsce, pomimo rozwoju programów nauczania dostosowanych do potrzeb XXI wieku, 

nadal dominuje tzw. tradycyjny model nauczania.12 Z tego powodu projekt Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej wspiera polskie szkoły w procesie cyfryzacji i pozwala na poprawę jakości 

kształcenia. Projekt ten ma na celu podłączenie wszystkich szkół w kraju do sieci Wifi z 

prędkością nie mniejszą niż 100mb/sek., przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

bezpieczeństwa sieci.13 

Ponadto, OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) ma zapewnić dostęp do bezpłatnych 

materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej (e-materiałów), w tym dostarczyć gotowe 

scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii. W tym samym duchu, w Polsce realizowane 

są projekty unijne dotyczące STEM, obejmujące działania dla szkół podstawowych i uczelni 

wyższych, o których wspomina DANMAR COMPUTERS: 

 

 

 

STEM PW STEMKIT4Schools ROBOSTEM STEM+A 

Around us 

 
12 Krzysztof Głomb et al, Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla 
Polski w perspektywie roku 2030, (Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” & Fundacja 
Naukowa Evidence Institute, 2019), 36-40, dostęp Maj 20, 2020, 
https://www.academia.edu/38315412/Kompetencje_przysz%C5%82o%C5%9Bci_w_czasach_cyfrowej
_dysrupcji_Studium_wyzwa%C5%84_dla_Polski_w_perspektywie_roku_2030 
13 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, (2018), 
dostęp Maj 20, 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1 
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Projekt został 

zorganizowany 

przez Wydział 

Elektroniki 

i Informatyki 

Politechniki 

Warszawskiej. Jego 

celem było 

podniesienie jakości 

kształcenia, 

świadomości STEM 

oraz promocja 

edukacji. 

Projekt skierowany jest 

do specjalistów 

pracujących z dziećmi 

w wieku 8-13 lat, 

stowarzyszeń i 

organizacji na rzecz 

dzieci/rodziców, 

decydentów i 

interesariuszy 

edukacyjnych oraz 

innych powiązanych z 

nimi podmiotów. 

Projekt ma na celu 

stworzenie otwartych 

zasobów edukacyjnych 

i narzędzi cyfrowych. 

Jego celem jest 

dostarczenie zasobów 

programowych 

opartych na 

wykorzystaniu 

umiejętności STEM 

oraz zapoznanie 

uczniów z nowymi 

technologiami 

i urządzeniami 

mikrokontrolerów. 

Projekt ma 

na celu 

przyciągnięcie 

zainteresowania 

uczniów 

przedmiotami 

ścisłymi, 

matematyką 

i inżynierią. 

 

Przypadek Portugalii 

 

Od kilku lat rząd Portugalii i liderzy polityki edukacyjnej pracują nad wzmocnieniem edukacji 

w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). W celu popularyzacji 

STEM wśród młodych ludzi i wspierania STEM na wszystkich poziomach edukacji, Portugalia 

postanowiła pracować nad dwoma ważnymi aspektami:  

1) opracowaniem skutecznych i atrakcyjnych programów i metod nauczania STEM, oraz 

2) poprawą kształcenia nauczycieli i rozwoju zawodowego w STEM. W tym celu 

Portugalia utworzyła krajowe, regionalne lub lokalne ośrodki mające na celu poprawę 

jakości nauczania STEM, a w szczególności zwiększenie popularności i 

zainteresowania nauką i technologią, co było również wspierane przez specjalne 

kampanie i konkursy.  

W tym kontekście Portugalia wdrożyła szereg krajowych planów działania, jak również 

reformy programów nauczania i inne inicjatywy, aby osiągnąć pomyślne rezultaty. Niektóre z 

nich zostały podkreślone przez badania biurkowe firmy INOVA+, jak przedstawiono poniżej: 

 

Krajowy plan 

działania na 

rzecz 

matematyki 

Krajowy plan 

działania na 

rzecz nauki 

Konkursy 

STEM 

Reforma 

programu 

nauczania 

Plan 

Technologiczny 
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Plan 

Matematyczny 

(Zespoły na 

rzecz sukcesu) 

jest planem 

działania, który 

wspiera 

systemowy 

rozwój 

projektów 

szkolnych, 

mających na 

celu poprawę 

wiedzy 

uczniów z 

zakresu 

matematyki 

(od 5 do 9 

klasy). 

Ten plan 

działania 

promuje 

eksperymentalne 

nauczanie 

przedmiotów 

ścisłych w szkole 

podstawowej 

w kilku fazach 

rozwiązywania 

problemów. 

Olimpiady 

STEM, 

obejmujące 

Narodową 

Olimpiadę 

Fizyczną 

i Ogólnopolską 

Olimpiadę 

Chemiczną, są 

corocznymi 

konkursami dla 

uczniów szkół 

średnich. 

Przeprowadzono 

reformę planu 

nauczania w celu 

wydania 

szczegółowych 

wytycznych 

dotyczących 

wykorzystania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

w całym 

szkolnym 

programie 

nauczania STEM 

i dla każdego 

przedmiotu. 

Plan 

technologiczny 

został 

zatwierdzony 

w 2005 r. przez 

portugalską Radę 

Ministrów w celu 

modernizacji 

systemu 

gospodarczego 

i naukowego 

w Portugalii 

poprzez 

stymulowanie 

działań opartych 

na nauce. 

 

Ponadto INOVA+ zgłosiła następujące dobre praktyki, które zostały wprowadzone w życie 

zgodnie z wyżej wymienionymi planami krajowymi. 

 

Ciência Viva Projekt 

Champimóvel 

The Robotics 

Open Festival 

Census Viva In.CoDe 2030 



 

15 

 

Ciência Viva 

skupia się na 

promowaniu 

kultury 

naukowej w 

szkołach i 

wśród ogółu 

społeczeństwa

. 

Champimóvel 

to trójwymiarowy

, interaktywny 

i przenośny 

symulator. 

Został on 

wprowadzony w 

ramach celów 

STEM 

w programie 

edukacyjnym 

w 2008 roku dla 

portugalskiej 

młodzieży 

w wieku od 9 do 

14 lat. 

Festiwal jest 

inicjatywą, która 

obejmuje kilka 

działań 

i konkursów 

z robotyką 

(konkurs tańca 

Robocopa, 

współpraca 

z firmami przy 

projektach) 

w zależności 

od wieku 

zaangażowanyc

h uczniów. 

Census Viva 

to nowe 

dydaktyczne 

podejście 

do nauczania 

statystyki 

w szkołach. 

Projekt opiera 

się na 

wykorzystaniu 

metodologii 

analizy danych, 

która polega 

na wykorzystani

u rzeczywistych 

danych 

dotyczących 

populacji i 

innych kwestii 

mierzalnych 

statystycznie 

w Portugalii. 

In.CoDe 

zamierza 

edukować 

młodsze 

społeczeństwo 

poprzez 

stymulowanie 

i wzmacnianie 

ich w zakresie 

umiejętności 

informatycznyc

h i kompetencji 

cyfrowych 

we wszystkich 

cyklach 

nauczania 

i uczenia się 

przez całe życie. 

Przypadek Grecji 

Grecki system szkolny przyjmuje praktyki i metody, które są uruchamiane przez inicjatywy w 

zakresie edukacji STEAM na poziomie lokalnym. Wykonalność i trwałość tych działań może 

różnić się w zależności od regionu, ponieważ zmienne dotyczące wyposażenia technicznego 

lub infrastruktury szkolnej mogą odgrywać istotną rolę we wdrażaniu działań STEAM w 

terenie. Biorąc to pod uwagę, dane demograficzne powinny być również brane pod uwagę 

podczas badania metod składania wniosków przyjętych przez szkoły znajdujące się na 

peryferiach Grecji w porównaniu z tymi, które działają w większych miastach. Zmienna 

lokalizacji szkół jest ważna z punktu widzenia "inteligentnych miast", które mogą łączyć 

innowacje technologiczne z praktyką nie tylko w środowisku szkolnym, ale także poza nim. 

Poniżej przedstawiono kilka inicjatyw zgłoszonych przez badania biurkowe FOUR 

ELEMENTS: 

The Hellenic 

Education Society 

of STEM (Ε 3 

STEM) 

‘Code It Like a 

Girl’ 

STEAM Greece MATAORA 
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Ε 3 STEM 

to społeczność 

profesorów 

uniwersyteckich, 

pedagogów 

szkolnych i 

doradców 

szkolnych, których 

łączy wspólna wizja 

roli epistemologii 

STEM 

w promowaniu 

edukacji. Ma ona 

na celu 

promowanie 

informatyki, nauk 

obliczeniowych 

i myślenia 

obliczeniowego, 

a także pogłębianie 

zrozumienia 

metodologii STEM 

wraz 

ze współczesnymi 

teoriami uczenia 

się. 

Jest to mała firma, 

która ma na celu 

wyposażenie 

młodych kobiet 

w Grecji 

w programowanie 

i podstawowe 

umiejętności 

technologiczne. 

Zamierza skupić 

się na 

wzmocnieniu 

pozycji kobiet 

i zwiększeniu ich 

pewności siebie, 

tak aby więcej 

osób spróbowało 

technologii 

informacyjnej 

i innych 

związanych z nią 

nauk podczas 

studiów wyższych. 

Jest to organizacja 

nienastawiona na 

zysk, która określa 

w innowacyjnych 

programach 

edukacyjnych 

STEAM i Robotykę. 

Oprócz promowania 

kursów STEAM 

na wszystkich 

poziomach 

edukacyjnych 

poprzez organizację 

wizyt szkolnych, 

STEAM Greece 

organizuje w swojej 

siedzibie specjalne 

warsztaty 

ze stowarzyszeniami 

rodziców i trenerami 

zainteresowanych 

szkół. 

MATAORA jest 

nienastawionym na zysk 

laboratorium, którego 

celem jest kształcenie 

i inspirowanie młodych 

dziewcząt, które w 

końcu zostaną 

wyposażone 

w umiejętności 

programowania. 

Istniejącą lukę pomiędzy 

różnymi płciami w 

dziedzinie technologii i 

informatyki rozwiązuje 

się poprzez realizację 

różnych działań 

przygotowanych dla 

dziewcząt w wieku od 11 

do 15 lat. Jedno z 

działań "Codegirls" i 

"Cyfrowy Listopad:: 

Warsztaty kodowania 

dla dziewcząt" wskazują 

na zaangażowanie w 

zapewnienie 

swobodnego dostępu i 

równego uczestnictwa 

dla każdej osoby, 

niezależnie od kryteriów 

społecznych, płci, czy 

wieku. 

Przypadek Cypru 

 

Ministerstwo Edukacji na Cyprze dzieli się działaniami mającymi na celu wdrożenie praktyk 

STEM w szkolnictwie podstawowym od roku szkolnego 2019-2020, a w szkolnictwie średnim 

od 2020-2021, po dokonaniu przeglądu wyników sprawozdania UE na temat edukacji.14 

Decyzja ta została podjęta po objęciu stanowiska byłej Komisarz ds. Edukacji, Kultury, 

 
14 European commission report. Country analysis. Education and Training 2019, dostęp Luty 20, 2020, 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-
monitor-2019-cyprus-report_en 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
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Wielojęzyczności i Młodzieży Androuli Vassiliou,15 która wspomniała, że edukacja cypryjska 

pozostaje w tyle w obszarach związanych z innowacjami i STEM. 

 

W tym celu Ministerstwo Edukacji i Kultury zaproponowało pilotażowe zastosowanie 

programu STEM (Nauka, Technika, Inżynieria i Matematyka) w szkolnictwie podstawowym 

dla modernizacji i wzbogacenia programów szkolnych. W szczególności ten Porgram 

uwiarygodni możliwości uczenia się dla uczniów, aby pomóc im zdobyć umiejętności 

kluczowe dla obywateli i profesjonalistów XXI wieku, takie jak kreatywność, rozwiązywanie 

problemów, komunikacja oraz umiejętność projektowania i analizowania. Obowiązki 

dydaktyczne w zakresie STEM będą podejmowane przez stałych nauczycieli posiadających 

kwalifikacje podyplomowe i/lub doświadczenie w nauczaniu dyscyplin z dziedziny STEM. 

Szkoły zostały wybrane na podstawie określonych kryteriów, takich jak położenie 

geograficzne, infrastruktura logistyczna, populacja uczniów oraz funkcjonowanie lub brak 

kursów popołudniowych w ramach instytucji opcjonalnej szkoły całodziennej. 

 

Oprócz reform w programie nauczania szkół na Cyprze, CARDET wspomniał o następujących 

projektach promujących działania STEAM na poziomie lokalnym: 

 

 

Girls into Global Stem 

(GIGS) 

“STEAME: Guidelines for 

Developing and 

Implementing STEAME 

Schools”  

“The Steamers 2019” 

 
15 European Commission, The Commissioners, 2014 dostęp Marzec 13, 2020, 
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm  

https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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Projekt “Girls into Global 

STEM” (GIGS) ma na celu 

zwiększenie potencjału 

zatrudnienia wszystkich 

młodych Europejczyków, 

a zwłaszcza dziewcząt, 

poprzez zwiększenie ich 

zainteresowania 

i zaangażowania w tematy 

związane z STEM poprzez 

powiązanie ich z szerszą 

świadomością zagadnień 

globalnych. 

Projekt ma na celu 

opracowanie 

prototypowego projektu 

struktury szkoły 

z sugerowanym 

dynamicznym programem 

nauczania, działaniami, 

planami i metodami 

uczenia się i kreatywności, 

a także opracowanie kursu 

szkoleniowego dla 

nauczycieli na temat tego, 

jak mogą efektywnie 

i produktywnie pracować 

nad szkołą STEAME.  

Program STEAMers działa 

zgodnie z 

międzynarodowymi 

standardami Cetrum 

S.T.E.A.M. Organizacja 

młodzieżowa w ramach 

programu "STEAM" i 

zgodnie z 

międzynarodowymi 

standardami STEAM (Stem 

& Arts) oferuje różne 

warsztaty tematyczne, na 

różnym poziomie, dla dzieci 

i młodzieży w wieku 6-35 

lat. Warsztaty prowadzone 

są w zaprojektowanych 

obszarach Cypryjskiej 

Organizacji Młodzieżowej 

w Nikozji, Limassol i Pafos. 

 

Przypadek Turcji 

 

Turcja nie posiada bezpośredniego planu działania w zakresie STEM opracowanego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale niektóre cele strategiczne zostały określone w 

strategicznym planie wzmocnienia edukacji w zakresie STEM na lata 2015-2019. 

Odnotowano brak infrastruktury fizycznej i technicznej w procesie wdrażania, brak wiedzy 

nauczycieli w zakresie korzystania z tych narzędzi, a także problemy we wdrażaniu 

komponentu inżynieryjnego w szkołach. Jednakże w 2018 r. plan "Nauka i przedsiębiorczość 

w zastosowaniach inżynieryjnych" został wprowadzony jako mechanizm korekty programu 

nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w 5, 6, 7 i 8 klasie i zaprojektował 

narzędzie z uwzględnieniem kryteriów wykorzystania materiałów, czasu i kosztów.16 

 

Aby kryteria te mogły zostać wdrożone w tureckich szkołach, niezbędne jest uzyskanie 

wsparcia ekspertów pracujących w dziedzinie STEAM oraz dostosowanie programu 

nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Z 

drugiej strony, należy zaktualizować egzaminy krajowe. Należy oceniać i ewaluować 

zapytania uczniów, badania, rozwój produktów I umiejętności wynalazcze. Laboratoria 

 
16  Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı, dostęp Styczeń 6, 2020, 
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
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naukowe w szkole powinny być modernizowane zgodnie z kształceniem STEM i należy 

zapewnić im niezbędne zasoby.17  

 

Jak wynika z badań Szkoły DOGA, istnieje kilka programów, inicjatyw i warsztatów 

tematycznych, które przyczyniają się do dostosowania metod nauczania STEM i STEAM do 

kultury tureckiej. Oto niektóre z nich: 

 

Turecki 

Sojusz STEM 

Model Edukacji 

Harezmi  

Projekt FATIH  STEM & 

Makers 

Fest/Expo 

Program 

BAUSTEM  

Jest to 

niezależna 

sieć, która 

promuje 

publiczne 

zaangażowani

e w STEM. 

Skupia ona 

praktyków, 

badaczy 

i decydentów 

politycznych 

zajmujących 

się STEM wraz 

z szerszą 

publicznością 

w celu 

podniesienia 

jakości 

kształcenia 

STEM 

i poszerzenia 

uczestnictwa 

w STEM. 

Przyjmuje 

podejście 

interdyscyplinarn

e jako model 

edukacyjny, w 

którym różne 

dyscypliny są 

jednakowo 

reinterpretowane. 

Projektowanie 

robotów i gier, 

innowacyjne 

metody 

nauczania są 

promowane 

razem z naukami 

społecznymi. 

Projekt FATIH 

(Działania mające 

na celu 

zwiększenie 

możliwości 

i ulepszenie 

technologii) ma 

na celu 

kształcenie osób 

z umiejętnościam

i XXI wieku oraz 

stworzenie 

społeczeństwa 

opartego na 

produkcji 

i innowacji. 

Jest on 

organizowany 

co roku 

we współpracy 

z uniwersytetami

, szkołami, 

władzami 

lokalnymi 

i przemysłem 

w celu 

promowania 

społecznego 

zaangażowania 

w naukę, 

technikę, 

inżynierię 

i matematykę 

(STEM). 18 

Jest to główny 

program 

rozwoju 

zawodowego 

dla edukacji 

STEM w Turcji 

i jest 

on prowadzon

y przez 

Uniwersytet 

Bahçeşehir.19 

Program 

obejmuje 

szkolenie 

nauczycieli 

w zakresie 

edukacji 

STEM.. 

 

 

 
17 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, dostęp Grudzień 12, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 
18 STEM& Makers Fest/ Expo dostęp Marzec 22, 2020, https://stemandmakers.org/ 
19 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, dostęp Grudzień 15, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 

https://stemandmakers.org/
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C. Rola nauczycieli i rodziców; aspekty innowacyjności 

i charakter wspierający 

 

Dane przekazane przez partnerów IN2STEAM ujawniły, że STEM nie jest jeszcze w pełni 

zintegrowany z systemem edukacji każdego kraju. Bardziej konkretnie, partnerzy przedstawili 

w trakcie badań biurkowych niektóre inicjatywy podjęte na poziomie lokalnym, które 

dowiodły, że większa przejrzystość pomoże nauczycielom i ich szkołom w dążeniu do 

wewnętrznej poprawy. 

Rodzina każdego ucznia musi również zachęcać do skutecznego przyjmowania nowych 

stylów uczenia się. Pomimo przyjęcia nowego materiału do nauki w szkole przez nauczycieli, 

uczniowie przechodzą nowe doświadczenia w dostosowywaniu swoich umiejętności do 

nowego środowiska klasowego. Może to mieć pewien psychologiczny wpływ na stosunek 

każdego dziecka do szkoły, który musi być traktowany przez rodziców w sposób 

produktywny i utrzymujący motywację na wysokim poziomie. 

 

W związku z tym, ten rozdział jest poświęcony badaniu wspierającego charakteru, jaki 

rodzice mają w relacjach z dziećmi. Co więcej, analiza opiera się na wzajemnej zależności, 

która istnieje między nauczycielami i rodzicami w postrzeganiu przez uczniów nowych 

kursów i praktyk STEAM. Co te dwa podmioty mają ze sobą wspólnego? Jak mogą wpływać 

na siebie nawzajem i osiągać wspólny cel w kierunku skutecznego tworzenia innowacyjnych 

programów nauczania w szkołach? 

 

Rola nauczycieli 
 

Chociaż niektóre szkoły mają tendencję do podwyższania swoich programów nauczania do 

standardów STEM, szkoły mają ograniczone możliwości wyrażania swoich preferencji w 

odniesieniu do konkretnego kandydata i nauczycieli o określonym profilu szkoły.20 Może to 

prowadzić do rozbieżności między potrzebami szkół, a zainteresowaniami i umiejętnościami 

nauczycieli. Taka polityka ograniczonego wyboru zawodu nauczyciela stwarza warunki, w 

których niektórzy nauczyciele są niezadowoleni ze szkoły, w której pracują, co wydaje się 

nieproporcjonalnie wpływać na uczniów o niskich dochodach i słabych wynikach. 

 
20 Liebowitz, D., et al. (2018). OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018, OECD Reviews of 
School Resources, OECD Publishing, Paris, dostęp Kwiecień 30, 2020, 
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-
en.htm 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
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Oprócz ogólnych rozbieżności między potrzebami szkolnymi a zainteresowaniami 

nauczycieli, proces zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę na czas określony 

skutkuje częstym przemieszczaniem się nauczycieli po szkołach i opóźnieniem stażu 

nauczycieli w szkołach. Zjawisko to może prowadzić do niestabilności siły dydaktycznej w 

szkołach, zwłaszcza w obszarach o dużych potrzebach edukacyjnych, a także może tworzyć 

wewnętrzną strukturę zatrudnienia osób z zewnątrz. 

 

Rola rodziców 
 

We Włoszech zarówno na poziomie liceum, jak i uniwersytetu ważne jest, aby uczniowie 

czerpali inspirację z przykładu swoich rodziców, a wsparcie rodziny ma zasadnicze 

znaczenie przy wyborze przyszłej drogi. Rzeczywiście, posiadanie rodzica z dyplomem STEM 

ma silny, pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo, że uczeń uzyska dyplom STEM 

zarówno w liceum, jak i na uniwersytecie.21. Wykształcenie uniwersyteckie każdego z 

rodziców ma podobny wpływ na uczniów płci żeńskiej i męskiej mają podobny wpływ na 

kształcenie każdego z rodziców na uniwersytecie; rady matek mają większe znaczenie dla 

wyboru szkoły średniej niż uniwersytetu, podczas gdy w przypadku ojców jest odwrotnie.22 

 

Na Cyprze sugeruje się, że więcej kwestionariuszy pomogłoby zidentyfikować rodziców, 

którzy wspierają swoje dzieci w edukacji STEAM i uznają kwalifikacje nauczyciela w STEAM. 

Jednakże, ponieważ edukacja STEM jest czymś nowym w systemir edukacyjnym na Cyprze, 

nie ma w tej chwili konkretnych danych.. 

 

Powszechne zjawisko występuje również w Polsce, gdzie nie przeprowadzono odpowiednich 

badań nad rodzicielskim nastawieniem do koncepcji STEAM. Niemniej jednak, badania takie 

jak "Polska Szkoła w Wieku Cyfryzacji", prowadzone przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu 

Warszawskiego, ujawniają, że rodzice są przychylnie nastawieni do korzystania z technologii 

cyfrowych w szkole, choć uważają je raczej za uzupełnienie tradycyjnych lekcji. Oprócz zalet, 

rodzice dostrzegają również możliwe zagrożenia związane z korzystaniem z technologii w 

 
21 Chise Diana, Fort Margherita, Monfardini Chiara, Scientifico! like Dad On the Intergenerational 
Transmission of STEM Education in Italy, 2018, pp. 3-8, dostęp Marzec, 14, 2020 
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf  
22 Chise, Fort, Monfardini, pp. 3-8 

https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
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klasie. Należą do nich m.in. zagrożenia zdrowotne, potencjalny dostęp do nieodpowiednich 

treści, a także możliwe uzależnienia.23 

24 

Warunki, w jakich współdziałają nauczyciele i rodzice, mogą być w końcu obserwowane w 

połączeniu z informacjami podanymi na powyższym wykresie. Według Europejskiego 

Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wpływ na zatrudnienie związany z likwidacją 

nierówności między płciami w edukacji STEM gwałtownie rośnie w latach 2020-2030. 

Podczas gdy linia czerwona pokazuje szybkie postępy, zielona - niewielkie. W tym miejscu 

można zauważyć, że edukacja w zakresie edukacji STE(A)M ma znaczący wpływ na krajowe 

perspektywy zatrudnienia dziewcząt. Z jednej strony charakter umiejętności, które dzieci 

zdobywają na wszystkich poziomach kształcenia (podstawowym, średnim lub wyższym), 

może decydować o ich karierze zawodowej w każdej dziedzinie STEM. Z drugiej strony, 

wskaźnik zatrudnienia dziewcząt pozostaje w większości przypadków znacznie niższy od 

wskaźnika zatrudnienia chłopców. 

 

Gdyby tylko szkoły zdołały zniwelować różnice między płciami w edukacji STEM, nauczyciele 

mogliby mieć pozytywny wpływ na perspektywy zawodowe dziewcząt, a ostatecznie na 

wskaźniki zatrudnienia. Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 

całkowite zatrudnienie w UE wzrosłoby do 2050 r. o 850 000 do 1 200 000 osób. Tworzenie 

tych miejsc pracy jest przewidywane, biorąc pod uwagę fakt, że wskaźniki zatrudnienia 

 
23 Prof. Marlena Plebańska et al, Polska Szkoła w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, (Wydział 
Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego & PCG Edukacja: Warszawa, 2017), dostęp Maj 20, 2020, 
https://kometa.edu.pl/pobierz/4,plebanska-orbitowska 
24 European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to 
economic growth’, dostęp Maj 22, 2020, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-
areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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wzrosną dopiero po tym, jak więcej kobiet, które studiują na kierunkach STEM, ukończy 

naukę i ukończy studia wyższe. 

 

 

D. Udział dziewcząt (w kursach STEAM) 

Oczekiwania zawodowe uczniów odzwierciedlają silne stereotypy dotyczące płci. W tej 

części przeanalizujemy niektóre z głównych danych reprezentujących uczennice na rzecz 

kursów STEAM w poszczególnych krajach. Celem jest tu porównanie, jak różne są 

preferencje w zakresie nauki w poszczególnych krajach i w zależności od płci. 

W związku z tym, wyniki badań przeprowadzonych w Polsce pokazują, że 42% dziewcząt 

chce w przyszłości pracować w dziedzinie nauk ścisłych. Niestety, inny wskaźnik pokazuje, 

że tylko 20% z nich twierdzi, że jest w stanie dorównać mężczyznom w tej dziedzinie. Z 

drugiej strony, około jeden na czterech chłopców we Włoszech spodziewa się pracować jako 

inżynier lub specjalista w dziedzinie nauk ścisłych, podczas gdy tylko jedna na osiem 

dziewcząt spodziewa się pracować w tej samej branży. Poza tym tylko 7% chłopców i prawie 

żadne dziewczęta nie spodziewają się pracować w zawodach związanych z technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi.25 

Sytuacja jest prawie taka sama w Turcji, gdzie w rankingu Global Gender Gap Report 2020 

pokazano, że kraj ten zajął 130 miejsce pod względem udziału kobiet w gospodarce i szans, 

135 miejsce pod względem udziału w rynku pracy, 106 miejsce pod względem równości płac 

za podobną pracę, 111 miejsce pod względem pracowników zawodowych i technicznych, 

101 miejsce pod względem umiejętności czytania i pisania, 118 miejsce pod względem 

zapisów do szkół podstawowych. Wskaźnik uczestnictwa kobiet w badaniach i inicjatywach 

STEM wyniósł 37,8% (Global Gender Gap Report 2020). Chociaż w Turcji nie istnieje żaden 

konkretny formalny program nauczania, ani program kształcenia dziewcząt w STEM, istnieje 

wiele inicjatyw mających na celu zachęcenie dziewcząt do studiowania i pracy w STEM. Na 

przykład Politechnika w Stambule założyła Centrum Badań i Zastosowań w Nauce, Inżynierii 

i Technologii dla Kobiet (BMT-KAUM) i przeprowadziła dwa warsztaty pod tytułem " Jak 

możemy wzmocnić kobiety z ITU w przedsiębiorczości STEM?”. 

 

 
25Bokova, I.G., Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering 

and mathematics (STEM) UNESCO, 2017, pp.36-37, dostęp Marzec 14, 2020 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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Z drugiej strony Grecja utrzymuje znaczny odsetek kobiet zatrudnionych w przemyśle 

inżynierii i nauki, wynoszący 36%, jak przedstawiono na poniższym wykresie. Jeśli przyjrzymy 

się odsetkowi kobiet w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie UE ogółem, to pięć państw 

członkowskich UE posiada większość naukowców i inżynierów zatrudnionych przez kobiety, 

na Litwie (57% kobiet), w Bułgarii i na Łotwie (w obu 53%), w Portugalii (51%) i w Danii (nieco 

ponad 50%). Rekordy Grecji są pod tym względem dość zachęcające, gdyż przewyższają 

liczbę kobiet naukowców i inżynierów reprezentowanych na Węgrzech i w Luksemburgu (w 

obu przypadkach 25%), w Finlandii (29%) i w Niemczech (33%). 

26 

 
26 Eurostat, 2019. ‘Women in science and technology‘, Eurostat, dostęp Maj 15, 2020. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1
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Rozdział 2: Wyniki badań 

podstawowych 

W tym rozdziale, badania przeprowadzone przez partnerów IN2STEAM koncentrują się na 

metodologii jakościowej, którą każdy z partnerów przyjął w każdym kontekście krajowym we 

Włoszech, Grecji, Polsce, Portugalii, na Cyprze i w Turcji. Kryteria, które partnerstwo 

zastosowało przy wyborze odpowiedzi od grup docelowych, zostały przedstawione w 

protokole badań (IO1/A1), który został przygotowany przez FOUR ELEMENTS, przy 

współpracy wszystkich partnerów, i zawierały następujące elementy: 

➢ pytania do wywiadu i grupy fokusowej w badaniu jakościowym, składające się z 

kombinacji pytań otwartych i zamkniętych, różnych dla każdej grupy docelowej  

➢ wytyczne dotyczące ilości, które mają być osiągnięte przez badania oraz  

➢ jakość zamierzonych wyników i ustaleń. 

FOUR ELEMENTS, prowadząc prace nad opracowaniem dokumentu dotyczącego protokołu 

badawczego, zwrócił się do partnerów z prośbą o udział w opracowaniu wytycznych i 

uwzględnieniu odpowiednich wskaźników zgodne z kontekstem lokalnym lub krajowym. 

Innymi słowy, FOUR ELEMENTS przesłał partnerom projekt protokołu dotyczący badań i 

zapewnił, że ostateczne wytyczne zostały dostosowane do informacji zwrotnych od 

wszystkich partnerów. 

 

Dokładniej rzecz ujmując, analiza każdego z badań krajowych została uporządkowana 

zgodnie z poniższymi sekcjami: 

A. Ramy badawcze A2 - Badania biurkowe nad wartością edukacji STE(A)M 

w zwiększaniu motywacji i udziału dziewcząt w kierunkach STEM 

B. Styl pisania 

C. Wprowadzenie do A3 – Rekrutacja grup docelowych i badania podstawowe 

D. Przegląd grupy fokusowej (uczestnicy/facilitator/środowisko/analiza i 

sprawozdawczość) 

E. Metodologia wdrażania 

F. Analiza tematyczna grup fokusowych i wywiadów 

G. Spotkanie grupy fokusowej - szablon raportu 
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H. Załącznik I - Lista uczestników 

I. Załącznik II - Formularz zgody 

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno grupy fokusowe, jak i wywiady zostały zorganizowane w 

okresie międzynarodowego kryzysu zdrowotnego, a także zgodnie z działaniami podjętymi 

przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19. Tylko dwóch (2) partnerów miało możliwość 

przeprowadzenia badań podstawowych w ramach bezpośredniego spotkania, podczas gdy 

pozostali czterej (4) partnerzy pracowali w ramach ograniczeń związanych z kwarantanną i 

wdrożyli spotkania online.  

Nie wpłynęło to jednak na zastosowanie metodologii jakościowej, która miała zapewnić 

lepszy wgląd w informacje od specjalistów STEAM i rodziców. Rzeczywiście, jak wskazano w 

propozycji projektu, w każdym kraju przeprowadzono wywiady półstrukturalne z 25 osobami 

z następujących grup docelowych: 

➢ nauczyciele szkół podstawowych 

➢ kobiety profesjonalistki w dziedzinie STEM 

➢ praktycy zajmujący się sztuką i projektowaniem  

➢ rodzice uczniów szkół podstawowych 

Ankiety zostały wykorzystane w taki sposób, aby uczestnicy ze wszystkich grup docelowych 

byli reprezentowani w każdym kraju. Grupy fokusowe trwały około 1 godziny każda, z 

pewnymi odchyleniami w ilości. Maksymalna liczba grup fokusowych w każdym kraju 

wynosiła dwie, a minimalna - jedną. Należy podkreślić, że pierwotny protokół badawczy, który 

został zaproponowany przez FOUR ELEMENTS, zawierał organizację trzech grup fokusowych 

w każdym kraju. Propozycja ta musiała zostać zmodyfikowana i dostosowana do warunków 

narzuconych przez COVID-19.  

 

Wszystkie odpowiedzi zebrane z badań podstawowych zostały zapisane w formularzach 

Google lub za pośrednictwem platformy AdminProject. Uczestnicy mogli wyrazić zgodę 

ustnie podczas spotkań grupy fokusowej. Niektórzy partnerzy, a mianowicie CESIE, INOVA+, 

DANMAR COMPUTERS i szkoła DOGA, zdecydowali się opracować kwestionariusze online w 

swoim języku narodowym, podczas gdy inni (CARDET i FOUR ELEMENTS) używali języka 

angielskiego jako oficjalnego języka swoich badań. 

 

Wreszcie, materiały wizualne zebrane przez partnerów i przedstawione w załączniku II do 

niniejszego dokumentu służą jako dowód na to, że niektórzy respondenci woleli, żeby nie 
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włączać aparatu. W rezultacie, nie wszystkie zdjęcia i zrzuty ekranu dostarczone przez 

sześciu partnerów zawierają twarze uczestników badań podstawowych tego projektu. 

 

A.  Metodologia 

Partnerzy IN2STEAM przeprowadzili badania z udziałem uczestników ze wszystkich grup 

docelowych i zainicjowali małe debaty, oferując pewne spostrzeżenia na temat badań 

biurkowych, które zostały już przeprowadzone na poziomie krajowym. Mając na uwadze, że 

dla pomyślnego przeprowadzenia IO1- Raportu na temat wartości STE(A)M w edukacji 

dziewcząt w okresie kwarantanny, dwie główne zmienne określiły wynik badań 

podstawowych: miejsce i czas. Zgodnie z tym rozdziałem, analizowane będą środki, za 

pomocą których partnerzy zebrali swoich uczestników, jak również organizacja miejsc 

spotkań przez przedstawicielki partnerów. 

 

Rekrutacja uczestników 

 

Proces zapraszania grup docelowych był realizowany głównie online przez wszystkich 

partnerów, z wyjątkiem Szkoły DOGA i DANMAR COMPUTERS, którzy przeprowadzili badania 

podstawowe przed wybuchem COVID-19. We wszystkich przypadkach, partnerzy wcześniej 

informowali uczestników o celach projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ponadto, w wiadomosci e-mail razem z zaproszeniem został wysłany krótki porządek obrad. 

Większość uczestników wyraziła ustną zgodę na nagrywanie dyskusji grupy fokusowej przez 

partnerów. Jednakże Szkoła DOGA przygotowała kopie formularzy zgody i rozesłała je 

dokładnie w dniu spotkania grupy fokusowej, natomiast INOVA+ zamieściła pytanie o zgodę 

w linkach kwestionariuszy online. 

 

FOUR ELEMENTS, CESIE i Szkoła DOGA zorganizowali w sumie dwa spotkania grupy 

fokusowej. Z kolei CARDET, INOVA+ i DANMAR COMPUTERS przeprowadzili jedną grupę 

fokusową. Każdy z partnerów zebrał 25 uczestników, którzy na osobnych zasadach 

zaoferowali jakościowe źródła informacji o innowacyjnych metodach nauczania w dziedzinie 

STEAM. 

 

Struktura spotkania 
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Przeprowadzono zorganizowaną dyskusję w grupie fokusowej, ponieważ pytania na 

spotkanie zostały przygotowane z wyprzedzeniem. W trakcie analizy, partnerzy 

skontaktowali się z grupami docelowymi i zebrali istotne informacje od grupy 

profesjonalistek w dziedzinie STEM, edukatorek STEM oraz praktyków sztuki i projektowania 

w każdym z krajów partnerskich, mając wgląd w ich wcześniejsze doświadczenia. Ścieżki 

edukacyjne prowadzące do sukcesu w ich zawodach były kluczem, który ostatecznie wniesie 

ważną wartość dodaną do projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i krótki profil facylitatorów 

 

Imię i nazwisko Organizacja 

Status zawodowy / 

dziedzina wiedzy 

specjalistycznej 

Evangelia Polytarchi Four Elements 

Historyk, absolwentka KU 

Leuven 

 

Magister w zakresie 

Studiów Europejskich, 

Perspektyw 

Transnarodowych 

i Globalnych 

1) Irene Pizzo 

 

2) Emna Miled 

CESIE 

1) Kierownik projektu 

i koordynator oddziału 

szkolnego w CESIE; 

2) Kierownik projektu 

w CESIE 
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Joanna Wanielista DANMAR COMPUTERS 

Absolwentka Wydziału 

Matematyki i Magister 

Finansów i 

Rachunkowości z 

doświadczeniem 

w zarządzaniu 

projektami 

1) Maria Macedo 

 

2) Maria Rodrigues 

INOVA+ 

 

1) Absolwentka studiów 

licencjackich z Filologii 

i Stosunków 

Międzynarodowych, 

dodatkowy przedmiot 

Badania Europejskie, 

Uniwersytet w Porto 

i Uniwersytet w 

Maastricht 

 

2) Absolwentka studiów 

magisterskich z 

psychologii (Katolicki 

Uniwersytet w Porto) 
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Dr. Panagiotis Kosmas CARDET 

licencjat z Literatury 

greckiej i Języków 

(Uniwersytet Ateński) 

 

Magister Pedagogiki 

w dziedzinie Nauk 

Edukacyjnych 

(Uniwersytet Rzymski III) 

 

Doktorat z Technologii 

Edukacyjnej 

(Politechnika Cypryjska). 

Dziedzina wiedzy 

specjalistycznej: 

Metodyka nauczania, 

nauczanie online, 

integracja technologii w 

klasie 

1) Dr. Zuhal Yılmaz 

Doğan 

 

2) Ramazan Sezer 

Szkoła DOGA  

1) Koordynatorka 

projektu Szkoły DOGA & 

Projektantka Programu 

Nauczania i Instruktażu 

 

2) Kierownik Kształcenia 

w Szkole Podstawowej 

Szkoły DOGA, doktorant 

Kształcenia w Szkole 

Podstawowej 

 

 

 

B.  Profil uczestników 
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Badania, które zostały przeprowadzone przez 6 organizacji w 6 różnych krajach: UE (Włochy, 

Polska, 

Portugalia, Grecja, Cypr) i Turcji wsparły w równym stopniu transfer wiedzy i zastosowanie jej 

w szkolnych środowiskach nauczania w różnych systemach edukacyjnych poza granicami 

kraju poprzez dodanie dodatkowej wartości do samego projektu. Profil wszytskich 

uczestników, wszystkich partnerów można podsumować w poniższej tabeli: 

 

Liczba uczetsników 1 Grupa Fokusowa 2 Grupa Fokusowa Sesja Wywiadów 

Rodzice 

 
12 11 22 

Nauczyciele 

 
30 12 49 

Specjalistki 

w dziedzinie STEM 

 

7 3 12 

Projektanci sztuki 

 
9 5 8 

Razem 58 31 91 

 

 

 

 

Rodzice
24%

Nauczyciele
54%

profesjonalistki 
STEM
13%

Projektanci 
sztuki

9%
Artyści

WYWIADY

Parents Teachers female STEM professionals Art designers
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C.  Podsumowanie komentarzy i ustaleń 

 

Grupy Fokusowe 

 

Na potrzeby grupy fokusowej, uczestnicy ze wszystkich podgrup (nauczyciele szkół 

podstawowych, profesjonalistki STEM, artystki i projektantki oraz rodzice dzieci szkół 

podstawowych) musieli odpowiedzieć na dziesięć wspólnych pytań. Zanim zaczniemy 

zawężać naszą uwagę do jednej konkretnej podgrupy, ważne jest, aby zobaczyć, jak różne 

grupy docelowe reagowały na te same pytania. 

 

Zgodnie z pierwszym pytaniem: "Po zapoznaniu się z wynikami badań biurkowych, jaka jest 

Twoja pierwsza reakcja w odniesieniu do zastosowanej struktury i metodologii?", uczestnicy 

wyrazili swoje zadowolenie z prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli partnerów. 

Stwierdzili również, że mieli okazję zostać poinformowani o polityce dotyczącej edukacji 

STEAM w szkołach w swoim kraju. 

 

Jeśli chodzi o kilka innych pytań, takich jak: "Czy kursy w Twojej szkole odpowiadały temu, 

czego naprawdę oczekiwałeś/aś w dzieciństwie?" oraz "Czy w pierwszych dniach zajęć 

byłeś/aś wystarczająco zorientowany/a na szkołę, jej kursy i inne szczegóły? Rzeczywiście, 

uczestnicy grupy fokusowej oczekiwali bardziej innowacyjnego podejścia do edukacji 

STEAM w przyszłości i w teraźniejszości, niż możliwości dzielenia się własnymi 

doświadczeniami w wyborze kursów. 

 

W miarę jak dyskusja się rozwijała, uczestnicy grupy fokusowej byli pytani o to, czy przed 

wyborem kursów otrzymali jakieś wstępne zajęcia/seminaria i rozmawiali o tym, czy 

nauczyciele przedmiotów STEM potrzebują pewnego rodzaju wsparcia, aby być efektywnymi 

w nauczaniu. Wyniki tej dyskusji były następujące: 
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Ponadto jedno pytanie, które było szczególnie ważne dla uczestników tego badania 

podstawowego, dotyczyło dzielenia się zainteresowaniem organizacji partnerskich, w celu 

zaangażowania się w badanie dotyczące edukacji dziewcząt w zakresie STEM. Tutaj 

uczestnicy Grupy Fokusowej w niektórych krajach partnerskich przyznali, że problematyczna 

pozycja kobiet w tych dziedzinach związanych z STEM dotyczy wielu różnych wymiarów 

(poza edukacją) - takich jak rodzina, życie zawodowe, kontekst społeczny. W Turcji 

uczestnicy wspominali również, że dzięki partnerstwom europejskim można wypracować 

wiele rozwiązań wielu problemów przy udziale partnerów. 

 

Wywiady 

 

Grecja

i Portugalia:

'Uczestnicy mieli 
zajęcia / 
seminaria 
wprowadzające, 
ale tylko 
wszkołach 
wyższych / 
uniwersytetach'

Turcja:

'Nauczyciele 
musieli przyjąć 
wytyczne, które 
dotyczyły 
zarządzania klasą, 
korzystania 
z narzędzi 
internetowych, 
oceny i ewaluacji.'

Polska:

'Głównie 
nauczyciele 
twierdzili, że są 
wystarczająco 
zorientowani 
na szkołę.'

Cypr:

'Odbyło się kilka 
szkoleń na niektóre 
tematy, które każdy 
specjalista wybrał 
indywidualnie.'

Włochy:

'Większość 
nauczycieli 
potwierdziła, 
że nie uczestniczyli 
w żadnych 
seminariach 
wprowadzających 
przed 
rozpoczęciem 
nauczania 
w szkołach.'



 

34 

 

Analiza sesji wywiadów połączy odpowiedzi z każdej grupy docelowej we wszystkich 6 

kontekstach krajowych. Biorąc to pod uwagę, cztery grupy docelowe, w tym nauczyciele 

szkół podstawowych, profesjonalitski STEM, projektantki i osoby praktykujące sztukę oraz 

rodzice dzieci szkół podstawowych, zostaną omówione oddzielnie w tym podrozdziale. 

Rozpoczynając naszą analizę od grupy docelowej nauczycieli szkół podstawowych, ważne 

jest, aby podkreślić, jaki rodzaj kursów zmotywował ich do kontynuowania tej kariery, gdy byli 

młodsi. Większość nauczycieli we wszystkich krajach partnerskich stwierdziła, że chciała 

być bardziej elastyczna i otwarta niż nauczyciele, których mieli w młodości. Nie jest to więc 

tylko kwestia przekazywania wiedzy dzieciom, ale także osobistego celu przełamywania 

starych stereotypów dotyczących modeli nauczycielskich. 

 

W dalszej części analizy widać, że specjalistki STEM i praktycy artystyczni przedstawili 

pewne metodologie, których używają, aby uczynić STEAM bardziej atrakcyjnym dla 

dziewcząt w swoim regionie. Między innymi zasugerowano wykorzystanie opowiadania 

historii i instrumentów 3D / Fablab oraz podejścia zmysłowego obejmującego 5 różnych 

zmysłów ludzkiego ciała (np. nauczanie VAKOG i uczenie się oparte na zmysłach). 

Podkreślono również potrzebę przedstawienia rzeczywistych przypadków i inicjatyw już 

opracowanych przez kobiety, aby zainspirować dziewczęta do zgłębiania zagadnień 

związanych z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń. Rzeczywiście, ta grupa docelowa opisała 

pewne metody, które mogłyby pomóc dziewczętom w zaznajomieniu się z aplikacjami 

informatycznymi i grafiką wizualną, w celu zbadania materiału w bardziej zmysłowy sposób. 

 

Na koniec, grupa docelowa rodziców dzieci szkoły podstawowej zaproponowała kilka 

spostrzeżeń z ich wewnętrznych dyskusji z dziećmi i ujawnili oni, że ich dzieci mówią 

głównie o codziennych problemach związanych z matematyką i różnymi narzędziami 

technologicznymi. Chociaż większość rodziców w 5 krajach partnerskich przyznała, że 

zachęcali córkę do korzystania ze wszystkich rodzajów narzędzi nawet w domu, niektórzy 

rodzice w Portugalii stwierdzili, że obecnie dzieci powinny badać wszystkie obszary nauki, a 

nie być zachęcane do jednego konkretnego kierunku. Jednak rodzice ze wszystkich 6 krajów 

partnerskich chcieliby, aby nauczyciele mieli dostęp do większej ilości narzędzi cyfrowych 

w klasie i mogli rozwijać swoje umiejętności z ich wykorzystaniem. W ten sposób, zdaniem 

rodziców, kursy STEAM mogą stać się bardziej atrakcyjne w szkołach podstawowych. 

 

 

D.  Rekomendacje 
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W poniższej tabeli partnerzy zostali poproszeni o ocenę niektórych pomysłów na politykę 

edukacyjną, które pojawiły się podczas grup fokusowych i sesji wywiadów. W szczególności, 

partnerzy zastosowali trzy (3) rodzaje kodów, każdy w innym celu: 

 

1) Kod dla kategorii respondenta  

2) Kod konsekwencji odpowiedzi na poprawę edukacji STE(A)M  

3) Kod sugestii pomysłów do wdrożenia Edukacji STE(A)M 

Każdy kod zawierał listę od 2 do 3 możliwych odpowiedzi, które mogły określić charakter i 

wpływ polityki na szerszy kontekst społeczny. 

Sesja grupy fokusowej 

Pytanie nr 4 

Jak, Twoim 

zdaniem, 

nauczyciele 

mogą stać się 

bardziej 

przekonywując

y w swojej 

pracy? (Jak 

mogą 

przekazać 

dziewczętom 

pasję do 

STEM? 

 

 

 

 

 

 

 

KOD dla 

 

Kategorii respondenta: 

1. nauczyciele 

szkół 

podstawowych 

2. profesjonalistki 

STEM i praktycy 

artystyczni 

3. rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych 

KOD dla 

 

Konsekwencji 

odpowiedzi na 

poprawę 

edukacji 

STE(A)M: 

a. wysoko 

b. średnio 

c. nisko 

KOD dla 

 

sugestii pomysłów do 

wdrożenia w przyszłości 

edukacji STE(A)M: 

i. innowacyjny 

ii. już istniejący: 

✓ udany 

✓ nieudany 

Cytat  

 

faktyczna odpowiedź 

KOD nr 2 KOD a KOD ii, udany Zaangażowanie 

uczniów w konkretne 

przykłady z życia 

codziennego, 

pobudzanie ich 

kreatywności 

w stawianiu czoła 

i rozwiązywaniu 

problemów (myślenie 

obliczeniowie), 

satysfakcjonowanie 

ich, gdy znajdą 

rozwiązania. 

 KOD nr 2 KOD a KOD i Używanie lepszego 

sprzętu, lepsze 

szkolenia i więcej 
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imprez dla dzieci w 

celu pobudzenia ich 

zainteresowania 

i "instynktów 

konkurencyjności”. 

 KOD nr 2 KOD a KOD i Program powinien być 

wspierany szkoleniami 

dla nauczycieli, 

a dyrektorzy powinni 

dać jeszcze co 

najmniej 2 nauczycieli 

do pomocy 

nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia 

z przedmiotów 

ścisłych, ekologicznych 

i klasowych, tak aby 

można było wykonać 

pełną pracę 

we wszystkich 

aspektach projektu. 

Pytanie nr 6 

Jak myślisz, 

jakiego 

rodzaju 

wsparcia 

potrzebują 

nauczyciele 

STEM, aby byli 

skuteczni? 

KOD nr 1 KOD b KOD ii, udany Przede wszystkim 

musimy uchronić 

nauczycieli przed 

stresem związanym 

z objęciem 

poszczególnych 

jednostek 

edukacyjnych. Zamiast 

tego nauczyciele 

potrzebują więcej 

sprzętu i prezentacji 

programów STEM, 

które mogłyby 

zmotywować więcej 

uczniów. 

KOD nr 1 KOD c KOD i Część nauczycieli nie 

miała możliwości 
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zdobycia niezbędnej 

wiedzy o metodach 

nauczania STEM 

podczas własnych 

studiów na 

Uniwersytecie. 

Sugeruję więc, aby 

nauczyciele 

uczestniczyli w kilku 

seminariach na temat 

metod nauczania 

STEM, wraz z pewnym 

wprowadzeniem 

do praktycznych 

narzędzi podczas lekcji 

w klasie. 

KOD nr 3 KOD a KOD ii, udany 1. Materiał do 

wykonywania prostych 

eksperymentów 

pobudzających 

zainteresowanie 

uczniów. 

2. Doradztwo w tym 

temacie przez 

ekspertów. 3. Materiał 

audio / wideo związany 

z tematem. 

Pytanie nr 7 

Jak Twoim 

zdaniem 

nauczyciele 

mogliby stać 

się bardziej 

przekonujący 

w swojej 

pracy? 

 

KOD nr 3 KOD a KOD ii, udany 1. Potrafiąc w praktyce 

pokazać zastosowania 

swojego przedmiotu. 

2. Mogliby podać 

przykłady zastosowań 

ich tematu w życiu 

codziennym. 

3. Stymulując jak 

najwięcej zmysłów 

uczniów: optyczny, 

akustyczny itp. W tym 
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celu mogliby 

wykorzystać sztukę 

KOD nr 2 KOD c KOD ii, nieudany Nauczyciele powinni 

być edukowani w 

zakresie metod STEM, 

aby przekonać uczniów 

do czerpania z nich 

inspiracji. 

KOD nr 3 KOD a KOD ii, udany Proces edukacyjny 

kursów STEM powinien 

mieć większy rozgłos, 

a w szczególności 

wyniki kształcenia 

STEM powinny być 

prezentowane szerszej 

publiczności 

(np. rodzicom), 

aby wszyscy mogli 

docenić korzyści 

płynące z tego procesu. 

KOD nr 1 KOD b KOD ii, udany Uczniowie powinni 

więcej współpracować 

i pracować razem 

w ramach programów 

STEM. Projekt ten 

powinien być 

prezentowany większej 

liczbie rodziców, 

aby mogli oni wspierać 

nauczycieli i wierzyć 

w wartość STEM. 

KOD nr 3 KOD c KOD ii, udany Nauczyciele powinni 

być bardziej elastyczni 

wobec zmian, które 

są opracowywane 

przez edukatorów 

STEM. Nauczyciele 

powinni uczyć się 
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nowych umiejętności w 

zakresie STEM. 

KOD nr 1 KOD a KOD i Sukcesy, materiały 

i wyzwania muszą być 

przekazywane osobom 

zaangażowanym 

w poszczególne etapy 

projektu. Dobrym 

rozwiązaniem tego 

problemu są 

spoełczności 

praktyków. 

KOD nr 3 KOD a KOD i Wprowadzenie 

dodatkowych zajęć, 

np. robotyki, budowanie 

modeli z klocków LEGO 

pomaga uczniom 

zrozumieć pewne 

zagadnienia, rozwija 

ich i motywuje do 

podjęcia edukacji 

STEM.. 

KOD nr 2 KOD b KOD ii udany Uczenie w oparciu 

o argumenty, które 

uczeń widzi codziennie. 

 

 

Analiza rekomendacji 
 

Zgodnie ze strukturą wykorzystywaną do kodowania odbiorców sesji grupy fokusowej, 

wyróżniono 3 główne kategorie respondentów: 

1. nauczyciele szkół podstawowych 

2. profesjonalistki i projektantki w dziedzinach  STE(A)M 

3. rodzice uczniów szkół podstawowych 

 

Na podstawie tej kategoryzacji możemy wyciągnąć pewne wnioski dla każdej grupy. 

Wychodząc od grupy nauczycieli szkoły podstawowej, zdawali się oni podkreślać 
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praktyczność kursów STEAM w szkole. Bardziej konkretnie, kładli większy nacisk na proces 

edukacyjny, niż na same kursy, i sugerowali, że uczniowie powinni być bardziej 

zmotywowani, gdy współpracują ze sobą w ramach wspólnego zadania. 

 

Równolegle grupa profesjonalistek i projektantek z obszarów STE(A)M zaproponowała 

aktywne zaangażowanie uczniów w metody STEAM. Ta grupa podkreśliła w szczególności 

potrzebę lepszego wyposażenia, szerszych okresów szkoleniowych i większej liczby 

dostępnych imprez dla dzieci. Pomogłoby to uczniom w rozwiązywaniu rzeczywistych 

scenariuszy i rozwijaniu ich zdolności krytycznego myślenia. Elementem, który odróżniał 

odpowiedzi tej grupy od odpowiedzi pierwszej grupy respondentów, były bodźce 

zachęcające do konkurencyjności i umiejętności rozwiązywania problemów. Istotnie, druga 

grupa respondentów zastanawiała się nad pomysłem umożliwienia uczniom podejmowania 

inicjatyw, a nie kierowania się zaangażowaniem artystów. 

 

Wreszcie, trzecia grupa respondentów skupiła się bardziej na rozwoju zmysłów uczniów. 

Oznacza to, że rodzice byli zwolennikami prowokowania uczniów do słuchania, dotykania, 

obserwowania, degustowania, wąchania i poruszania się. Rodzice opowiadali się również za 

wykorzystaniem robotyki w klasie i podkreślali przede wszystkim potrzebę zrozumienia 

przez uczniów charakteru każdego ćwiczenia. W tych okolicznościach uważają, że możliwe 

jest, aby dziecko lepiej rozumiało sztukę i technikę jako przedmioty szkolne. Interesujące jest 

to, że rodzice wspomnieli również o potrzebie dostarczania przez ekspertów instrukcji 

dotyczących kursów STEAM. Ten fakt może jeszcze bardziej pokazać, że nie wszyscy 

rodzice są zadowoleni z wiedzy, którą nauczyciele szkoły podstawowej wykorzystują w 

klasie i oczekują pewnych postępów.  
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Wnioski  

Jednym z głównych celów analizy będzie wyjaśnienie kluczowych obszarów, w jaki sposób 

perspektywy płci nadal odgrywają kluczową rolę w dostępie dziewcząt do STEM i ich 

uczestnictwie w nim, a ponadto w jaki sposób sztuka w ramach podejścia do nauki STE(A)M 

może temu przeciwdziałać i przyczynić się do rozwiązania problemu uprzedzeń i 

stereotypów związanych z płcią w praktykach nauczania, w ramach dyscyplin STEM. 

Ponadto partnerzy przeanalizują krajowe systemy edukacyjne w celu podkreślenia różnic w 

podejściu neutralnym pod względem płci w szkołach podstawowych, a także w celu zebrania 

najlepszych praktyk w łączeniu nauk ścisłych i sztuki. Strategia ta zapewni skuteczną 

realizację działań szkoleniowych IN2STEAM, tak by wywrzeć szerszy i silniejszy wpływ na 

grupy docelowe oraz zapewnić trwały wpływ wyników projektu. 

 

Spośród głównych działań badawczych rezultatu IO1, 18 profesjonalistek/praktyczek 

pracujących w STE(A)M ze wszystkich krajów partnerskich zostało poproszonych o 

współpracę przy realizacji projektu w celu wsparcia projektu w przyszłości poprzez dzielenie 

się swoim wkładem i doświadczeniami w fazie pilotażowej IO2 i IO3 oraz przy 

opracowywaniu Karty (IO4). 

 

W trakcie tych badań podstawowych, uczestnicy czerpali korzyści z wymiany doświadczeń w 

zakresie metod nauczania i uczenia się. Z drugiej strony, partnerom udało się przełamać 

najważniejsze stereotypy związane z płcią w edukacji STEAM. W ten sposób czytelnik będzie 

mógł zastanowić się nad niektórymi innowacyjnymi narzędziami, które zostały 

zaprezentowane w ramach tych badań, oraz nad zasobami naukowymi, które zostały 

zebrane, by pomóc nauczycielom szkół podstawowych w procesie motywowania większej 

liczby dziewcząt do kariery w dziedzinie STEAM. 

 

Pomimo statusu kwarantanny, który został spowodowany przez światowy kryzys zdrowotny, 

projekt IN2STEAM kontynuował swoją realizację na wszystkich szczeblach krajowych 

zaangażowanych partnerów. Realizując wszystkie działania przewidziane w ramach IO1, 

FOUR ELEMENTS, jako lider IO1, zagwarantowało kompleksową analizę dla nauczycieli i 

małych dzieci oraz edukacji szkolnej:  

✓ wartości kształcenia STE(A)M w zwiększaniu motywacji i udziału młodych dziewcząt 

w kierunkach STEM, oraz  
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✓ szerszego rozumienia potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli w 

STE(A)M w celu promowania umiejętności na miarę XXI wieku wśród uczniów szkół 

podstawowych. 
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Artykuł 5. - 7. Stopień 
Dziewczęcych Pojęć 

Twórczości: Implikacje 
dla edukacji STEAM 

https://file.scirp.org/pdf/CE_201702271512
5696.pdf  

Książka UNESCO: Raport 
naukowy: do 2030 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000235406 

Artykuł Zaangażowanie 
uczniów w edukację 

STEM 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.
pdf  

   

Strona  
E-LEARNINGOWA 

STEM/STEAM http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-
focused-learning/STEM-STEAM 

Artykuł Projekt STEM dla 
nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych - 
innowacje 

pedagogiczne 
z nowymi 

technologiami 
w szkole 

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EA
T/article/view/403/355 

Informacje statystyczne 
opracowywane przez 
Urząd Statystyczny RP 
i Urząd Statystyczny 

w Gdańsku 

Edukacja w roku 
szkolnym 2018/2019 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinfo
rmacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/
1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolny

m_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf 

https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEM-STEAM
http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEM-STEAM
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/403/355
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/403/355
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
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Artykuł oparty na 
ustawie o prawie 

oświatowym 

Szkoły publiczne 
i prywatne 

http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-
publiczne-i-niepubliczne/  

Podstawa programowa 
na podstawie 

rozporządzenia 
Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. 

Szkoła podstawowa 
IV-VIII 

Podstawa 
programowa 

kształcenia ogólnego 
dla szkoły 

podstawowej 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-
podstawowa-IV-VIII 

Podstawowy program 
nauczania 

Korelacyjny program 
nauczania ogólnego 

dla szkoły 
podstawowej 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasob-
154918 

Raport Monitor Edukacji 
i kształcenia 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/et-
monitor-report-2019-poland_pl.pdf 

Książka Kompetencje 
przyszłości w czasach 

cyfrowej dysrupcji. 
Studium wyzwań dla 

Polski w perspektywie 
roku 2030. 

Praca zbiorowa pod redakcją: Krzysztof 
Głomb, Anna Kniaź, Kompetencje 

przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. 
Studium wyzwań dla polski w perspektywie 

roku 2030. Warszawa, 2019. 

Artykuł przygotowany 
przez Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Ogólnokrajowa sieć 
edukacyjna 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolno
polska-siec-edukacyjna1 

Raport Krajowy Indeks gospodarki 
cyfrowej i 

społeczeństwa (DESI) 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/scoreboard/poland  

Artykuł przygotowany 
przez portal rządowy 

Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna: 

Nadchodzi przełom w  
cyfryzacji szkolnictwa 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukac
ja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-
nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-

szkolnictwa,127296.html 

Artykuł przygotowany 
przez Instytut Badań 

Edukacyjnych 

,,Ster na STEM" http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-
aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-
technologie-konferencja-ster-na-stem 

Artykuł opublikowany 
przez XVII Liceum 
Ogólnokształcące 

w Gdyni 

Zajęcia STEM dla 
drugich klas liceum, 

czyli co nowego 
w kolejnym roku 

szkolnym 

http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-
drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-

kolejnym-roku-szkolnym/ 

Strona internetowa 
szkoły 

międzynarodowej 
,,Meridian" 

Akademia Steam https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-
academy/ 

http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-publiczne-i-niepubliczne/
http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-publiczne-i-niepubliczne/
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-academy/
https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-academy/
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Artykuł opublikowany 
przez Biuro Edukacji 

Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy 

Projekt edukacyjny 
STEM - Science, 

Technology, 
Engineering, 
Mathematics 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-

projekt-edukacyjny-stem-science-
technology 

Strona internetowa STEM+A Around Us https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,st
ema-around-us 

Wycinek pracy 
naukowej 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej I ich 
gotowość do zmiany 

M. Żytko, Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany, 

Edukacja 2015, 1(132), 47–59, s. 48 

Raport opracowany 
przez zespół badawczy 

Wydziału 
Pedagogicznego 

Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz 

PCG Edukacja 

Polska Szkoła w Dobie 
Cyfryzacji. Diagnoza 

2017 

Prof. Marlena Plebańska (red), dr 
Małgorzata Sieńczewska (red), dr 

Aleksandra Szyller (red), Polska Szkoła 
w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, 

Warszawa, 2017 

Artykuł na podstawie 
raportu "Kobiety na 

politechnikach 2019", 
przygotowanego przez 
Fundację Edukacyjną 

Perspektywy 

Raport: 36 proc. 
studentów uczelni 

technicznych 
to kobiety 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ne
ws%2C33241%2Craport-36-proc-
studentow-uczelni-technicznych-

kobiety.html 

Artykuł opublikowany 
przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

Drugie polsko-
brytyjskie forum 

naukowe: Kobiety 
w STEM 

https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-
polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-

w-stem 

Strona internetowa 
kampanii 

kampania 
,,Dziewczyny 

na Politechniki” 
i ,,Dziewczyny 
do ścisłych" 

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/ 

Artykuł na stronie 
internetowej 

"Nowe Technologie 
dla Dziewcząt" - to 
pierwszy w Polsce 

program stypendialny 
dla młodych kobiet 

związanych z branżą 
technologiczną. 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o
-programie 

Artykuł oparty 
na raporcie: Kobiety na 

politechnikach 2007-
2017 

Czy dziewczynki chcą 
być inżynierkami? 

https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-
chca-byc-inzynierkami/ 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/


 

49 

 

Wyniki badań grup 
fokusowych 

przeprowadzonych 
przez Microsoft w kilku 

krajach 

Dlaczego dziewczęta 
rezygnują z kariery 

w nowych 
technologiach? 

https://news.microsoft.com/pl-
pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-

rezygnuja-z-kariery-w-nowych-
technologiach/#_ftn1 

   

Raport Włączenie edukacji 
STEM do programu 
nauczania: Raport 

z warsztatów 

https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/
STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4
%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegr

asyonu-
%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Rapo

ru.pdf  

Raport wyrażający 
stanowisko rządu na 
temat proponowanej 

ustawy 

Sprawozdanie na 
temat edukacji STEM 

w Turcji: Wstępny 
program czy 
konieczność? 

https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/
STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf 

Praca magisterska Badanie wpływu 
zastosowań STEAM 

(Science-Technology-
Engineering-Art-
Mathematics) na 
postawy STEAM, 
koncepcje STEAM 
i zainteresowania 

zawodowe uczniów 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Strona internetowa Program kształcenia 
nauczycieli STEM 

https://inteach.org/ileri-stem-egitimi 

Program rządowy Program rządowy 64. 
okresu 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUser
Files/64.hukumet_programi.pdf  

Artykuł badawczy Nauczanie pojęcia 
czasu: program oparty 

o STEAM dotyczący 
myślenia 

obliczeniowego 
wedukacji naukowej 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1
080/2331186X.2018.1507306?needAccess=

true& 

Praca magisterska Egzamin kompetencji 
nauczyciela STEAM 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Praca magisterska Analiza płci uczniów 
siódmej klasy 

w odniesieniu do ich 
stosunku do zajęć 

z wykorzystaniem 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://inteach.org/ileri-stem-egitimi
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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steam 

Strona internetowa Kobiety w rozmowach 
naukowych 

https://www.britishcouncil.org.tr/en/progr
ammes/education/science-

innovation/women-talk  

Strona internetowa Dziewczyny 
potrzebują więcej 

przykładów 
do naśladowania 

http://www.skdturkiye.org/esit-
adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-

rol-modele-ihtiyaci-var 

Raport Raport na temat 
globalnej luki płciowej 

w 2020 r. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGG

R_2020.pdf  

Zapis z białej księgi 
YEGITEK 

STEM (Zarejestrowany 
przez N. Gönülalan) 

http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education
_Report.pdf  

Praca magisterska Aplikacje STEAM 
z techniką SCAMPER 
w edukacji geografii 

uczniów o specjalnych 
zdolnościach 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Artykuł w gazecie Jesteśmy numerem 
jeden w stosunku 
liczby dziewcząt z 

dyplomem ukończenia 
studiów wyższych 

w OECD. 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-
mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-

birincisiyiz/408268  

Strona internetowa Projekt GIS  https://www.gisproject.org/ 

Strona internetowa Laboratorium 
Hacettepe STEM & 

Maker 

http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en 

Praca doktorska Efekt podejścia 
opartego na STEAM 

w edukacji sztuk 
wizualnych  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Strona internetowa Edukacja STEM dla 
700 dziewcząt z 7 

prowincji 

https://www.herkesebilimteknoloji.com/ha
berler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-

stem-egitimi 

Wiadomości 
internetowe 

Projekt szkolny STEM 
dla dziewcząt 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-
icin-stem-okulu-projesi-41349311  

Strona internetowa BAUSTEM https://inteach.org/hakkimizda/  

https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.gisproject.org/
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://inteach.org/hakkimizda/
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Strona internetowa Nauczyciel STEM https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psik

oloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-
Sertifika-Programı.aspx  

Strona internetowa Czym jest edukacja 
Harezmi? 

http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/inde
x.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/ 

Strona internetowa Dziewczyny w Dniu 
TIK 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-
Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-

Portal/Pages/Portal.aspx 

Strona internetowa Program Certyfikujący 
eksperta ds. 

zarządzania zespołem 
STEAM od ITU 

http://www.itu.edu.tr/itu-
hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-

steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-
programi  

Strona internetowa Prowadzenie projektu 
STEM z ITU: Szkoła 
naukowa Blue Belt  

http://www.itu.edu.tr/itu-
hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-

stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-
okulu  

Strona internetowa Plany rozwoju http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/Kalk
inmaPlanlari.aspx) 

Artykuł badawczy Zapytania i badania 
oczekiwań dotyczące 

pracowników 
szkolonych 

w dziedzinach STEM 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item
/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-
gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-

arastirmasi 

Praca magisterska Zastosowania STEAM 
w załatwianiu 

zagadnień społeczno-
naukowych 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Strona internetowa Projekt Fatih http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ 

Dokument programowy Program nauczania 
klasy ścisłej dla klas 

od 3 do 8 

https://bilimakademisi.org/wp-
content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

Raport Raport Edukacji STEM http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Ra
poru.pdf  

Raport Wizja Edukacyjna 
Turcji 2023 

https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_
VIZYON_ENG.pdf 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/KalkinmaPlanlari.aspx)
http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/KalkinmaPlanlari.aspx)
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_VIZYON_ENG.pdf
https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_VIZYON_ENG.pdf
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Artykuł w czasopiśmie KOMPOZYCJA 
RÓŻNYCH POZIOMÓW 
WŁĄCZENIA EDUKACJI 

"STEM" DO 
PROGRAMU 
NAUCZANIA 

PRZEDMIOTÓW 
ŚCISŁYCH 

ZMODYFIKOWANEGO 
OD 2005 R. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article
-file/488396 

Strona internetowa Dlaczego STEM 
ma znaczenie? 

http://www.steam-ed.ie/why.html 

Strona internetowa Na temat podejścia 
STEM w edukacji 

https://www.egitimpedia.com/egitimde-
stem-yaklasimi-uzerine/ 

Dokument internetowy ZASTOSOWANIA 
STEM NASTAWIONE 

NA ZYSK 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyala
r/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf 

Wiadomości 
internetowe 

Skok naukowy 
i technologiczny 
we współpracy 

z Ministerstwem 
Edukacji i TÜSİAD 

https://tusiad.org/tr/basin-
bultenleri/item/10068-milli-egitim-

bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-
teknoloji-egitimi-atilimi 

Strona internetowa STEM www.stemalliance.center 

Strona internetowa Programy ramowe UE  http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-
cerceve-programlari) 

Wiadomości 
internetowe 

Dziewczyny mogą 
STEM 

https://tr.usembassy.gov/girls-can-stem-2/ 

Artykuł w czasopiśmie Badanie wpływu 
wykładów 

laboratoryjnych STEM 
z zakresu edukacji 

i zastosowań 
inżynieryjnych 

w nauce 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article
-file/56981 

Raport Eurostatu Kobiety w nauce 
i technice 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/produc
ts-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 

Raport Hellenic 
Education Society of 

S.T.E.M  

GRECKIE 
SPOŁECZEŃSTWO 

EDUKACYJNE STEM 
(Ε3 STEM) 

http://e3stem.edu.gr/wordpress/?page_id=
48&lang=en 

SCIENTIX-raport 
Wspólnoty na rzecz 
Edukacji Naukowej 

w Europie 

STEAM Escape room: 
Jak zintegrować 

zajęcia STEM w pokoju 
zagadek stworzonym 

przez uczniów dla 

http://blog.scientix.eu/2019/08/steam-
escape-room-how-to-integrate-stem-

activities-in-an-escape-room-made-by-
students-for-students/ 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488396
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488396
http://www.steam-ed.ie/why.html
https://www.egitimpedia.com/egitimde-stem-yaklasimi-uzerine/
https://www.egitimpedia.com/egitimde-stem-yaklasimi-uzerine/
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
http://www.stemalliance.center/
http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari)
http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari)
https://tr.usembassy.gov/girls-can-stem-2/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56981
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56981


 

53 

 

uczniów 

Raport STEAM 
Grecja 

Zajęcia https://www.steamgreece.com/ 

Artykuł w gazecie Angażowanie 
dziewczyn w STEM 

https://www.scisdata.com/connections/iss
ue-95/engaging-girls-in-stem/ 

Artykuł w gazecie Dziewczyny, jeśli 
chcecie zmienić 

świat*, spróbujcie 
STEM 

https://www.forbes.com/sites/taliamilgrom
elcott/2018/09/11/girls-if-you-want-to-

change-the-world-try-stem/#417e9bfe6399 

Artykuł w gazecie Błędne wyobrażenia 
i stereotypy mogą 

zniechęcać 
dziewczyny do nauki 

STEM, znaleziska 
z badań 

https://www.geekwire.com/2018/misconce
ptions-stereotypes-may-discourage-girls-

studying-stem-study-finds/ 

Sondaż Warsztaty kultury 
biznesowej „Program 

Codegirls” 

https://mataroa.org/codegirls/ 

Sondaż Zakoduj go jak 
dziewczynę 

http://codeitlikeagirl.com/ 

Raport Europejskiego 
Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn EIGE 

W jaki sposób 
równość płci 

w edukacji STEM 
prowadzi do wzrostu 

gospodarczego 

https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/economic-and-
financial-affairs/economic-benefits-gender-

equality/stem 

Raport OECD  Dlaczego więcej 
dziewczyn nie 
zdecyduje się 

na karierę naukową? 

https://doi.org/10.1787/02bd2b68-en 

Artykuł w gazecie Kobiety są potrzebne 
w STEM: polityka 

europejska i zachęty 

https://cacm.acm.org/magazines/2019/4/2
35600-women-are-needed-in-stem/fulltext 

Artykuł w czasopiśmie 7 Sposobów na 
pozyskanie większej 

liczby dziewcząt 
i kobiet do STEM 
(i zachęcenie ich 
do pozostania) 

https://thejournal.com/Articles/2017/10/02
/7-Ways-to-Get-More-Girls-and-Women-

into-STEM.aspx?Page=3 

Raport OECD Silni wykonawcy 
i reformatorzy 

osiągający sukcesy 
w dziedzinie edukacji 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-
en 

https://mataroa.org/codegirls/
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Raport UNESCO  Złamanie kodu: 
edukacja dziewcząt 
i kobiet w zakresie 

nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii 
i matematyki (STEM) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000253479 
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Załącznik I 

Lista pytań wykorzystywanych w trakcie prowadzenia 

badań podstawowych 
 

Pytania zadawane podczas grup fokusowych 

 

1. Po zapoznaniu się z ustaleniami badań biurkowych, jaka jest Pana/Pani pierwsza 

reakcja dotycząca struktury i zastosowanej metodologii? 

2. Czy uważa Pan/Pani, że brakuje jakichś ważnych informacji lub są one 

niedostatecznie przedstawione? 

3. Czy kursy w Pana/Pani szkole odpowiadały temu, czego naprawdę oczekiwał/a 

Pan/Pani w dzieciństwie? 

4. Czy podczas pierwszych dni w klasie był/a Pan/Pani wystarczająco zorientowany na 

szkołę, jej kursy i inne szczegóły?  

5. Czy przed wyborem kursów otrzymał/a Pan/Pani jakieś zajęcia/seminaria 

wprowadzające? 

6. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują według Pana/Pani nauczyciele STEM, aby być 

efektywnymi? 

7. Jak, Pana/Pani zdaniem nauczyciele mogą stać się bardziej przekonywujący podczas 

pracy? 

8. Czy uważa Pani/Pani, że obecna stymulacja oferowana w szkołach podstawowych 

wystarczająco motywuje dziewczęta do wyboru kursów STEM? 

9. Dlaczego Pana/Pani zdaniem, partnerzy tego projektu są zaangażowani w badania na 

rzecz edukacji dziewcząt w zakresie STEM? 

10. Czy uważa Pan/Pani, że mógłby/mogłaby Pan/Pani wzbogacić swoją wiedzę, 

czytając badania biurkowe dostarczony przez partnerów projektu IN2STEAM? 

 

 

 

Pytania zadawane podczas wywiadów 

 

Dla nauczycieli szkół podstawowych 

1. Co wpłynęło w latach młodości na to, że zdecydował/a się Pan/Pani zostać 

nauczycielem/nauczycielką w szkole podstawowej? Jakie kursy/przedmioty 

zmotywowały Pana/Panią do zostania nauczycielem/nauczycielką? 
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2. Czy uważa Pan/Pani, że Pana/Pani stanowisko odzwierciedla Pana/Pani 

umiejętności w odniesieniu do przedmiotów STEM, takich jak inżynieria wraz ze 

sztuką i matematyką? 

3. Czy uważa Pan/Pani, że łatwo jest uczyć dziewczyny w szkole podstawowej o 

edukacji STEM?  

Dla profesjonalistek i praktyków sztuki w dziedzinie STEM 

1. Kiedy ostatni raz poproszono Panią o poprowadzenie kursu praktycznego w szkole 

podstawowej? Która dziedzina/zagadnienie była/było bardziej atrakcyjna/e dla 

dziewcząt, a która/e dla chłopców? 

2. Z jakiej metodologii Pani korzysta, aby zagadnienia dotyczące STEM były bardziej 

atrakcyjne dla dziewcząt w Pani regionie? 

3. zego oczekuje Pani od szkoły podstawowej, w przypadku zapewnienia Pani 

możliwości edukowania dziewcząt w klasie? 

4. Co by Pani zrobiła, aby pomóc dziewczynom zapoznać się z używaniem narzędzi i 

innych urządzeń IT? 

 

Dla rodziców uczniów szkół podstawowych 

1. Czy kiedykolwiek rozmawiał/a Pan/Pani z córką o znaczeniu przedmiotów ścisłych, 

technologii, inżynierii, sztuki i matematyki? Co odpowiedziało dziecko?  

2. Czy wierzy Pan/Pani, że społeczność międzynarodowa mogłaby pomóc w 

promowaniu edukacji STEM w Pana/Pani kraju? 
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Załącznik II 

Materiały wizualne z badań podstawowych 
 

Zrzuty ekranu z internetowych grup fokusowych 
 

1) FOUR ELEMENTS 
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2) CESIE 

 

 

 
 

3) CARDET 

 

 
 

 

 



 

59 

 

 

4) INOVA+ 

 
 

 

Zdjęcia z grup fokusowych ,,twarzą w twarz” 

5) DANMAR COMPUTERS 
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6) DOGA SCHOOL 
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Partnerzy 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INNOVA 

Porto, Portugalia 

www.inova.business 
 

DANMAR COMPUTERS 

Rzeszów, Polska 

www.danmar-computers.com.pl 

Koordynator  

 

CESIE  

Palermo, Włochy 

www.cesie.org 
 

  

 

 

FOUR ELEMENTS 

Ateny, Grecja 

www.4-elements.org 

CARDET 

Lykavitou, Egkomi, Cypr 
www.cardet.org 

DOĞA SCHOOL 

Istanbuł, Turcja 

www.dogakoleji.k12.tr 

 

http://www.inova.business/
http://www.cesie.org/
https://www.dogakoleji.k12.tr/eng/


 

62 
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informacji. 


