
STEAM 
TU DZIEJE SIĘ 
NAUKA!

Innovation
Built-In

STEAM to akronim angielskich słów: Science (nauka), Technology (technologia), Engineering 
(inżynieria), Arts (Sztuka), Mathematics (matematyka). Jego ideą jest pokazanie uczniom, że nauki 
przyrodnicze są ze sobą powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w szerszej perspektywie. 
Dodatkowo model ten ma za zadanie rozwijać u uczniów samodzielne myślenie, umiejętność 
myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyciągania wniosków z obserwacji, które poczyniły. Nie ma 
tutaj miejsca na wyuczone regułki czy de�nicję – uczeń uczy się poprzez praktykę i zabawę, która 
bardzo często pobudza jeszcze w większym stopniu ciekawość ucznia i motywuje do dalszego 
działania. Jest to naturalny proces poznawania zjawisk, odkrywania praw, sprawdzenia postawionych 
hipotez. Otaczający nas świat tworzy nierozerwalną całość. Pozwólmy naszym uczniom poznawać 
świat/naukę przez działanie.

Science 
(nauka)

Technology 
(technologia)

Engineering 
(inżynieria)

Arts 
(Sztuka)

Mathematics 
(matematyka)



10 KROKÓW 
DO PRACY W MODELU STEAM

GDZIE SZUKAĆ INSPIRACJI?

Zastanów się co chcesz osiągnąć,

Jakie treści podstawy programowej chcesz 
zrealizować, 

Wyznacz cele dydaktyczne,

Poszukaj sprzymierzeńców wśród nauczycieli 
(w końcu STEAM to projekty 
interdyscplinarne), 

Staraj się współpracować.

1

Przygotuj przestrzeń do pracy wyposażoną 
w odpowiedni sprzęt dedykowany do pracy 
z daną grupą uczniów (dostosowany do wieku 
i możliwości rozwojowych uczniów). Taką 
przestrzenią mogą być Laboratoria Przyszłości.

3

Oszacuj, ile masz czasu na realizację danego 
zagadnienia z uczniami i dobierz odpowiednio 
pracę projektową. 

4

Zapewnij uczniom możliwość 
przeprowadzenia badań i zbierania informacji. 

7

Pozwól uczniom stworzyć prototyp rozwiązania.
8

Przeprowadźcie testy  stworzonego prototypu 
i jeśli to możliwe udoskonalajcie swoje 
rozwiązanie. 

9

Zaprezentujcie stworzone rozwiązanie innym 
uczniom, rodzicom czy społeczności lokalnej. 

10

Przygotuj uczniów do pracy projektowej:
5

ćwiczenia na integrację zespołu;

ćwiczenia na komunikację w zespołach;

pomyśl w jaki sposób dobierzesz uczniów do 
pracy w zespołach (najefektywniejsza jest 
praca  w grupach!)

ćwiczenia na kreatywność

Połącz temat z problemem bliskim świata 
ucznia Zastanów się, gdzie teoria, która jest 
dla ucznia trudna w zrozumieniu ma 
zastosowanie, aby móg poprzez działanie 
zrozumieć dane prawo czy zjawisko.

2

Zastosuj metodę projektowania inżynierskiego 
(cykl inżynierski) albo Design Thinking. 
Cykl projektowania inżynierskiego:

6

DEFINIUJ

WYOBRAŹ
SOBIE

ZAPLANUJ

TWÓRZ

PRZETESTUJ

CELULEPSZAJ

https://stemwszkole.pl/ https://www.microbit.org/projects/   https://www.arduino.cc/ https://becreo.eu/pl/ 


