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KOMUNIKAT PRASOWY 

roboSTEAMKIDS: PODNIESIENIE JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI 

NAD DZIEĆMI POPRZEZ WZMOCNIENIE CYFROWYCH KOMPETENCJI 

NAUCZYCIELI I WPROWADZENIE INKLUZYWNEJ EDUKACJI STEAM 

I ROBOTYKI 

Spotkanie inaugurujące 

23 listopada 2022 

Warszawa, Polska 

 

roboSTEAMKIDS jest wynikiem współpracy 7 europejskich partnerów zaangażowanych 

we wzmacnianie kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji i eliminowanie dysproporcji 

w zakresie edukacji cyfrowej między państwami członkowskimi. 

Spotkanie inaugurujące 

projekt odbyło się 23 listopada 

w Warszawie. Była to 

doskonała okazja do 

lepszego poznania się 

partnerów i zaprezentowania 

swoich organizacji. Uczestnicy 

dyskutowali o postępie prac 

oraz o kolejnych zadaniach, 

skupiając się przede wszystkim 

na trzech rezultatach projektu: 

 

1. podręczniku STEAM i robotyki we wczesnej edukacji i opiece nad dziećmi – 

wymianie dobrych praktyk w krajach partnerskich 

2. zestawie narzędzi roboSTEAMkids dla nauczycieli, rodziców i dzieci 

3. inkluzywnej platformie internetowej roboSTEAMkids  

Jak pokazują badania przeprowadzone przez partnerów, głównymi wyzwaniami 

związanymi z wprowadzeniem inkluzywnego programu STEAM i robotyki do codziennej 

praktyki placówek wczesnej edukacji są: podnoszenie świadomości na temat jego 

korzyści, zapewnienie odpowiednich szkoleń dla nauczycieli, a także zapewnienie 
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dostępności sprzętu i materiałów edukacyjnych. Podczas spotkania partnerzy podzielili 

się swoimi pomysłami na to, jak najlepiej odpowiedzieć na te wyzwania za pomocą 

narzędzi, które mają powstać w ramach projektu. Omawiane tematy obejmowały 

również promocję celów i działań projektowych oraz upowszechnianie ich rezultatów, 

pozwalające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.  

 

 

Więcej informacji o projekcie #roboSTEAMKIDS i o możliwości zaangażowania się 

w działania znajduje się na stronie: www.robosteamkids.eu oraz na Facebooku 

@robosteamkids. 
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http://www.robosteamkids.eu/

