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Konkurs
Naukowy 
E(x)plory

 Około 180  projektów badawczych rokrocznie

 120 projektów w etapie regionalnym 

 35 projektów w ogólnopolskim finale 
- Gdynia E(x)plory Week – 21-23.10. 2020

 Nagrody główne: 10.000 zł, 7.000 zł i 5.000 zł

 Nagrody specjalne dla Innowacji społecznych

 Reprezentacja na konkursy międzynarodowe 
(blisko 40 medali dla Polski w l. 2012-2018 )

Największy w Polsce konkurs wspierający innowatorów w wieku 13-20 lat



Profil uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory

Badacz naukowiec

Motywacja
Rozwijanie siebie jako badacza

Kariera naukowa

Nagroda wyjazd na konkurs 

zagraniczny, staż

Docenia poziom merytoryczny

Oczekuje szerokiej oferty staży

Badacz innowator

Motywacja
Rozwijanie projektu,

Własna firma

Nagroda wsparcie projektu.

Docenia łączenia nauki z 

biznesem, praktyką

Oczekuje wsparcia w 

uzyskiwaniu patentów, więcej 

wskazówek praktycznych
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Motywacja do udziału w Konkursie 

Chęć rozwoju pomysłu lub projektu

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

„Chciałem dowiedzieć się, czy ten pomysł ma potencjał 

biznesowy”.  Badany, l. 19 

Chęć tworzenia i dzielenia się wiedzą

„Skoro drukarki 3D dostępne na rynku są bardzo drogie i 

nieosiągalne, spróbujmy to zrobić sami!” Badany, l. 21

Chęć poznawania ludzi, otwarcia się na 

świat

„Chciałem poznać innych ludzi, którzy mają podobną zajawkę

naukową”. Badany, l. 17

Dobra renoma konkursu

„Słyszałem, że ten konkurs jest dobry, chciałem uczestniczyć w 

czymś takim”. Badany, l. 17

Chęć zdobycia wartościowych nagród

i uczestnictwa w konkursach 

międzynarodowych

„Możliwość zdobycia pieniędzy na dalszy rozwój projektu, była 

kusząca”. Badana, l. 21

Chęć łączenia świata nauki z praktyką

„Chciałem robić eksperymenty, ale też połączyć to z praktyką”. 

Badany, l. 19
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Rozwój kompetencji

 Prezentaca wyników prac - prezentowanie wyników ludziom spoza branży; dostosowywanie prezentacji 

do specjalności jury; pokazywanie innowacyjności projektu, w celu znalezienia finansowania/ sponsorów

 Rozwój innych umiejętności miękkich (komunikacja, zarządzanie projektem, radzenie sobie ze stresem, 

organizacja pracy)

 Rozwój proaktywnej postawy (pewność siebie, otwartość na nowe wyzwania, samodyscyplina podczas 

realizacji celów, wytrwałość)

 Rozwój umiejętności twardych (poszerzenie wiedzy, analiza danych)

 Rozwój pasji do prowadzenia badań

 Doświadczenie przy pracy naukowej

 Poznanie innych osób „podobnych do mnie” „Myślałam, że to coś złego, że chcę zmieniać świat, a na 

E(x)plory była masa ludzi, która myślała tak samo jak ja.”
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Plany zawodowe uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory
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Losy uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory

 SPÓJNOŚĆ między projektami a dalszą edukacją 
Wpływ na wybór kierunku lub utwierdzenie się w wyborze

 MOTYWACJA do łączenia pasji 
Oprócz kierunku praktycznego, wybrali naukowy

 STUDIA ZA GRANICĄ 
Otwarcie się na świat, zdobycie doświadczenia – zgodnie z zamierzeniem

 FIRMA
Konsekwencja projektu
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Szkolne 
Festiwale 
E(x)plory

Włączamy szkoły we wspieranie młodych innowatorów oraz popularyzację nauki

 2017 – Zespół Szkół Mechanicznych 
w Tarnowie

 2018 - Zespół Szkół nr 6 im. Jana III 
Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Kwidzynie , Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej w Nisku.

 2019 – Rzeszów, Czudec, Warszawa



 Uczestnik odbywa staż pod opieką 
mentora naukowego, który czuwa nad 
jego merytorycznym przebiegiem

 Grupa odbiorców to wszyscy pasjonaci 
nauki w wieku 13-20 lat, w tym 
uczestnicy Programu E(x)plory

 Czas trwania stażu: 2 tygodnie, w czasie 
wakacji

 Partnerzy: uczelnie, instytuty naukowe 
i badawcze

 Blisko 90 uczestników staży w latach 
2015-2019

Staże 
Badawczo-
Rozwojowe 

E(x)plory

Pomagamy rozwinąć projekty, zdobyć nowe kompetencje oraz poszerzyć wiedzę



 Grupa odbiorców to laureaci i byli 
uczestnicy programu E(x)plory 
(18-25 lat)

 10 godzin monitoringu 
bezpośredniego, 15 godzin wsparcia za 
pośrednictwem komunikatorów 
internetowych (Skype, e-mail)

 Prezentacja efektów mentoringu 
podczas Demo Day

 Czas trwania – II – XII 2020

Program 
mentorski
E(x)plory

Eksperci ze świata biznesu i nauki wspierają innowatorów w rozwoju ich projektów



Dziękuję za uwagę!

Joanna Gogolińska

Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii

Tel. 608 334 695, E-mail: j.gogolinska@fzt.org.pl

www.explory.pl


