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Skriware wprowadza program prospołeczny „STEAM edukacja w każdej 

szkole” 
 

Pandemia sprawiła, że edukacja, szczególnie wczesnoszkolna stanęła przed największym 

wyzwaniem we współczesnej historii. Szkoły i kadra nauczycielska często nie mają 

odpowiedniego wsparcia, a zmuszone są do przechodzenia przyspieszonej transformacji 

technologicznej. W odpowiedzi na te wyzwania polska firma Skriware, specjalizująca się 

w rozwiązaniach edtech, przygotowała program prospołeczny „STEAM edukacja w 

każdej szkole”. 

 

Istotne są nie tylko zachodzące zmiany, ale także poziom dostosowania edukacji do sposobu 

funkcjonowania obecnego świata. Niezwykle ważne jest, aby umożliwiać dzieciom nauczanie 

wprowadzające je w świat nowoczesnych technologii, które jednocześnie odpowiada na 

wyzwania przyszłego rynku pracy, ucząc jak samodzielnie, krytycznie i kreatywnie myśleć. 

Program prospołeczny „STEAM edukacja w każdej szkole” odpowiada potrzebom sektora 

edukacji dzięki możliwości wdrożenia w placówkach nowoczesnego laboratorium 

edukacyjnego opartego o druk 3D, robotykę i programowanie. Rozwiązanie zawiera szereg 

narzędzi online, dzięki czemu jest dostosowane do warunków nauczania zdalnego i 

hybrydowego w placówkach szkolnych. Połączenie podstawy programowej szkół z 

nowoczesnymi technologiami i podanie uczniom wiedzy w ciekawej formie sprawia, że nauka 

staje się angażująca i dostosowana do wyzwań, które będzie przed nimi stawiać współczesny 

świat. Obserwując tempo w jakim narzędzia cyfrowe wtargnęły do szkół wiosną tego roku, 

Skriware dostrzega także ogromną potrzebę wsparcia pedagogów. Dbając o komfort i 

kompetencje nauczycieli dostarcza im szereg kursów o tematyce technologicznej, gotowe 

scenariusze zajęć zgodne z podstawą programową i materiały dla uczniów. 

 

– Jako firma z branży edtech, Skriware od lat skupia swoją działalność na dostarczaniu 

najlepszych możliwych narzędzi edukacyjnych do szkół. Chcemy, aby dzieci mogły doświadczyć 

nowoczesnego oblicza edukacji. Od początku tego roku opracowaliśmy także platformę z 

materiałami i kursami nauczycieli, którzy są ważnym elementem edukacyjnej ścieżki dzieci. 

Muszą dobrze czuć się z nowoczesnymi rozwiązaniami, a w obecnej sytuacji także móc ze 

spokojem podejść do zjawiska digitalizacji nauczania i jego formy zdalnej. Dzięki SkriLabowi 

mogą oni rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i metodologiczne – mówi Karol Górnowicz, 

Prezes Skriware 

 

Program „STEAM edukacja w każdej szkole” ma charakter transformacyjno-społeczny. Biorąc 

pod uwagę ciężką sytuację budżetową samorządów jego celem jest wspomóc lokalne władze 

w poszukiwaniu finansowania na wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia. Skierowany jest 

między innymi do przedsiębiorstw, które poprzez wsparcie finansowe mogą bezpośrednio 

wpłynąć na sytuację placówek szkolnych. 

 

Doskonałym przykładem takiego działania jest wprowadzenie laboratorium edukacyjnego 

Skriware do 7 szkół na Śląsku, umożliwione poprzez wsparcie finansowe ze strony spółki 

E003b7 z Grupy Rafako SA. Dzięki sponsorowi 6 szkół podstawowych i 1 ośrodek kształcenia 

zawodowego z Katowic, Jaworzna oraz Mysłowic mogą oferować swoim uczniom najlepszą 



możliwą edukację opartą o interdyscyplinarną metodę nauczania STEAM (z ang. Science, 

Technology, Engineering, Arts, Mathematics), także w trybie hybrydowym, czy zdalnym.  

 

– Jesteśmy zachwyceni faktem, że sprzęt trafił do naszej szkoły. Z całą pewnością będzie dla 

nas niezwykle przydatny. Przygotowane przez zespół Skriware szkolenie spodobało się naszym 

nauczycielom i są oni bardzo zainteresowani przeprowadzaniem lekcji z wykorzystaniem 

laboratorium. Mamy już zaplanowane pierwsze zajęcia z robotami. Dodatkowo drukarka 3D 

będzie nieocenionym wsparciem przy tworzeniu szkolnych pomocy naukowych, ale także w 

pobudzaniu kreatywności naszych uczniów. Chcemy ich zachęcać do tworzenia własnych, 

innowacyjnych projektów. Nasza szkoła jest zdecydowanie gotowa na nowoczesną edukację – 

mówi Iwona Korchowiec, Dyrektor SP 66 w Katowicach. 

 

Działając wspólnie z firmami, chętnymi do wspierania lokalnych społeczności, innowacyjne 

narzędzia umożliwiające rozwijanie kluczowych kompetencji mogą trafić do wielu polskich 

szkół. Taka szansa, jest niezwykle istotna nie tylko w dobie pandemii. Dostęp do wartościowej 

edukacji oraz dobrze przygotowany nauczyciel to istotne filary wspierające rozwój młodego 

człowieka. 

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://skriware.com/pl/steam-w-

szkole/program-skriware/ 

*** 

O Skriware 

Skriware to warszawski startup edtech-owy będący producentem sprzętu i oprogramowania 

wspierającego nowoczesną edukację w szkołach. Firma pozyskała zainteresowanie m.in. 

Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest laureatem programu mentoringowego 

InCredibles Sebastiana Kulczyka. Rozwiązania Skriware obecne są w ponad 20 krajach na 

całym świecie. Sztandarowym produktem firmy jest innowacyjne laboratorium edukacyjne 

SkriLab, łączące druk 3D, robotykę, programowanie oraz bazę materiałów dla nauczycieli, 

zintegrowane tak, aby ich wdrażanie w szkołach było przyjazne zarówno uczniom, jak i 

pedagogom. Skriware dąży do umożliwienia nowoczesnej edukacji, jak największej liczbie 

uczniów, jak pokazuje przykład współpracy ze Śląska, możliwe jest zdobycie finansowania 

na wyposażenie w szkołach ze środków zewnętrznych. Z myślą o placówkach i urzędach 

zainteresowanych takim współpracą stworzony został program „STEAM edukacja w każdej 

szkole”. Program uzyskał Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Więcej 

informacji dostępnych jest na stronie: https://skriware.com/pl/steam-w-szkole/program-

skriware/ 
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