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Polski startup w gronie 8 najlepszych startupów EdTech na świecie. Skriware oficjalnie 

zostało finalistą międzynarodowego konkursu dla młodych firm działających w branży 

technologii edukacyjnych. 

 

Global EdTech Startup Awards (GESAwards) to największy na świecie konkurs dla startupów 

EdTech. Zainicjowany przez MindCET (Izrael), GESA został założony wspólnie przez Open 

Education Challenge (UE) i EdTech UK w 2014 roku. 

 

W tegorocznej edycji GESAwards 2020 w ścisłej czołówce najlepszych na świecie firm 

działających w tej branży wyróżniona została polska firma Skriware. Skriware to producent 

nowoczesnego laboratorium edukacyjnego bazującego na technologii druku 3D, robotyce 

oraz programowaniu. SkriLab, bo tak nazywa się rozwiązanie dostarczane przez Skriware 

wspiera nauczycieli w rozwoju kompetencji związanych z nowymi technologiami, a także 

pomaga im prowadzić angażujące lekcje zarówno w szkole, jak i zdalnie.  

 

W listopadzie tego roku Skriware zostawiło daleko w tyle swoich 8 rywali, wygrywając 

europejskie półfinały konkursu. Wygrana zapewniła firmie miejsce finale, gdzie do walki 

stanęło łącznie 23 startupy. Za pośrednictwem głosowania jury do ścisłego finału 

zakwalifikowało się jedynie 8 firm, w tym Skriware. 

 

To ogromny sukces i wyróżnienie być w czołówce startupów edukacyjnych na świecie. 

Tworząc nasze rozwiązania chcemy odpowiadać na potrzeby uczniów oraz nauczycieli. 

Zależy nam na tym, aby dzieci opuszczające szkolne mury czuły się swobodnie w otoczeniu 

technologii, które już teraz zaczynają dominować świat. Naszą misją jest aby uczniowie 

potrafili samodzielnie, krytycznie i kreatywnie myśleć, łączyć ze sobą fakty, umieli pracować 

projektowo i w zespole. Kluczem do sukcesu jest zdecydowanie nauczyciel, właśnie dlatego 

nasze rozwiązanie tak bardzo skupia się na dobrostanie i wygodzie użytkowania przez 

nauczycieli. Chcemy mieć pewność, że dostarczamy do szkół rozwiązania, które faktycznie 

będą wykorzystywane na co dzień – mówi Karol Górnowicz, Prezes Skriware. 

 

O Skriware 

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

nowoczesną edukację w szkołach. 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, wspierając szkoły w zdobywaniu finansowania na 

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

współpracą stworzony został program „STEAM edukacja w każdej szkole”, więcej informacji dostępnych jest na 

stronie: https://skriware.com/pl/steam-w-szkole/program-skriware/  . 
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