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Program Ogarnij Inżynierię jest
realizowany przez Fundację Katalyst
Engineering.

Fundacja powstała w czerwcu 2015
roku. Misją fundacji jest pobudzenie
wyobraźni i budowanie
zainteresowania uczniów inżynierią 
i przedmiotami ścisłymi, poprzez
zapewnienie szkołom podstawowym
innowacyjnego programu
inżynieryjnego, opartego na
współpracy i wymianie doświadczeń.
stworzonego na ich potrzeby.

Ogarnij Inżynierię

Program OgarnijI Inżynierię
to innowacyjny program edukacyjny,
który łączy inżynierię, technologię druku
3D z wiedzą z przyrody, matematyki,
informatyki, techniki i plastyki.

Program skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych, realizowany jest
przez nauczycieli w ramach regularnych
lekcji. Program pozwala zrealizować
podstawę programową w ciekawy 
i atrakcyjny dla uczniów sposób.



Program opiera się na idei
STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, Math),
zakładającej pracę
interdyscyplinarną 
w ramach realizacji jednego
projektu. Uczniowie łączą
wiedzę z zakresu nauk
przyrodniczych, ścisłych 
i humanistycznych z
technologią druku 3D,
wykorzystując jednocześnie
inżynieryjną metodę
rozwiązywania problemów.
Uczą się projektowania,
przeprowadzania
eksperymentów 
i praktycznego
wykorzystywania
najnowocześniejszych
technologii – umiejętności
przydatnych w dorosłym
życiu.

Dzieci już od najmłodszych
lat poznają rzeczywistość
poprzez
eksperymentowanie,
sprawdzanie jak to działa,
odkrywanie nietypowych
zastosowań. Dzięki
projektom inżynieryjnym
możemy rozwijać to
podejście i wykorzystać je,
by nauczyć dzieci podstaw
myślenia naukowego.
Uczniowie są zachęcani do
rozwiązywania problemów,
pracy zespołowej 
i kreatywnego myślenia. 
Praca z projektami
inżynieryjnymi pozwala
uczniom zamienić
umiejętności, które
wypływają z ich naturalnej
ciekawości, w świadomy,
zorganizowany proces
poznawania.

Praca z drukarką 3D
pozytywnie wpływa na
rozwój umiejętności
kreatywnego myślenia,
myślenia krytycznego, uczy
pracy w grupach 
i umiejętności współpracy.
Dzięki drukarkom 3D dzieci
mogą rozwijać sposób
myślenia, który sprzyja
lepszemu uczeniu się, to
znaczy taki, w którym
popełnienie błędów jest
naturalnym etapem
rozwiązywania problemów,
poszukiwania lepszych
rozwiązań. Praca z tą
technologią może dać
uczniom odwagę tworzenia
nowych rzeczy, poczucie
własnej skuteczności 
i rozwijać wyobraźnię.

Inżynieria dla dzieci STEAM Druk 3D

Filary programu

Program Ogarnij Inżynierię opiera się na trzech filarach, które, wspólnie dopełniając
się, nadają edukacji nowy wymiar. Dzięki temu można zamienić nudne lekcje 
w fascynującą przygodę.



TAJEMNICETAJEMNICE  
ZIELONYCH DACHÓWZIELONYCH DACHÓW

Klasa 4Klasa 4  

Samochody

Klasa 7Klasa 7KKlasa 6lasa 6Klasa 5Klasa 5

MOST WANTEDMOST WANTED
Zbuduj z nami most!Zbuduj z nami most!

Zestawy inżynieryjne do przeprowadzania doświadczeń i konstruowania
Drukarkę 3D (jeżeli nie posiada tego urządzenia)
Filament
Scenariusze lekcji dla nauczycieli
Notatniki Inżyniera (zeszyty ćwiczeń)
Pakiet szkoleń dla nauczycieli

W ramach każdego modułu szkoła otrzymuje:

Dostęp do platformy on-line z interaktywnymi zadaniami dla uczniów
Wsparcie merytoryczne i techniczne podczas realizacji programu

Aktualnie oferujemy moduły:

Co oferujemy?
Program Ogarnij Inżynierię składa się modułów przeznaczonych dla uczniów klas IV-
VIII szkół podstawowych. Każdy z modułów składa się z około 20 lekcji
realizowanych na zajęciach z różnych przedmiotów. Ponadto Ogarnij Inżynierię:

realizuje podstawę
programową

realizowany na
regularnych lekcjach

interdyscyplinarne
podejście do nauczania

Nasze materiały są dostępne w języku ukraińskim 



Tajemnice Zielonych Dachów

Podczas realizacji modułu
uczniowie badają pogodę 
i zjawiska z nią związane.
Korzystając z zestawu
inżynieryjnego, samodzielnie
wykonują urządzenia służące
do badania pogody. Budują
także modele domów z
zielonymi dachami, testują je
i udoskonalają przy pomocy
drukarki 3D.

zestaw do budowy
termometru (5 szt.)
zestaw do badania ciśnienia
atmosferycznego (4 szt.)
zestaw do konstruowania
anemometru arkuszowego,
czaszowego oraz
wiatrowskazu (5 szt.)

W skład zestawu inżynieryjnego
modułu "Tajemnice Zielonych
Dachów" wchodzą:

zestaw do budowy higrometru
włosowego (1 szt.)
zestaw do konstruowania
modeli domków (2 szt.)
profesjonalne przyrządy
pomiarowe
lampy halogenowe (2 szt.)
wentylator (1 szt.)



Zestaw inżynieryjny do modułu
„Tajem nice zie lonych dachów”



Tajemnice Zielonych Dachów

Program Ogarnij Inżynierię
jest niepowtarzalną okazją do
wprowadzenia uczniów 
w świat projektowania i druku
3D. Uczniowie podczas lekcji
informatyki uczą się podstaw
projektowania w programie
Tinkercad i zastosowania tej
technologii w codziennym
życiu. Rozwija to ich
kreatywność i pozwala
nauczyć się konstruktywnego
sposobu rozwiązywania
problemów.



OKREŚL 
PROBLEM

POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ

ZAPLANUJ 
DZIAŁANIA

3. What is the weather like?
(język angielski)

4. Jak temperatura wpływa na
wodę?
(przyroda)

5. Skąd wiemy czy jest ciepło czy
zimno?
(przyroda)

7. Jak działa drukarka 3D?
(informatyka)

8. Jak liczbami opisać wiatr?
(matematyka)

10. Do czego są nam potrzebne
rośliny?
(przyroda)

11. Jak zbudować dom z zielonym
dachem?
(przyroda)

9. Co wisi w powietrzu?
(matematyka)

Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

Uczniowie poznają pojęcie inżynierii, dowiadują się, czym
zajmuje się inżynier oraz poznają metodę inżynieryjną
jako sposób rozwiązania problemu.

Uczniowie poznają definicję pogody i najważniejsze jej
składniki: temperaturę, ciśnienie powietrza, wiatr, opady 
i osady atmosferyczne. Poznają angielskie słownictwo
związane z pogodą. Lekcja realizowana w formie zajęć
terenowych.

Uczniowie, wykonując szereg doświadczeń, poznają
wpływ temperatury na substancje i proces
rozszerzalności cieplnej.

Uczniowie poznają budowę termometru, uczą się
odczytywać temperaturę oraz poznają skalę Celsjusza 
i Fahrenheita. Tworzą prosty termometr i mierzą
temperaturę.

Uczniowie poznają pojęcie ciśnienia atmosferycznego 
i jego wpływ na pogodę. Wykonują doświadczenia
pomagające lepiej zrozumieć ten składnik pogody.
Poznają barometr.

Uczniowie poznają budowę, zasady działania drukarki 3D
oraz zasady bezpiecznej obsługi urządzenia. Dowiadują
się również do czego wykorzystuje się druk 3D.

Uczniowie dowiadują się, czym są: kierunek, prędkość 
i siła wiatru oraz jakimi przyrządami się je mierzy.
Konstruują proste wiatrowskazy oraz 2 typy
anemometrów – czaszowy i  arkuszowy.

Uczniowie dowiadują się, czym jest wilgotność
powietrza oraz jakim przyrządem się ją mierzy. Poznają
też opady atmosferyczne.

Etap Cele lekcji

Uczniowie uczą się projektowania 3D w programie typu
CAD, używając bezpłatnej aplikacji Tinkercad. Poznają
funkcje programu, zasady jego działania i użytkowania.

Uczniowie poznają potrzeby życiowe roślin oraz ich
znaczenie w  przyrodzie i życiu człowieka. Dowiadują się
także, czym są zielone dachy, oglądają przykłady
budynków z zielonymi dachami oraz poznają ich zalety i
wady.
Uczniowie utrwalają zasady konstruowania zielonych
dachów na przykładzie prezentowanym przez
nauczyciela. Zastanawiają się, jakich materiałów będą
potrzebować do konstrukcji własnych modeli budynków
z zielonymi i  tradycyjnymi dachami.

2. Co można zaprojektować w 3D?
(informatyka)

6. Jak ciężkie jest powietrze?
(przyroda)

1. Kto może być inżynierem?
(godzina wychowawcza)



13. Czy pożyteczne może być
piękne? (plastyka)

15. Nie ma problemu, jest wyzwanie!
(technika)

16. Moje pomysły w trójwymiarze.
(informatyka)

18. Miasto przyszłości.
(plastyka)

Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

Uczniowie poznają znaczenie estetyki w kształtowaniu
przestrzeni. Ozdabiają też swoje domy.

Uczniowie projektują system odprowadzania wody
z  zielonego dachu. Poznają wpływ klimatu na rozwój
rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przy budowaniu
dachów.

Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować na
drukarce  3D elementy systemu służącego do
odprowadzania wody z dachu.

Uczniowie udoskonalają swoje zielone dachy 
i sprawdzają czy ich działania się powiodły.

Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują
zrealizowany moduł, wyciągają ostateczne wnioski i
sprawdzają, czego się nauczyli i dowiedzieli. Zbudowane
przez klasę modele mogą posłużyć do otworzenia
wystawy przedstawiającej miasto przyszłości.

SPRAWDŹ
JAK 
DZIAŁA

UDOSKONAL

Etap Cele lekcji

Uczniowie dokonują pomiarów temperatury i wilgotności
powietrza w zbudowanych przez siebie domkach. 
W zbiorczej tabeli zapisują wyniki i porównują je.
Zwracają uwagę na problemy pojawiające się podczas
eksploatacji dachu i szukają sposobu udoskonalenia go.

14. Jak rośliny pomagają nam
oszczędzać energię?
(matematyka)

17. Czy dach może być jeszcze
lepszy? (przyroda)

Przedmiot
Liczba godzin

realizowanych 
w ramach modułu

przyroda

matematyka

technika

plastyka

informatyka
godzina

wychowawcza
język

angielski

3

3

1

1

2

2

6

12. Najlepszy dach pod słońcem.
(technika)

Uczniowie konstruują w grupach po 2 jednakowe
budynki, różniące się tylko dachami – jeden dom
pokrywają roślinami, a drugi tradycyjnymi materiałami.
Używają do tego materiałów, które zbierali podczas
trwania modułu.

ZREALIZUJ



MOST WANTED
Zbuduj z nami most!

Podczas trwania modułu „Most
wanted - zbuduj z nami most!”
uczniowie wcielają się 
w inżyniera budowy mostów.
Badają czynniki wpływające na
wytrzymałość mostu oraz
naprężenia powstające 
w konstrukcji. Sprawdzają jak
zwiększyć wytrzymałość
materiału przy użyciu
zbrojenia oraz prototypują 
i budują własne modele
mostów.



MOST WANTED
Zbuduj z nami most!

Zwieńczeniem modułu jest
specjalnie przygotowana gra
planszowa „Mosty", poruszająca
wiele ważnych kwestii, m.in.
finansów, wpływu mostów na
środowisko oraz
zrównoważonego rozwoju.
Moduł „Most wanted - zbuduj
 z nami most!" pozwala 
w atrakcyjny sposób
przedstawić trudne zagadnienia,
dzięki czemu nauka staje się
świetną zabawą.

zestaw do badania wpływu
różnych czynników na
wytrzymałość belek (4 szt.]

W skład zestawu inżynieryjnego
modułu „Most wanted - zbuduj z
nami most!" wchodzą:

zestaw do badania wytrzymałości figur
geometrycznych (5 szt.]
zestaw do badania wpływu zbrojenia na
wytrzymałość podłoża [5 szt.]



MOST WANTED
Zbuduj z nami most!

Zestaw do budowy kopuły geodezyjnej [5 szt.]
Zestaw do badania naprężeń oddziałujących na
most [1 szt.]
Gra planszowa „Mosty" [1 szt.]
Suwmiarki [10 szt.]
Pistolety do kleju [10 szt.]
Klej [1 kg.]
Wagi [5 szt.]
Taśmy miernicze [5 szt.]

Przedmiot
Liczba godzin

realizowanych 
w ramach modułu

technika

matematyka

biologia

plastyka

informatyka

język angielski

4

1

1

3

3

historia

dowolny
przedmiot

1

1

8

1
godzina

wychowawcza

1geografia



Zestaw inżynieryjny do modułu
„Most wanted - zbuduj z nami most!"



Co musi znieść most?
(technika)

Uczniowie badają naprężenia, jakie działają na
most.

Uczniowie poznają rolę zbrojenia w zwiększaniu
wytrzymałości materiału oraz omawiają budowę
i rolę korzenia w utrzymywaniu struktury gleby.

Uczniowie badają sposoby redukowania naprężeń,
jakie działają na mosty.

OKREŚL 
PROBLEM

Jak skracać dystans?
(geografia)

Kto buduje mosty?
(godzina wychowawcza)

Kości zostały rzucone.
(historia)

London bridge is falling
down. (język angielski)

Twardy most do
zgryzienia. (dowolny)

Jak się projektuje w
3D? (informatyka)

Komu przydają się
korzenie? (biologia)

Cztery filary
wytrzymałości.
(matematyka, 2 godz.)

Czy wypełnienie ma
znaczenie? (informatyka)

Uczniowie określają problem inżynieryjny.
Przypominają sobie najważniejsze informacje 
na temat skali i wykonują obliczenia 
z zastosowaniem skal: liczbowej, mianowanej 
oraz podziałki liniowej.

Uczniowie poznają zawody związane z budową
mostów. Poznają także profesję inżyniera 
i metodę inżynieryjną.

Uczniowie poznają znaczenie rzek i mostów dla
człowieka oraz jak mosty zmieniały się na
przestrzeni wieków.

Uczniowie poznają słownictwo związane 
z mostami w  języku polskim i angielskim.

Uczniowie uczą się obsługi suwmiarki
i odczytywania długości mierzonej za jej pomocą.

Uczniowie badają wpływ długości, kształtu,
rodzaju materiału i stopnia wypełnienia na
wytrzymałość.

Uczniowie uczą się stosować w wydrukach różne
typy wypełnienia i dostosowywać je do swoich
potrzeb. 

Etap Cele lekcji

Uczniowie uczą się obsługi programu TinkerCad.

POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ

Suwak czy miarka?
(matematyka)

W świecie materiałów.
(technika)

Uczniowie poznają materiały, z których buduje się
mosty oraz pojęcia zbrojenia i zmęczenia
materiału.

Lp. Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11–12

13

14 Kształty wokół nas.
matematyka)

Uczniowie sprawdzają, które figury geometryczne
są najmniej wrażliwe na odkształcanie i budują
kopułę geodezyjną.



Jestem inżynierem!
(dowolny przedmiot)

Uczniowie grają w specjalnie zaprojektowaną grę
planszową. Uczą się podejmować decyzje, biorąc pod
uwagę różne czynniki.

Uczniowie testują prototyp mostu z makaronu.

Uczniowie testują ostateczny model mostu.

Uczniowie wykonują prototyp mostu z makaronu.

Etap Cele lekcji

Kto się odważy wejść
pod most? (technika)

Mosty.
(dowolny przedmiot,
2 godz.)

Zbuduj z nami most!
(dowolny przedmiot,
2 godz.)

Uczniowie optymalizują zbudowany wcześniej
prototyp mostu z makaronu.

Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

SPRAWDŹ
JAK 
DZIAŁA

UDOSKONAL

19

20–21

22–23

24

Lp.

ZAPLANUJ 
DZIAŁANIA

Najciekawsze mosty
świata.
(plastyka)

Uczniowie poznają przykłady różnych mostów 
z całego świata. Projektują prototyp swojego
mostu. 

Jak nadać myśli kształt?
(informatyka)

Uczniowie projektują w Tinkercadzie uchwyt do
obciążania mostu.

Mój prototyp.
(dowolny przedmiot,
2 godz.)

ZREALIZUJ

15

16

17–18



DOMY PRZYSZŁOŚCI
Podczas realizacji modułu
uczniowie zgłębiają zagadnienia
związane z budowaniem domów.
Poznają pojęcie energii i jej
przemian, oraz badają je
doświadczalnie. Porównują różne
źródła energii, testują różne typy
izolacji i badają straty ciepła.
Uczą się szacować i wyliczać
zużycie energii przez urządzenia
elektryczne. 

Uczniowie poznają także
podstawy programowania,  
mikrokontrolerów Arduino
oraz samodzielnie
programują system
podlewania roślin.  
Podsumowaniem
modułu jest specjalnie
przygotowana gra
„Domy z każdej strony".

Myślą przewodnią
modułu jest zapoznanie
dzieci z ideą domów
pasywnych oraz
uświadomienie im, jak
nowoczesne technologie
pozwalają nam
oszczędzać zasoby.  



DOMY PRZYSZŁOŚCI

zestaw do zobrazowania przepływu
prądu w organizmach żywych (1 szt.)
pirometry (5 szt.)
miernik poboru energii elektrycznej
(1 szt.)

zestaw do badania
obwodów elektrycznych
(5 szt.)
zestaw do badania
różnych izolacji (4 szt.)
zestaw do badania
odnawialnych źródeł
energii (3 szt.)

W skład zestawu
inżynieryjnego modułu „Domy
przyszłości" wchodzą: 

gra karciana „Domy z każdej
strony" (2 szt.)
zestaw do programowania -
mikrokontrolery Arduino
wraz ze wszystkimi
niezbędnymi akcesoriami   
 (5 szt.)



Zestaw inżynieryjny do modułu
„Domy przy szło ści”



Czy bakterie mają
baterie?
(biologia)

Uczniowie dowiadują się, czym jest energia, poznają
jej formy i przemiany.

Uczniowie konstruują obwody elektryczne, badają
przemiany form energii, poznają zasady działania
silnika oraz prądnicy.

OKREŚL 
PROBLEM

Co inżynier robi przy
budowie domu?
(godzina
wychowawcza)

Jak mieszkali nasi
przodkowie?
(historia)

Programming is
easy!
(język angielski)

Energia w działaniu.
(technika)

Co się kryje w
rachunku za prąd?
(matematyka)

Uczniowie przypominają sobie, kim jest inżynier i jak
przebiega metoda inżynieryjna. Dowiadują się, jakie
zawody są związane z budową domów. Poznają także
problem inżynieryjny, który będą rozwiązywać podczas
kolejnych lekcji.

Uczniowie poznają zależności pomiędzy
środowiskiem, a technologiami stosowanymi przy
budowie domów na przestrzeni dziejów.

Uczniowie poznają angielskie słownictwo związane 
z programowaniem.

Uczniowie uczą się jak odczytywać etykiety
energetyczne i ćwiczą szacowanie kosztów poboru
energii przez urządzenia gospodarstwa domowego.

Etap Cele lekcji

POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ

Lp. Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

1

2

3

4

5

6

7

8

Czym zajmuje się
elektronika?
(technika)

Jaki język 
 zrozumie Arduino?
(informatyka)

Uczniowie poznają terminy: prąd, napięcie, natężenie,
rezystancja. Budują układ elektroniczny 
z wykorzystaniem płytki Arduino, małej płytki
prototypowej, opornika, diody i przewodów.

Uczniowie programują układ elektroniczny Arduino,
który wcześniej zbudowali na lekcji techniki z
wykorzystaniem platformy Tinkercad.com oraz
środowiska programistycznego Arduino IDE.

Uczniowie konfrontują wcześniej oszacowane
wyniki z pomiarami wykonanymi przez urządzenie
pomiarowe.

Ile to jest pi razy
drzwi?
(matematyka)

9

Skąd można czerpać
energię?
(geografia)

Uczniowie poznają różne źródła energii, poznają
zależności między nimi a środowiskiem.
Doświadczalnie badają wybrane źródła.

10

11 Mapa ciepła
(plastyka)

Uczniowie badają temperaturę pomieszczenia za pomocą
piromterów. Określają miejsca, gdzie dochodzi do strat
ciepła i poszukują sposobów ich ograniczania.

http://tinkercad.com/


12

SPRAWDŹ 
JAK DZIAŁA

Jestem inżynierem!
 (technika)

Uczniowie testują wykonane przez siebie prototypy
i zastanawiają się, jak je udoskonalić. 

18

UDOSKONAL

Uczniowie poznają mechanizmy izolacji termicznej
organizmów oraz doświadczalnie badają wybrane
materiały izolacyjne stosowane w budownictwie.

ZAPLANUJ 
DZIAŁANIA

Skąd się bierze gęsia
skórka?
(biologia)

Uczniowie poznają i ćwiczą angielskie
słownictwo związane z domami.

My house.
(język angielski)

Domy z każdej strony.
(dowolny przedmiot,
2 godz.)

ZREALIZUJ

Uczniowie utrwalają wiedzę o technologiach
i wyzwaniach związanych z budownictwem,
grając w specjalnie zaprojektowaną grę karcianą.

13

14

15

16–17

 

Do czego może
przydać się
fotorezystor?
(informatyka)

Kto podleje rośliny,
gdy nie będzie nas w
domu? (informatyka)

Uczniowie pogłębiają wiedzę w zakresie
programowania układów elektronicznych oraz
poznają nowe elementy: fotorezystor i serwomotor.

Uczniowie samodzielnie tworzą inteligentny system
podlewania roślin, który działa na podstawie odczytów z
czujnika wilgotności.

Etap Cele lekcjiLp. Temat lekcji
(zalecany przedmiot)

12

Przedmiot
Liczba godzin

realizowanych 
w ramach modułu

technika

matematyka

biologia

plastyka

informatyka

język angielski

2

2

1

3

3

historia

dowolny
przedmiot

2

1

2

1
godzina

wychowawcza

1geografia



Korzyści z przystąpienia do programu

nowoczesne materiały
dydaktyczne i sprzęt, które są
własnością szkoły,
przeszkolone,
interdyscyplinarne zespoły
nauczycieli, przygotowane do
przeprowadzania STEAMowych
projektów.

Dla szkół:

rozwijanie kompetencji
zawodowych,
wszystkie narzędzia potrzebne
do prowadzenia
innowacyjnych lekcji.

Dla nauczycieli:

nowoczesne, angażujące
lekcje,
praca metodą inżynieryjną –
prototypowanie,
konstruowanie, 
rozwijanie nowych
kompetencji, poznanie
technologii druku i
modelowania 3D,
rozwijanie proinnowacyjnych
umiejętności.

Dla uczniów:



przez trzy kolejne lata 
w 5 szkołach z danego obszaru
dla 100 uczniów rocznie w każdej szkole

w przypadku gdy program jest realizowany:
Koszt w przeliczeniu na

ucznia już od 27 PLN rocznie!

Ceny bez VAT
Każdego roku tylko ograniczona liczba szkół ma szanse
skorzystać z programu bez doliczonego podatku VAT. Po
przekroczeniu określonej sumy przychodów, Fundacja jest

zobowiązana do doliczenia podatków zgodnie z przepisami prawa. Zachęcamy do
jak najwcześniejszego zgłoszenia swojej szkoły!

Klasa V

Klasa VI

10 740 zł

6 540 zł

Koszty

Fundacja jest organizacją non-profit i nie czerpie zysków z realizacji programu.
Koszt realizacji modułu zależy od kilku czynników, m.in. liczby uczniów i nauczycieli
zgłoszonych do udziału, wydatków związanych z transportem oraz organizacją
szkoleń. Każda szkoła otrzymuje dokładne wyliczenie kosztów.

Koszt wdrożenia modułu 
w pojedynczej szkole

Klasa IV

6 692 zł

Koszt wdrożenia modułu 
w pięciu szkołach z jednego

obszaru

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

7 940 zł

5 060 zł

5 160 zł

Kolejne moduły

taniej Podział części

kosztów

Szkoła pokrywa wyłącznie koszty udziału w Ogarnij Inżynierię. 

Koszt kontynuacji modułu
(nie zależy od ilości szkół)

Niewielki koszt

kontynuacji

Każdy moduł

1 220 zł





Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół oraz
nauczycieli do zapoznania się z założeniami i zaletami programu Ogarnij Inżynierię
podczas krótkiego spotkania online. 

Zapraszamy na webinar

Chętne osoby, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
bit.ly/Intro_OgarnijInżynierię

Kto powinien uczestniczyć 
w webinarze?
Nasz program realizowany jest
w szkole przez nauczycieli
następujących przedmiotów:
przyroda, matematyka,
informatyka, technika i plastyka
- w przypadku klasy IV, a w
starszych klasach, odpowiednio:
biologii, fizyki, chemii i geografii.
Oczywiście w spotkaniu mogą
wziąć udział także inne osoby,
jeżeli temat edukacji STEAM jest
im bliski i chciałyby się
dowiedzieć więcej o Ogarnij
Inżynierię. Będzie nam bardzo
miło.

Jeżeli chcesz, żeby Twój zespół
dowiedział się, na czym polega Ogarnij
Inżynierię, zapraszamy na webinar!

ma charakter wprowadzający, pozwoli
osobom, które nie słyszały wcześniej
o Ogarnij Inżynierię, zorientować się,
na czym polega program,
jest bezpłatny,
trwa około 45 minut.

Webinar:


