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Jak pomagamy

Dlaczego szkoła podstawowa?Dlaczego inżynieria i nauki ścisłe?

Program „Ogarnij Inżynierię” to innowacyjny program edukacyjny, który łączy 
inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informaty-
ki, techniki i plastyki. Program opiera się na idei STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Math), zakładającej pracę interdyscyplinarną w ramach 
realizacji jednego projektu. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 
realizowany przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych. 
Program pozwala zrealizować podstawę programową ustaloną przez Ministra 
Edukacji Narodowej.

„Ogarnij Inżynierię” otwiera przed uczniami świat zaawansowanej technolo-
gii, zaprasza do majsterkowania i zabawy z naukami ścisłymi. Dzieci uczą się 
projektowania, przeprowadzania eksperymentów i praktycznego wykorzysty-
wania najnowocześniejszych technologii – umiejętności przydatnych w doro-
słym życiu.

Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 w ramach VII edycji 
konkursu S3KTOR dla stołecznych projektów pozarządowych: laureat 
nagrody w kategorii S3KTOR NOWATORSKI przyznanej za nietuzinkowe, 
twórcze podejście do realizacji zadania.

„Nagrodzony projekt jest innowacyjnym programem inżynieryjnym. 
Sposób jego realizacji, metody działania, jak i wszystkie materiały wyko-
rzystywane w programie zostały stworzone przez zespół Fundacji. Co 
ważne, efekty realizacji programu przyniosły korzyści nie tylko samym 
uczniom, lecz również nauczycielom, przyczyniły się do integracji obu 
grup i zacieśnienia więzi nauczycieli z podopiecznymi. Nauczyciele 
poszerzyli swoje umiejętności robiąc coś nieszablonowego.”

fragment laudacji Kapituły konkursu powołanej przez 
Prezydenta M. St. Warszawy

Laureat NAGRODY MIESZKAŃCÓW wybrany w głosowaniu 
elektronicznym.

Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na inżynierów i pracowników 
wykonujących zawody techniczne. 

Na polskim rynku pracy brakuje około 60 000 inżynierów rocznie*. 
Raporty edukacyjne pokazują, że coraz mniej dzieci interesuje się przed-
miotami ścisłymi. Według prognoz tendencje te będą się nasilać. 

Dlatego ważne jest, aby pobudzać zainteresowanie młodych ludzi 
naukami ścisłymi, a także prezentować je jako atrakcyjny kierunek 
rozwoju zawodowego.
*na podstawie prognozy Bergman Engineering 2016.

Dzieci są urodzonymi inżynierami. 
Już od najmłodszych lat fascynuje je szukanie nietypowych rozwiązań, 
tworzenie, konstruowanie, rozkładanie urządzeń na części i sprawdza-
nie, jak działają. Wielu uczniów traci tę pasję na poziomie szkoły podsta-
wowej. 

Chcemy od najmłodszych lat pokazywać dzieciom, że wiedza, którą zdo-
bywają na lekcjach, jest potrzebna do rozwiązywania praktycznych 
problemów i że dzięki matematyce, przyrodzie i znajomości nowych 
technologii będą mogły zmienić świat na lepsze.
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„Realizacja programu pozwoliła dzieciom, które do tej pory były przyzwyczajone do siedze-
nia w ławce, na zupełnie inne spojrzenie na naukę. Nauka nie musi być nudnym odtwarza-
niem tego, co podaje nauczyciel, a może być poszukiwaniem, zabawą, doświadczeniem. To 
jest najważniejsza zmiana.”

RADOSŁAW POTRAC, SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
NR 30 W WARSZAWIE

„Możliwość robienia rzeczy na drukarce 3D i obserwowania jak te rzeczy się robią, 
możliwość tworzenia wiatraków, budowania obwodów zamkniętych i tak dalej. To było 
super wszystko.”

JAŚ, UCZEŃ KLASY V

Metoda pracy inżyniera 
jako sposób rozwiązania problemu
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