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1. Úvod
Cílem tohoto dokumentu je na základě činností, jež byly provedeny v rámci projektu Fun@Science,
poskytnout návrhy na implementaci globálních vzdělávacích modelů zahrnujících neformální
vzdělávání, které by bylo založené na zakomponování aktivit spojených s 3D tiskem do školních
osnov. Prováděcí pokyny byly vytvořeny podle výsledků z národních studijních kroužků, nápadů a
zpětné vazby získané z uskutečněných informačních setkání a rovněž na základě zpětné vazby z
pilotních projektů, které probíhaly v každé zemi.

Pevně věříme, že tento výstup pomůže orgánům odpovědným za školní vzdělávání a školení při
plánování politik týkajících se počátečního / průběžného vzdělávání učitelů a ve vývoji opatření,
které by vedly ke zvýšení zájmu studentů o vědeckou kariéru a k rozvoji logických a matematických
dovedností. Výstupy projektu, jež byly dosaženy zúčastněnými organizacemi a jednotlivci, jsou
volně dostupné, což je zásadní pro jejich další sdílení.

2. Výsledky národních studijních kroužků
Tato část se věnuje výsledkům studijních kroužků v zúčastněných zemích. V každé zemi budou
představeni různí účastníci projektů, jejich vize o digitálních kompetencích ve školách a využití
tiskáren, zejména 3D tiskáren. Výsledky ukázaly, že je využití technologických nástrojů dobré pro
zlepšení digitálních dovedností.

Itálie
V Itálii se studijní kroužky skládaly ze tří setkání, kterých se zúčastnilo 20 učitelů z mateřských,
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základních a středních škol, jež byli vybráni na základě dobrovolného rozhodnutí, časové
dostupnosti jednotlivců a pozvání od učitelů, kteří absolvovali školení. Setkání byla organizována
podle partnery dohodnutém modelu, který klade důraz na propagaci digitálních schopností a jejich
zařazení do školních osnov. Účastníci volně diskutovali o významu zavedení digitálního učebního
plánu, a to již na základních školách, nebo o konkrétním přínosu 3D z hlediska obsahu a metodiky.
Ačkoliv účastníci znali 3D tisk a některé jeho možnosti využití, nikdy předtím jej nezakomponovali
do formálních či neformálních výukových aktivit. Školení poskytnuté v rámci projektu Fun@Science
vzbudilo zvědavost a školitelé tak měli možnost upozornit na příležitosti, jež může metodika 3D
tiskáren nabídnout.
Cílem setkání bylo zahájit úvahy o digitálních dovednostech a využití technologických nástrojů
užitečných pro výuku disciplinárních oborů. Po setkání bylo dosaženo následujících výsledků:
 Stanovení úlohy technologií při rozvoji evropských klíčových schopností.
 Implementace tradiční didaktiky se zavedením digitálních nástrojů pro inovaci procesu
výuky / učení.
 Identifikace prvků učení o používání 3D tiskáren, s ohledem na zručnost a kompetence
získané znalostí a používáním programového softwaru a speciálního softwaru pro stroj.
Během skupinových diskuzí došlo téměř jednomyslně k pozitivnímu hodnocení využívání nových
technologií, a to převážně z toho důvodu, že představují jeden z hlavních nástrojů inovativní
metodiky schopné zaujmout nové generace. Navíc díky kódování umožňují rozvoj logického a
vědeckého myšlení.
Na základě diskuzí, kterých se učitelé zúčastnili, byly zjištěny následující slabiny:
 Je patrný velký rozdíl mezi momentálně působícími pedagogy, většinou průměrného věku, a
mladými žáky. Tito pedagogové byli narozeni a vychování v době před rozšířeným
používáním digitálních technologií a jsou rozděleni na ty, co se spoléhají na technologie a na
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ty, co se o ně nezajímají a svým počtem tvoří většinu. Ostatní zastávají hlavně hravý přístup
k technologiím.
 Největší překážkou je nedostatek nástrojů a technického školení.
 Je důležité zakomponovat nové technologie do tradičních vyučujících hodin, ale pouze v
případě, že je to v úměrném množství a není to na úkor klasických vyučujících metod.

Naopak, jako silné stránky metodiky 3D tisku je uvedeno:
 Význam inovativních technologií a nástrojů, které jsou známé pouze jako nástroje pro volný
čas.
 Studenti mají možnost používat technologie jako studijní pomůcku, kterou mohou poznat,
mají také možnost naučit se vědomě využívat digitální nástroje.
 Učitelé a žáci mohou pomocí digitálních nástrojů usnadnit, zjednodušit a zlepšit dovednosti
získané prostřednictvím tradičního vyučování.
 Používání technologie 3D tiskáren vyžaduje plánování a designování postupů s
laboratorními strategiemi, jak tvrdí klíčové evropské kompetence.
 Podporují mezioborový přístup a jsou nástrojem, který motivuje studenty k tomu, aby se
věnovali něčemu nad rámec náplně výuky.

Polsko
Tento projekt nám dal mnoho zkušeností. Začínali jsme s učením se základních informací o 3D tisku
a dostali se až k jeho použití ve vyučovacích hodinách. Prostřednictvím tohoto projektu jsme získali
schopnosti a dovednosti týkající se použití 3D tiskárny v rámci pedagogické činnosti a výukových
strategií.
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Studijního kroužku se zúčastnilo 20 učitelů. Ačkoliv účastníci znali 3D tisk a některé jeho možnosti
využití, nikdy předtím jej nezakomponovali do formálních či neformálních výukových aktivit.
Školení poskytnuté v rámci projektu Fun@Science vzbudilo zvědavost a školitelé tak měli možnost
upozornit na příležitosti, jež může metodika 3D tiskáren nabídnout. Hlavním kladným bodem
školení bylo to, že se jej zúčastnili učitelé jak ze základních škol, tak ze středních škol, kteří měli
různé zkušenosti se studenty, které učí a rovněž i s tématem samotným. To vedlo k diskuzím s velmi
širokým spektrem témat a příkladů. Zároveň ale byla tato směsice zkušeností výzvou, protože
výuka takto rozdílné skupiny je obtížná. Nicméně účastníci dokázali i přesto najít nejlepší metody,
aby získali ze školení co nejvíce. Při počátečním setkání mohli účastníci vyjádřit své obavy či
očekávání a poté se dozvěděli více o obsahu setkání: úvod do 3D tisku, 3D design, online nástroje a
využití 3D tisku. Důležitou součástí školení bylo experimentování a diskuze o různých metodách
výuky. Na konci školení zhodnotili účastníci zasedání a diskutovali o obavách a očekáváních, které
byly vyjádřeny na začátku.

Portugalsko
Celkově nám tento projekt dal mnoho velmi obohacujících zkušeností. Počínaje porozuměním, co
to je 3D tiskárna, konče jejím skutečným použitím ve vyučovacích hodinách. Díky projektu se každý
z nás naučil, jak použít 3D tiskárnu v rámci pedagogické činnosti a výukových strategií.
Studijního kroužku se zúčastnilo 36 učitelů.

Česká republika
V rámci studijních kroužků jsme spolupracovali s Gymnáziem Elišky Krásnohorské a ZŠ a MŠ
Tyršovou v Praze. Součástí bylo 20 učitelů, kteří byli ochotni zjistit vice o potenciálu 3D tisku.
Našim cílem nebylo zaplavit učitele technickými údaji a informacemi, neboť pro většinu z nich to
byla jejich první zkušenost s 3D tiskem. Snažili jsme se jim představit technické zásady, na nichž 3D
tisk staví a vysvětlit vstupní a výstupní principy, jako je krájení a modelování pomocí bezplatných
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softwarů, které nezatěžují další finanční prostředky škol. Cílem rovněž bylo přimět učitele, aby
přemýšleli o 3D tisku jako o nedílné součástí studijního plánu. Jinými slovy, vnímat technologii jako
prostředek (nástroj), který lze použít v širším kontextu. K tomu je nezbytná znalost základních
principů a mít ponětí o tom, co může 3D tisk vytvořit.
Nepoužili jsme žádnou konkrétní metodiku. Chtěli jsme se podělit o své znalosti technologie a
jejího potenciálu ve vzdělávání takovým způsobem, který by učitele nenudil a umožnil jim uvěřit, že
ačkoliv se použití 3D tisku může zdát pro jejich práci jako velmi složité a irelevantní, ve skutečnosti
to může u různých témat představovat důležitý doplňkový prvek.
Použili jsme neformální styl a co nejméně teoretických přednášek. Také jsme učitele přiměli, aby
pracovali ve skupinách za účelem překonání všech individuálních obav z nedůvěry.
Ačkoliv byli učitelé nejdřív skeptičtí vůči technologii jako takové a její relevantnosti ve vzdělávání a
také o jejich vlastních schopnostech ji používat, dospěli jsme k bodu, kdy si uvědomili potenciál a
začali se horlivě učit nejen modelování a krájení, ale také technické aspekty tiskáren.

Řecko
Tento projekt nám dal mnoho zkušeností. Začínali jsme s učením se základních informací o 3D tisku
a dostali se až k jeho použití ve vyučovacích hodinách. Prostřednictvím tohoto projektu jsme získali
schopnosti a dovednosti týkající se použití 3D tiskárny v rámci pedagogické činnosti a výukových
strategií.
Studijního kroužku se zúčastnilo 20 učitelů.

3. Zpětná vazba od zúčastněných stran / setkání
V této kapitole bude popsána zpětná vazba od zúčastněných stran a jejich setkání v průběhu
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projektu, která se týkala intelektuálních výstupů. Účastníci sdíleli výhody používání technologií 3D
tisku pro zlepšení logických a matematických dovedností studentů a pro zvětšení jejich zájmu o
vědeckou kariéru.
Zpětná vazba získaná z výše uvedených událostí byla obecně velmi pozitivní a účastníci souhlasili s
tím, že tyto technologie a digitální nástroje by neměly být považovány za předměty, které jsou
oddělené od vzdělávacích osnov. Realizace projektu Fun@Science vede studenty ke zlepšení
logických a matematických dovedností a může jim pomoci v jejich budoucí profesní kariéře.

Itálie
V průběhu projektu se zúčastněné strany složené ze zástupců partnerů projektu a zástupců škol
setkaly dvakrát, s cílem analyzovat a projednat úspěchy projektu, aby bylo možné poskytnout
návrhy na realizaci činností založených na technologiích 3D tisku.
První setkání se konalo v květnu 2019 a bylo určeno učitelům, školitelům, zúčastněným stranám za
účelem prezentace návrhu vzdělávacího modelu Fun@Science, sdílení výhod využití technologií 3D
tisku pro zlepšení logických a matematických dovedností u studentů navštěvující první a druhý
stupeň základních škol a pro zvýšení zájmu studentů středních škol o vědeckou kariéru.
Zpětná vazba získaná z výše uvedených událostí byla velmi pozitivní: účastníci souhlasili s tím, že by
tyto technologie a digitální nástroje neměly být považovány za předměty, které jsou oddělené od
vzdělávacích osnov, neboť usnadňují studentům učení. Prostřednictvím nich je možné rozvíjet
technologické dovednosti, zejména těch, kteří své znalosti zakládají na novém kognitivním stylu,
technologické inteligenci.
Implementací modelu Fun@Science se očekává, že studenti získají ve škole tyto dovednosti a
kompetence:
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 Řešit životní problémy
 Plánovat praxe a projekty
 Využívat nové nástroje pro učení a studium


Přeměnit studijní obsah do objektů prostřednictvím digitálních prostředků

 Učit se s větší motivací a zájmem
 Rozvíjet technické dovednosti

Metodickým přístupem prezentovaným během akcí je laboratorní přístup, což znamená pečlivé
plánování lekcí ve formě podrobných učebních jednotek, v nichž je obsažen název lekce, organizace
učebny, materiálů a časového rozvrhu. Struktura aktivit, prolínající se všemi lekcemi, je zvolena s
ohledem na získání schopnosti studentů, rozvrhnout správně svou práci v čase v rámci pracovního
týmu.

Polsko
První setkání, které se konalo v červenci 2019, bylo určeno učitelům, školitelům a dalším
zúčastněným stranám za účelem prezentace návrhu vzdělávacího modelu Fun@Science, sdílení
výhod využití technologií 3D tisku pro zlepšení logických a matematických dovedností u studentů
navštěvující první a druhý stupeň základních škol a pro zvýšení zájmu studentů středních škol o
vědeckou kariéru.
Na konci akce byli účastníci požádáni o vyplnění hodnotícího dotazníku. Hodnocení bylo anonymní
a umožnilo shromáždění zpětné vazby důležité pro vývoj / udržitelnost projektu.
Účastníci se zajímali o prezentovaný obsah, sdíleli jej a zůstali zainteresováni ve zbývajících
aktivitách projektu.
Získaná zpětná vazba prokázala, že mají partneři projekt dobře rozpracovaný a náležitě jej
prezentují prostřednictvím webových stránek projektu, aby se vzbudil zájem mezi cílovými
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skupinami projektu.

Portugalsko
První setkání se uskutečnilo dne 6. září 2020 v Portugalsku a to za účasti 33 učitelů. Během této
akce se učitelé a školitelé dozvěděli více o metodice a intelektuálních výstupech tohoto projektu.
Na konci akce ji hodnotili všichni účastníci výbornou známkou, a to s ohledem na všechny aspekty.
V otevřené otázce, kde jsme je požádali o zpětnou vazbu, figurovalo v mnoha z těchto průzkumů
slovo “gratulace”.
Událost je uveřejněna na https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/
?sfnsn=mo nebo na stránce projektu https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-evente1-portugal/.

Česká republika
První setkání bylo zorganizováno 24. 9. 2019 a druhé dne 27. 11. 2019. Obě tyto události zapojily
více než 40 učitelů a ukázaly praktické záležitosti, kterých se projekt dotýká. Účastníci měli možnost
pracovat s mnoha 3D tiskárnami (MK3s od Prusa Research s.r.o.). V průběhu této události se
účastníci seznámili s praktickou stránkou procesu modelování a dozvěděli se o souvislostech mezi
modelováním a úspěšným 3D tiskem. Zpětná vazba byla celkově velmi pozitivní, což jasně ukázalo,
že technologie má v různých školních předmětech svůj potenciál. Samozřejmě se objevily také
návrhy na zlepšení, a to zejména s ohledem na nedostatek času a potřebu dalších seminářů, které
by se do hloubky zabývaly konkrétními kroky při modelování a tisku. Avšak jako výchozí bod křivky
osvojování znalostí mezi učiteli si myslíme, že setkání týkající se intelektuálních výstupů odvedly
skvělou práci. Navíc byl zmíněn zajímavý fakt a to ten, že nejlepší 3D tiskárny na světě pocházejí z
České republiky.
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Řecko
První setkání se konalo 9. listopadu 2019 v Řecku a to za účasti 20 učitelů a školitelů. Během této
akce se učitelé a školitelé dozvěděli více o metodice a intelektuálních výstupech tohoto projektu.

Na konci akce ji hodnotili všichni účastníci výbornou známkou, a to s ohledem na všechny aspekty.
Když byli požádáni, aby nám dali nějakou zpětnou vazbu, pogratulovali nám za inovativní myšlenku
a úsilí, které toto evropské partnerství vyvinulo za účelem vytvoření této metodiky. Událost je
zveřejněna na https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362

4. Výsledky národních pilotních projektů
Ve většině zemí byly zkušenosti s pilotními projekty v rámci programu Fun@science velmi pozitivní,
a to jak pro učitele, tak pro studenty. Kromě toho bylo možné vyškolit některé učitele v používání
technologie 3D tisku, aby je mohli používat v rámci školních osnov. Výsledky jsou pozitivní a mnoho
zúčastněných učitelů se shodlo, že je důležité zahrnout užití 3D tisku do školních osnov, aby se
pomohlo studentům při studování, porozumění vědeckým tématům a aby si zlepšili technické
dovednosti a rovněž také týmovou i samostatnou práci.

Itálie
Zkušenosti s pilotními projekty realizovanými v Itálii v rámci projektu Fun@science byly velmi
pozitivní. Můžeme zahrnout všechny úrovně škol, od základních škol až po střední školy. Pilotních
projektů se zúčastnilo 175 studentů ve věku od 7 do 19 let. Školitelé, kteří vedli aktivity, byli externí
odborníci na technologie 3D tisku. Aktivit se ale také zúčastnili učitelé škol. Tímto způsobem bylo
kromě školení zaměřeného na studenty možné školit i některé učitele v používání 3D tisku, aby byli
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schopni jej používat v programu školních osnov.
Metodika použitá odborníky / učiteli byla interaktivní a umožňovala aktivní zapojení studentů do
všech fází školení. Na konci studenti ukázali projekty realizované během aktivit svým rodičům a
dalším žákům školy (v případě prvního a druhého stupně základní školy) a dalším učitelům (v
případě střední školy).
Obecná zpětná vazba učitelů, pokud jde o obsah školení, metodiku a koordinaci, byla velmi
pozitivní. Učitelé se domnívají, že přístup k 3D tisku může zlepšit logické a matematické dovednosti
studentů, protože mohou kreslit, plánovat a vytvářet 3D modely, které představují důležité
koncepty matematiky, například úhly a molekuly. Takto pojaté učení pomáhá studentům učit se a
pochopit jednodušší abstraktní vědecká témata. Tento přístup by mohl být také užitečný pro
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě zdokonalování technických dovedností
může tato metodika rovněž pomoci studentům zvýšit některé měkké dovednosti, jako je kritické
myšlení, řešení problémů a týmová spolupráce.
Výzvy, se kterými se učitelé během implementace aktivit setkali, byly spojeny s omezeným počtem
zařízení (3D tiskárny) vzhledem k počtu studentů a s obtížnosti zařazení technologie do
vzdělávacího obsahu. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že ne všichni učitelé škol se shodli na
používání tohoto přístupu k učení v učebních osnovách, a to z toho důvodu, že oni samotní
nedisponují dostatkem digitálních dovedností a zkušeností v této oblasti.
Nicméně, zkušenosti z pilotních projektů byly relevantní pro růst studentů, a to jak na vědecké, tak
i sociální úrovni. Navzdory odlišnému věku, skupina měla znalost týkající se 3D modelovacího
programu na velmi dobré úrovni, získala porozumění a naučila se samostatnosti při navrhování a
koncepci projektu.
Celkový dojem z pilotáže byl velmi uspokojivý: učitelé zdůraznili význam tohoto přístupu k učení s
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cílem zlepšit logické a matematické dovednosti svých studentů a zvýšit zájem studentů o vědeckou
kariéru. Motivace a angažovanost studentů byla hodnocena jako velmi vysoká, což dokazuje také
jejich zapojení do workshopů.
Všichni zúčastnění učitelé se shodli, že je důležité zahrnout tento přístup k učení do školního
programu, i když nedostatek finančních prostředků na nákup vhodného vybavení a školení učitelů
mohou být překážkou k udržitelnosti projektu.

Polsko
Výsledky pilotáže byly stanoveny na září 2019. Pilotního projektu se zúčastnilo 30 učitelů. Obecná
zpětná vazba učitelů týkající se obsahu školení, metodiky a koordinace, byla velmi pozitivní. Učitelé
se domnívají, že zakomponování 3D tisku do vyučování může zlepšit logické a matematické
dovednosti studentů, protože mohou kreslit, navrhovat a vytvářet 3D modely, které představují
důležité koncepty matematiky a vědy, např. úhly a molekuly.

Portugalsko
Výsledky pilotáže probíhaly od 9. do 11. září 2019.
Pilotního projektu se zúčastnilo 32 učitelů. Během 12 hodin musela skupina učitelů uvést do praxe
/ vyzkoušet metodiku Fun@science a s technickou podporou se podíleli z velké části na jejich
prvním 3D tisku.
Vybrané fotografie jsou uveřejněny zde:
https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo

Česká republika
Aktivity byly realizovány na jedné základní škole (ZŠ Tyršova, Praha) a také na jedné střední škole
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(Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha). Oslovili jsme studenty ve věku od 10 do 14 let a ve věku
od 15 do 18 let. Během aktivit jsme spolupracovali s vice než 20 učiteli, kteří se podíleli na
přípravné fázi a samozřejmě i na samotných workshopech.
Realizované činnosti
Biologie
Metodika byla založena na propojení teoretického biologického konceptu struktury DNA s
praktickou částí modelování a vytváření 3D modelu, který je pro žáky hmatatelným objektem a
pomáhá jim tak rozvíjet komplexní představu o klíčových prvcích lidského těla. Současně to zvyšuje
kreativitu, protože studenti jsou v první fázi vyzváni, aby modelovali DNA z hlavy, na základě toho,
jak si jej představují. Až poté jim bude ukázán přesný tvar, který se ve druhé fázi pokusí napodobit a
vytisknout. S ohledem na složitost této činnosti a také na požadavky školních osnov byla tato
aktivita realizována mezi studenty ve věku 15 až 18 let, kteří navštěvují střední školu. Celková doba
trvání aktivity by byla 8 hodin.
Chemie
Metodika je založena na propojení chemického konceptu struktury molekuly vody s praktickou
dimenzí modelování a vytváření 3D modelu, který je pro žáky hmatatelným objektem a pomáhá jim
tak rozvíjet komplexní představu o klíčových prvcích přírody (voda). Zároveň může být použit pro
vizualizaci dalších molekul. Tato aktivita zvyšuje kreativitu, protože studenti jsou v první fázi
vyzváni, aby modelovali molekulu vody z hlavy, na základě toho, jak si ji představují. Až poté jim je
ukázán přesný tvar, který se ve druhé fázi pokusí napodobit a vytisknout. Tato aktivita byla
realizována mezi studenty ve věku 10 až 14 let. Celková doba trvání aktivity byla 7 hodin.

Odpovědi učitelů ukázaly celkový pozitivní přístup k samotné technologii i obecné myšlence učení,
založené na projektování a obohacené o současné trendy. Většina učitelů ocenila kreativitu
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konceptu 3D tisku a schopnost studentů vytvářet hmatatelné objekty, které jim mohou pomoci
lépe porozumět různým abstraktním konceptům, se kterými se setkávají v průběhu vyučovacích
hodin. Žáci byli z velké části nadšeni, že budou pracovat s 3D tiskárnou. Na rozdíl od mnoha učitelů
jsou s technologií obeznámeni, někteří dokonce i na pokročilejší úrovni. Silnou stránkou byla
týmová spolupráce a vymýšlení nejen líbivého, ale i funkčního a tisknutelného modelu.

Řecko
Výsledky pilotáže byly stanoveny na poslední týden v září v roce 2019.
Pilotního projektu se zúčastnilo 20 učitelů. V průběhu 12 hodin tato skupina učitelů uvedla do
praxe / otestovala metodologie FUN @ SCIENCE a s technickou podporou zahájila svůj první tisk
3D.
Vybrané fotografie jsou uveřejněny zde:
https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512

5. Celkové závěry a doporučení
Všechny zúčastněné země formulovaly na základě výsledků projektu závěry a doporučení. I když byl
projekt pro většinu pozitivní, některé země vydaly doporučení. Závěr projektu nám umožňuje vidět
význam digitálních kompetencí ve školních osnovách. Projekt znamenal pro zapojené studenty
mnoho pozitivních věcí, a to jak na profesionální, tak i osobní úrovni. Nicméně školení učitelů, kteří
by následně mohli používat 3D technologii tisku ve svých učebních programech, však může chvíli
trvat a může to být velmi složitý proces.
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Itálie
Realizace aktivit FUN@SCIENCE v Itálii poukazuje na význam digitálních kompetencí ve školních
osnovách, pokud jde o význam začlenění digitálních nástrojů do školních osnov již od základní školy
a konkrétní přínos 3D obsahu a metodiky.
Školení Fun@Science vzbudilo u učitelů zvědavost, takže školitelé měli možnost upozornit na
příležitosti, které může metodika 3D tiskáren nabídnout. Studenti, kteří se zúčastnili pilotního
projektu, získali či si zlepšili své technické a logické dovednosti, stejně tak i měkké dovednosti, jako
je řešení problémů, týmová spolupráce a komunikace.
Na konci realizace projektu Fun@science bylo dosaženo následujících výsledků:
•

Vymezení úlohy technologií při rozvoji klíčových evropských schopností.

•

Začlenění digitálních nástrojů do tradičních učebních metod za účelem inovace výuky/učení.

•

Identifikace prvků učení o používání 3D tiskáren, s braním ohledu na zručnost a
kompetence získané znalostí a používáním programového softwaru a speciálního softwaru
pro stroj.

Školení na základní škole ukázalo, že navzdory skvělým výsledkům ve 3D designu, kterých děti
dosáhly, se vyskytly určité potíže při používání klávesnice a mladší děti měly větší potíže s řešením
malých problémů, které se týkají designu. To znamená, že některé z nich pracovaly bok po boku s
ostatními staršími dětmi a kvůli tomu pracovaly méně a nedosahovaly předem stanovených cílů. Z
tohoto důvodu by mohlo být lepší pracovat s malými skupinami dětí stejného věku, aby jim bylo
možné zaručit nepřetržitou podporu ve všech fázích projektu a bylo dosaženo cílů výuky.
Další návrh se týká školení učitelů, kteří mohou používat technologii 3D tisku ve svých vzdělávacích
programech. Technická a procedurální složitost softwaru vyžaduje delší dobu školení a práce
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učitelů podporu odborníků, kteří mohou s třídami spolupracovat.
Pokud bude k dispozici více času a více vybavení, bude možné otestovat další aktivity z příručky
Fun@science, které zahrnují větší počet tříd.
Na středních technických a vědeckých školách se navrhuje zvýšit na úrovni vedení povědomí o
využívání tohoto přístupu k učení s cílem stimulovat zájem studentů o vědeckou kariéru. V tomto
ohledu má značný význam spolupráce mezi vědeckými fakultami vysokých škol a středními školami.
Akademičtí odborníci by měli pravidelně organizovat workshopy se studenty, kteří navštěvují
poslední ročníky středních škol, aby je seznámili s technologiemi 3D a aditivní výroby.
Školy, které již mají 3D tiskárny, by si mohly být vědomy potřeby jejich většího využití ve vědeckých
předmětech a mohlo by být užitečné hledat nabídky / výzvy k předkládání návrhů zaměřených na
nákup odpovídajících zařízení, aby mohla být technologie 3D v budoucnu víc využívaná.
.

Polsko
Příležitost, kterou nabídlo školení Fun@Science, vzbudilo u učitelů zvědavost, takže školitelé měli
možnost upozornit na příležitosti, které může metodika 3D tiskáren nabídnout. Studenti, kteří se
zúčastnili pilotního projektu, získali či si zlepšili své technické a logické dovednosti, jakož i měkké
dovednosti, jako je řešení problémů, týmová spolupráce a komunikace.
Je doporučováno začlenit výsledky projektu do osnov partnerských škol, aby bylo zajištěno, že je
budou učitelé v budoucnu využívat jako součást výuky. Výsledky projektu Fun@Science budou
navíc sdíleny na různých vzdělávacích konferencích a seminářích, kterých se partneři pravidelně
účastní.
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Partneři budou rovněž používat metodiku projektu a doporučí ji spolu se zbývajícími výsledky
projektu svým zúčastněným stranám.

Portugalsko
Nové technologie, které zjednodušují náš každodenní život, bychom měli dobře využít a rozšířit
jejich původní účel do každé oblasti našich odborných znalostí. Projekt Fun@Science zahrnuje
entity různých původů a funkcí, čímž otevírá široké spektrum využití 3D tiskáren. V oblasti
vzdělávání naši členové / partneři začínají na samém začátku – v mateřské škole a pokračují až na
univerzitu.
Pochopení toho, kolik nám může 3D tiskárna dovolit udělat a jak daleko můžeme s touto
multifunkční schopností dosáhnout, bylo pravděpodobně nejdůležitějším zjištěním během vývoje
tohoto programu.
V průběhu projektu jsme pochopili, co je tato velkolepá technologie, jak funguje, kolik různých
materiálů a finálních produktů může být vytvořeno a jak každý partner bude schopen tyto objekty
začlenit do svých projektů.
Sledování předmětu, který jsme vytvořili od nuly a který byl zaslán k vytištění a postupně se
objevuje před našima očima, bylo stejně naplňující jako otevření dárku, po kterém jsme toužili celý
Štědrý den. Vědět, jak mnohem zajímavější bude pro dítě či mladého studenta začlenění
konečného produktu do procesu učení, je skutečně neocenitelný pocit.
Abych shrnul celý tento projekt, zmíním ještě pár rad. I když je celý proces 3D tisku fascinující,
zabere nějaký čas, zejména pokud vezmete v úvahu skutečný čas tisku. Každý, kdo plánuje jeho
použití v jakémkoli kontextu, to musí mít na paměti. Na rozdíl od tiskáren, které máme všichni
doma, 3D vyžaduje čas, zvláště pokud chcete dobrý povrch a účelný a odolný předmět.
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Česká republika
Celkově vzato považujeme projekt za úspěch. Samozřejmě, že byl omezený rozsah a technologie je
pro všechny účastníky poněkud nová. Nicméně, učitelé si díky tomuto uvědomili, že existuje
cenově dostupný a atraktivní způsob, jak prosadit určité oblasti vzdělávacího programu. Co se týče
podnětů či dokonce stížností, učitelé většinou zdůrazňují, že aktivita je časově náročná a velmi
obtížně implementovatelná do současného vzdělávacího systému, který je velmi rigidní. Jako
problém se ukázala také otázka počtu 3D tiskáren, aby mohly sloužit všem žákům a v přiměřené
době. Učitelé však tento koncept přijali kladně a mnozí z nich vyjadřují přání jej propagovat a dále
rozvíjet individuální kontext národního vzdělávacího systému, který má být zkoumán, aby se našel
způsob, jak zavést moderní technologie, jako je 3D tisk, do každodenní praxe na školách. Otázkou
zůstává, zda 3D tisk může sloužit všem subjektům dobře, nebo bude více zaměřen na oblast vědy,
techniky, inženýrství, matematiky a medicíny.

Řecko
Projekt Fun@Science zahrnuje entity různých původů a funkcí, čímž otevírá široké spektrum využití
3D tiskáren. V oblasti vzdělávání naši členové / partneři začínají na samém začátku – v mateřské
škole a pokračují až na univerzitu.
Pochopení a prozkoumání potenciálu 3D tiskárny bylo v rámci vývoje tohoto programu
nejdůležitější.
V průběhu projektu jsme pochopili, co je tato technologie, jak funguje, kolik různých materiálů a
finálních produktů může být vytvořeno a jak každý partner bude schopen tyto objekty začlenit do
svých projektů.
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Sledování předmětu, který jsme vytvořili od nuly a který byl zaslán k tisku a postupně se objevuje
před našima očima, bylo velmi fascinujícím procesem pro každého, natož pro dítě nebo mladého
studenta. Možnost začlenění tohoto konečného produktu do procesu učení musí v žácích vzbudit
opravdu neocenitelný pocit.
Slovo závěrem – každý kdo má zájem o použití 3D tiskárny, by měl mít na paměti, že proces 3D
tisku, i když je fascinující, vyžaduje čas, zejména pokud vezmete v úvahu skutečný čas tisku. Na
rozdíl od běžných tiskáren je doba tisku 3D tiskáren delší, zejména pokud chcete dobrý povrch a
účelný a odolný objekt.

6. Budoucí využití a udržitelnost
Poslední část shrne budoucí akce. Stále více škol bude používat technologii 3D tisku k propagaci
technických dovedností. Studenta to podnítí k nepředpojatým postojům a k schopnost týmové
spolupráce. Důležitým aspektem tohoto projektu je povzbudit učitele, aby implementovali
technologie v rámci jejich dlouhodobých projektů a co se týče studentů, tak zvýšení atraktivnosti
vzdělávání. Po projektu Fun@Science je nutné pokračovat v práci s učiteli na technologiích a
pomoci mladým lidem v jejich studiu a budoucích projektech.

Itálie
V současné době používá v Itálii mnoho technických / technologických středních škol 3D tiskovou
technologii za účelem realizace lekcí mechaniky, informatiky a grafiky ve třech rozměrech
zaměřených na podporu technických dovedností.
Z tohoto důvodu je nutné podporovat a zlepšovat začlenění a používání 3D tisku v rámci povinných
školních osnov (první a druhý stupeň základní školy), což je v současné době stále spíše ojedinělé.
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Na základě testování aktivit projektu Fun@Science byly identifikovány následující faktory
udržitelnosti:
1. Vzdělávací model založený na 3D technologii by mohl být v rámci povinné školní docházky
(první a druhý stupeň základních škol) začleněn do školních osnov za účelem vytvoření
vzdělávání, které by vedlo k rozvíjení logických a matematických dovedností studentů,
doplňování a prohlubování vyučování a k uspění tam, kde by tradiční výuka mohla selhat.
Použití této metodologie ve školních osnovách může přinést různé výhody: vede to k
otevřenosti studenta a k jeho schopnosti zapojit se do týmové práce, k vytváření digitálně
gramotných občanů a k rozvoji výpočetního myšlení, což je definováno jako čtvrtá základní
kompetence po čtení, psaní a matematice.

2. Na středních školách lze vzdělávací model Fun@science použít v následujících oblastech:
- V technickém kreslení: vytváření živých pevných modelů, které studentům pomohou lépe
vizualizovat kresby, které mají být vytvořeny s ortogonálními projekcemi, pomocnými plány,
axonometriemi nebo perspektivami a studiem stínů.
- V oblasti chemie: vytváření modelů molekul.
- Ve fyzikální oblasti: realizace objektových modelů pro lepší pochopení pojmů, jako je statika
a dynamika tuhých těles.

3. Je nezbytné navázat aktivní spolupráci mezi různými vzdělávacími institucemi - školními a
akademickými - pro vypracování nových experimentálních modelů založených na
technologii 3D tisku, aby se vytvořil soubor vzdělávacích modelů přenositelných do jiných
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oblastí a sestavil se tým schopný vyškolit učitele se zájmem o zařazení této metodiky do
každodenního vyučování. Ve skutečnosti je jednou z největších výzev překonání mentálních
překážek, kterým učitelé čelí v případě používání technologií a digitálních nástrojů. Podpora
integrace technologie 3D tisku do obsahu učebních osnov se stává důležitým faktorem
udržitelnosti, který bude projednán s místními a národními školskými úřady. Fun@Science
model, který byl testovaný v Itálii, bude předložen regionálním úřadům v rámci Národního
plánu digitální školy za účelem jeho zahrnutí mezi stávající osvědčené postupy.

Polsko
Všechny výsledky projektu, které mají svou digitální podobu, budou uchovány prostřednictvím
webové stránky projektu po dobu nejméně tří let po ukončení financování EU. To znamená, že
budou k dispozici ve všech jazycích partnerů projektu Fun@Science. Tím se zvýší pravděpodobnost,
že se o ně bude zajímat více osob nebo si je budou stahovat z míst, odkud nejen pocházejí partneři
projektu, ale kdokoli, kdo mluví jedním z jazyků konsorcia Fun@Science nebo se dorozumí anglicky.
Přístup k výsledkům projektu je a bude bezplatný a bude založen na zásadách Uveďte původZachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-SA 4.0), což je v souladu s definicí svobodných kulturních
děl.
Danmar zajistí dostupnost výsledků projektu Fun@Science a bude je ukládat na vlastních
serverech, hostovat webovou stránku projektu v aktuální doméně na vlastních serverech, v případě
potřeby aktualizovat webovou stránku projektu a hradit veškeré náklady spojené s údržbou tohoto
webu, a to z vlastních finančních a lidských zdrojů.

Portugalsko
I když v dnešní době 3D tiskárny mohou tisknout i jiné materiály, jako je kov a dřevo, je důležité si
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uvědomit, že ve většině případů je hlavním materiálem plast. Pouze použití tiskárny k tomu,
abychom zjistili, jak funguje, může vést k plýtvání materiálem, a tedy k neudržitelným postupům.
Takže, bez ohledu na to, jak jsme zvědaví na způsob, jakým se naše projekty utvářejí, mějme na
paměti, že pokud to nebude opravdu nezbytné, nemusíme je tisknout. Navzdory tomu, že je již
možné recyklovat hlavní materiál, tato praxe je stále velmi omezená. Doufejme, že bude význam
recyklace v blízké budoucnosti stoupat.

Česká republika
Potenciál, který projekt objevil ve školním prostředí je obrovský. Zásadní záležitosti je podpořit
učitele, pokud jde o implementaci technologií v rámci jejich dlouhodobých projektů. 3D tisk by
neměl být cílem jednoho dne. Je to zkrátka mocný doplněk, který může zatraktivnit určité oblasti
školních témat. Proto budeme i nadále spolupracovat s učiteli a povzbuzovat je, aby se této
technologie nebáli, protože při experimentování s ní se toho nemůže moc pokazit.

Řecko
I když v dnešní době 3D tiskárny mohou tisknout i jiné materiály, jako je kov a dřevo, je důležité si
uvědomit, že ve většině případů je hlavním materiálem plast. Pouze použití tiskárny k tomu,
abychom zjistili, jak funguje, může vést k plýtvání materiálem, a tedy k neudržitelným postupům.
Takže, bez ohledu na to, jak jsme zvědaví na způsob, jakým se naše projekty utvářejí, mějme na
paměti, že pokud to nebude opravdu nezbytné, nemusíme je tisknout.
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