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1.  Wprowadzenie 

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sugestii dotyczących wprowadzenia do szkolnych 

programów nauczania modeli edukacji globalnej uwzględniających nieformalną edukację szkolną 

w oparciu o działania z zakresu druku 3D. Na podstawie działań zrealizowanych w ramach projektu 

Fun@Science zostały opracowane wytyczne z wykorzystaniem wyników badań krajowych, 

pomysłów i informacji zwrotnych otrzymanych w wyniku przeprowadzonych spotkań 

informacyjnych w każdym kraju. 

Jesteśmy przekonani, że wyniki te pomogą władzom odpowiedzialnym za kształcenie i szkolenie 

w systemie szkolnym w planowaniu polityki w zakresie kształcenia początkowego / stałego 

nauczycieli oraz w opracowaniu środków mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów 

karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych. Rezultaty projektu są 

podawane do publicznej wiadomości, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego dzielenia się tymi 

inspirującymi wynikami osiągniętymi przez uczestniczące w nim organizacje i osoby prywatne. 

 

2. Koła Naukowe - Wyniki 

Ta część dotyczy wyników kół naukowych w krajach uczestniczących w programie. Uczestnicy 

z różnych krajów wyrazili swoją wizję na temat kompetencji cyfrowych w szkole oraz w jaki sposób 

mogą wykorzystać narzędzia technologiczne, zwłaszcza drukarki 3D. Wyniki pokazały, że 

wykorzystanie narzędzi technologicznych jest dobre dla poprawy umiejętności informatycznych.  

Włochy 

W kołach naukowych we Włoszech (trzy spotkania), uczestniczyło 20 nauczycieli ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum, wybranych na podstawie bezpłatnej indywidualnej dyspozycyjności oraz 

na zaproszenie nauczycieli. Spotkania zostały zorganizowane zgodnie z ustalonym przez 

partnerstwo modelem, koncentrując się na znaczeniu promocji i realizacji kompetencji cyfrowych 
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w programach szkolnych, omawiając zarówno wartość cyfrowego programu nauczania w szkole od 

czasów szkoły podstawowej, jak i specyficzny wkład 3D w zakresie treści i metodologii. 

Uczestnicy zapoznali się z drukarkami 3D i niektórymi z ich zastosowań, nigdy wcześniej nie 

korzystali z tych narzędzi technologicznych w ramach formalnych i nieformalnych zajęć 

dydaktycznych. Szansa, jaką stworzyło szkolenie w ramach projektu Fun@Science, wzbudziła 

ciekawość, dzięki czemu trenerzy mieli okazję podkreślić możliwości, jakie daje metodologia druku 

3D. 

Celem spotkań było wypracowanie refleksji na temat umiejętności informatycznych oraz 

wykorzystania narzędzi technologicznych przydatnych w nauczaniu dyscypliny. Po spotkaniach 

osiągnięto następujące wyniki: 

 Ustalenie roli technologii w rozwoju europejskich kompetencji kluczowych 

 Wdrażanie tradycyjnej dydaktyki z wprowadzeniem narzędzi cyfrowych, dla innowacyjności 

procesu nauczania 

 Identyfikacja elementów nauki o korzystaniu z drukarek 3D, z uwzględnieniem umiejętności 

i kompetencji wynikających zarówno z wiedzy, jak i z korzystania z oprogramowania do 

programowania i przeznaczonego dla konkretnych maszyn. 

W grupach fokusowych prawie jednogłośnie pozytywnie oceniono wykorzystanie nowych 

technologii, dlatego, że stanowią one jedno z głównych narzędzi innowacyjnej metodologii zdolnej 

do zainteresowania młodszych pokoleń, jak i dlatego, że umożliwiają rozwój logicznego 

i naukowego myślenia poprzez kodowanie. 

Na podstawie dyskusji z nauczycielami zidentyfikowano następujące słabe punkty: 

 istnieje przepaść między obecnymi pedagogami, głównie w średnim wieku, a młodymi 

uczniami. Pierwsi z nich to migranci cyfrowi, którzy są podzieleni na tych, którzy polegają na 

technologii i tych, którzy nie są nią zainteresowani. 

 Brak narzędzi i szkoleń technicznych jest największą przeszkodą 
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 Ważne jest, aby wdrażać nowe technologie do tradycyjnych lekcji, nie pomijając klasycznych 

metod nauczania. 

 Z drugiej strony, podkreślone są mocne strony metodyki druku 3D: 

 Znaczenie edukacyjne innowacyjnych technologii i narzędzi znanych tylko jako narzędzia 

rekreacyjne. 

 Uczniowie mają możliwość wykorzystania technologii jako pomocy w nauce, którą mogą 

poznać, a także nauczenia się świadomego korzystania z narzędzi cyfrowych. 

 Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z narzędzi cyfrowych w celu ułatwienia, 

uproszczenia i wzmocnienia umiejętności nabytych w ramach wdrażania tradycyjnego 

nauczania. 

 Korzystanie z technologii druku 3D wymaga ścieżek planowania i projektowania wraz ze 

strategiami laboratoryjnymi, jak twierdzą kluczowe kompetencje europejskie. 

 Promują one ścieżki interdyscyplinarne, będąc narzędziem, które angażuje motywację do 

nauki, wykraczając poza konkretne treści. 

Polska 

Ten projekt przyniósł nam wiele doświadczeń. Przeszliśmy całą drogę od zrozumienia czym jest 

drukarka 3D, aż do wykorzystania jej na naszych zajęciach. Dzięki temu projektowi zdobyliśmy 

umiejętności i zdolności do wykorzystania drukarki 3D w ramach naszych zasobów pedagogicznych 

i strategii nauczania.  

W spotkaniach uczestniczyło 20 nauczycieli. Uczestnicy zapoznali się z drukarkami 3D i niektórymi 

z ich zastosowań, nigdy wcześniej nie korzystali z tych narzędzi technologicznych w ramach 

formalnych i nieformalnych zajęć dydaktycznych. Szansa, jaką stworzyło szkolenie w ramach 

projektu Fun@Science, wzbudziła ciekawość, dzięki czemu trenerzy mieli okazję podkreślić 

możliwości, jakie daje metodologia druku 3D. Głównym atutem szkolenia był fakt, że nauczyciele 
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z różnych poziomów kształcenia mieli inne doświadczenia. Pozwoliło to na bardzo szerokie 

spektrum dyskusji i przykładów. Mieszanka doświadczeń była wyzwaniem, ponieważ nauczanie 

zróżnicowanej grupy jest trudne. Grupa odbiorców opracowała najlepsze metody, tak aby zyskać na 

szkoleniu jak najwięcej. Na początku odbyła się sesja poświęcona wyrażaniu obaw i oczekiwań 

uczestników, następnie przedstawiono następujące treści: wprowadzenie do drukarek 3D, 

projektowanie 3D, narzędzia online i aplikacje do druku 3D. Ważną częścią szkolenia były 

eksperymenty i dyskusje na temat różnych metod nauczania. Pod koniec szkolenia uczestnicy 

oceniali sesje i dyskutowali o obawach i oczekiwaniach, które zostały wyrażone na samym 

początku. 

Portugalia 

Ogólnie rzecz biorąc, projekt ten przyniósł nam wiele bardzo satysfakcjonujących doświadczeń. Od 

momentu zrozumienia czym jest drukarka 3D, aż do faktycznego wykorzystania jej w naszych 

zajęciach. Cel tego projektu przyniósł każdemu z nas możliwość i umiejętności wykorzystania 

drukarki 3D w naszych pedagogicznych zasobach i strategiach nauczania.  

W tym szkoleniu uczestniczyło 36 nauczycieli. 

Czechy 

W ramach kół naukowych współpracowaliśmy z uczestnikami z Gymnázium Elišky Krásnohorské i ZŠ 

a MŠ Tyršova w Pradze. W spotkaniu uczestniczyło 20 nauczycieli, którzy chcieli dowiedzieć się 

więcej o potencjale druku 3D. Naszym celem nie było przytłoczenie nauczycieli danymi 

technicznymi i informacjami, ponieważ dla większości z nich było to pierwsze doświadczenie 

z drukowaniem 3D, ale wprowadzenie zasad technicznych, na których opiera się 3D, oraz 

wyjaśnienie zasad początkowych i końcowych, tj. krojenia i modelowania za pomocą darmowych 

programów, które nie kosztowałyby szkoły dodatkowych funduszy. Co więcej, celem było skłonienie 

ich do myślenia o druku 3D jako integralnej części programu nauczania. Innymi słowy, ustanowienie 

technologii jako narzędzia, które może być wykorzystywane w szerszym kontekście. W tym celu 
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niezbędna jest znajomość podstawowych zasad i pomysłów na to, co może zrobić druk 3D. 

Nie zastosowaliśmy żadnej konkretnej metodologii. Chcieliśmy podzielić się naszą wiedzą 

o technologii i jej potencjale w edukacji w taki sposób, aby nie zanudzać nauczycieli i sprawić, by 

uwierzyli, że choć może się ona wydawać bardzo złożona i nieistotna dla ich pracy, w rzeczywistości 

może być wielkim uzupełnieniem różnych tematów. Zastosowaliśmy nieformalny styl i jak najmniej 

teoretycznych wykładów. Odbyły się również zajęcia w grupach, aby przezwyciężyć wszelkie 

indywidualne obawy. 

Choć początkowo nauczyciele byli sceptyczni co do samej technologii i jej znaczenia w edukacji, 

a także co do możliwości jej wykorzystania, pod koniec szkolenia uświadomili sobie potencjał 

i chcieli dowiedzieć się więcej nie tylko o procesach modelowania i krojenia, ale także 

o technicznych aspektach pracy z drukarkami. 

Grecja 

Ten projekt przyniósł nam wiele doświadczeń. Przeszliśmy całą drogę od zrozumienia czym jest 

drukarka 3D, aż do wykorzystania jej na naszych zajęciach. Dzięki temu projektowi zdobyliśmy 

umiejętności i zdolności do wykorzystania drukarki 3D w ramach naszych zasobów pedagogicznych 

i strategii nauczania.  

W tym szkoleniu uczestniczyło 20 nauczycieli. 

 

3. Informacje zwrotne od zainteresowanych stron / wydarzenia 

upowszechniające 

W rozdziale zebrane są informacje zwrotne od zainteresowanych stron oraz wydarzenia 

upowszechniające w trakcie trwania projektu. Uczestnicy mają wspólne korzyści z wykorzystania 

technologii druku 3D do poprawy umiejętności logicznych i matematycznych uczniów oraz odkrycia 

kariery naukowej. Informacje zwrotne uzyskane z wyżej wymienionych wydarzeń były bardzo 
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pozytywne i uczestnicy zgodzili się, że te technologie i narzędzia cyfrowe nie powinny być 

traktowane jako przedmioty oddzielone od programów nauczania. Wdrożenie Fun@Science 

poprawia logikę, umiejętności matematyczne uczniów i może pomóc im w przyszłej karierze 

zawodowej.  

Włochy 

Podczas trwania projektu zainteresowane strony, złożone z partnerów projektu i przedstawicieli 

szkół, spotkały się dwukrotnie w celu przeanalizowania i omówienia osiągnięć projektu, aby 

przedstawić sugestie dotyczące realizacji działań opartych na technologiach druku 3D. Pierwsze 

wydarzenie upowszechniające odbyło się w maju 2019 r. i było skierowane do nauczycieli, 

trenerów, interesariuszy. Miało ono na celu przedstawienie projektu modelu edukacyjnego 

Fun@Science, dzielenie się korzyściami płynącymi z wykorzystania technologii druku 3D do 

poprawy umiejętności logicznych i matematycznych u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz zwiększenie zainteresowania uczniów szkół średnich karierą naukową.  

Informacje zwrotne uzyskane z wyżej wymienionych wydarzeń były bardzo pozytywne: uczestnicy 

zgodzili się, że te technologie i narzędzia cyfrowe nie powinny być traktowane jako przedmioty 

oddzielone od programów nauczania, ponieważ ułatwiają one uczniom naukę. Dzięki nim możliwe 

jest rozwijanie umiejętności technologicznych, zwłaszcza tych, którzy opierają swoją wiedzę na 

nowym stylu poznawczym, czyli inteligencji technologicznej.  

Oczekiwanym rezultatem wdrożenia modelu Fun@Science w szkole powinno być nabycie przez 

uczniów następujących umiejętności i kompetencji: 

  Rozwiązywanie problemów życia codziennego 

  Planowanie osiągnięć i projektów 

  Używanie nowych narzędzi do nauki i studiowania 

  Przenoszenie treści nauczania na przedmioty nauczania za pomocą cyfrowych narzędzi 

  Uczenie się z większą motywacją i ciekawością 

  Rozwijanie umiejętności technicznych 
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Podejście metodyczne prezentowane podczas wydarzeń jest podejściem laboratoryjnym, co 

oznacza organizację starannego planowania lekcji w formie szczegółowych jednostek 

dydaktycznych, w których od początku przewiduje się tytuł lekcji, organizację klasy, materiały i plan 

lekcji. Zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, by były artykułowane w momentach, które są 

powtarzane na każdej lekcji, aby zapewnić uczniom rozpoznawalny i wspólny rytm czasu. 

Polska 

Pierwsze wydarzenie upowszechniające odbyło się w lipcu 2019 roku i było skierowane do 

nauczycieli, trenerów, interesariuszy. Miało na celu przedstawienie projektu modelu edukacyjnego 

Fun@Science, dzielenie się korzyściami płynącymi z wykorzystania technologii druku 3D do 

poprawy umiejętności logicznych i matematycznych u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz zwiększenie zainteresowania uczniów szkół średnich karierą naukową.  

Uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ewaluacyjnego na zakończenie 

imprezy. Ocena była anonimowa i pozwoliła na zebranie informacji zwrotnych w celu 

rozwoju/zrównoważenia projektu. 

Uczestnicy byli zainteresowani prezentowanymi treściami oraz chcieli dowiedzieć się więcej 

o pozostałych działaniach projektowych. 

Zebrane informacje zwrotne dowodzą, że partnerstwo bardzo dobrze rozwinęło rezultaty projektu 

i odpowiednio zaprezentowało je na stronie internetowej projektu, dzięki czemu wzbudziło to 

zainteresowanie wśród grup docelowych projektu. 

Portugalia 

Wydarzenie upowszechniające nr 1 odbyło się w Portugalii 6 września 2020 r., z udziałem 33 

nauczycieli. Podczas tego wydarzenia nauczyciele dowiedzieli się więcej na temat metodologii 

i rezultatów  tego projektu. 

Pod koniec imprezy wszyscy uczestnicy wystawili doskonałe oceny, a w pytaniu otwartym, 
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w którym prosimy o wyrażenie opinii, słowo gratulacje pojawiało się kilkukrotnie. Wydarzenie to 

jest publikowane na stronie 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/?sfnsn=mo i na stronie 

internetowej projektu https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-event-e1-portugal/. 

Czechy 

Wydarzenie upowszechniające nr 1 zostało zorganizowane w dniu 24.9.2019 r., a ME nr 2 w dniu 

27.11.2019 r. W obu wydarzeniach wzięło udział ponad 40 nauczycieli. Podczas wydarzeń pokazano 

praktyczne zagadnienia poruszone przez projekt. Uczestnicy mieli możliwość pracy z  drukarkami 

3D (MK3s firmy Prusa Research s.r.o.). Odkryli oni praktyczny wymiar procesu modelowania 

i dowiedzieli się o związku pomiędzy modelowaniem a wydrukiem 3D. Ogólnie rzecz biorąc, 

informacje zwrotne były bardzo pozytywne, co wyraźnie pokazało, że technologia ta ma swój 

potencjał w różnych przedmiotach szkolnych. Oczywiście pojawiły się sugestie dotyczące ulepszeń, 

głównie w odniesieniu do kontrataktów czasowych i potrzeby większej liczby warsztatów 

koncentrujących się dogłębnie na poszczególnych etapach modelowania i drukowania. Jednak jako 

punkt wyjścia do uczenia się wśród nauczycieli uznaliśmy, że wydarzenia upowszechniające spisały 

się świetnie. Co więcej, wydarzenia wprowadziły ciekawy fakt, że najlepsze drukarki 3D na świecie 

pochodzą z Czech. 

Grecja 

Wydarzenie upowszechniające nr 1 odbyło się w Grecji 9 listopada 2019 roku z udziałem 20 

nauczycieli i trenerów. Podczas tego wydarzenia nauczyciele i trenerzy dowiedzieli się więcej na 

temat metodologii i rezultatów tego projektu. 

Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy wygłosili doskonałe uwagi. Uczestnicy 

pogratulowali nam innowacyjnego pomysłu i wysiłku, jakiego europejskie partnerstwo włożyło 

w stworzenie tej metodologii. Wydarzenie to jest publikowane na stronie 

https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362. 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/?sfnsn=mo
https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-event-e1-portugal/
https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362
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4. Wyniki krajowego programu pilotażowego 

W większości krajów wdrożone doświadczenia pilotażowe Fun@science były bardzo pozytywne 

zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Ponadto możliwe było przeszkolenie niektórych nauczycieli 

w zakresie korzystania z technologii druku 3D, aby mogli z niej korzystać w trakcie realizacji 

programu szkolnego. Wyniki są pozytywne i wielu zaangażowanych nauczycieli zgodziło się, że 

ważne jest włączenie tego podejścia do nauki programu szkolnego, aby pomóc uczniom w nauce, 

zrozumieniu tematów naukowych, poprawieniu umiejętności technicznych, pracy zespołowej 

i autonomii w pracy.   

Włochy 

Doświadczenie z pilotażu Fun@science we Włoszech było bardzo pozytywne. Objęte zostały 

wszystkie poziomy szkoły, począwszy od szkoły podstawowej do średniej. Uczestniczyło w nim 175 

uczniów w wieku od 7 do 19 lat. Nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia to zewnętrzni eksperci 

w zakresie technologii druku 3D, nauczyciele szkoły także uczestniczyli w zajęciach. W ten sposób, 

oprócz szkoleń adresowanych do uczniów, możliwe było także przeszkolenie niektórych nauczycieli 

w zakresie korzystania z technologii druku 3D, tak aby mogli z niej korzystać w trakcie realizacji 

programu szkolnego. 

Metodologia stosowana przez nauczycieli była interaktywna, zapewniając aktywny udział 

studentów we wszystkich fazach szkolenia. Na koniec uczniowie pokazali projekty zrealizowane 

podczas zajęć rodzicom i innym uczniom (w przypadku gimnazjum/szkoły podstawowej) oraz innym 

nauczycielom (w przypadku szkoły średniej). 

Ogólne informacje zwrotne od nauczycieli dotyczące treści, metodologii i koordynacji szkoleń były 

bardzo pozytywne. Nauczyciele wierzą, że podejście do nauki druku 3D może poprawić logikę 

i umiejętności matematyczne uczniów, ponieważ mogą oni rysować, projektować i wykonywać 

modele 3D, które reprezentują ważne pojęcia z zakresu matematyki i nauk ścisłych, takie jak kąty 
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i cząsteczki. Takie podejście do nauki pomaga uczniom studiować i rozumieć łatwiejsze 

abstrakcyjne tematy naukowe. Podejście to może być przydatne również do pomocy uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poza poprawą umiejętności technicznych, metodologia ta 

może pomóc uczniom w zwiększeniu niektórych umiejętności miękkich, takich jak krytyczne 

myślenie, rozwiązywanie problemów i praca zespołowa. 

Wyzwaniem, jakie napotkano podczas realizacji działań, była ograniczona liczba obiektów 

(drukarek 3D) w stosunku do liczby studentów, a także trudność w włączaniu technologii do treści 

dyscyplinarnych. W związku z tym należy podkreślić, że nie wszyscy nauczyciele szkolni zgodzili się 

na stosowanie tego podejścia do nauczania w programach nauczania ze względu na brak 

umiejętności i doświadczenia w zakresie technologii cyfrowych w tej dziedzinie. 

Doświadczenie w pilotażu było istotne dla uczniów, zarówno na poziomie naukowym, jak 

i społecznym. Pomimo mieszanego wieku, grupy osiągnęły dobry poziom wiedzy na temat 

programu do modelowania 3D, uzyskując silne zrozumienie i autonomię w projektowaniu 

i koncepcji projektu.  

Ogólne wrażenie z doświadczenia pilotażowego było bardzo zadowalające: nauczyciele podkreślali 

znaczenie podejścia edukacyjnego dla poprawy umiejętności logicznych i matematycznych swoich 

uczniów, a także dla zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową. Motywacja 

i zaangażowanie uczniów zostały ocenione bardzo wysoko. 

Wszyscy zaangażowani nauczyciele są zgodni co do tego, jak ważne jest włączenie tego podejścia 

do nauczania do programu szkolnego, jednak brak środków na zakup odpowiedniego sprzętu 

i szkolenia nauczycieli może stanowić przeszkodę dla trwałości projektu. 

Polska 

Wyniki badań pilotażowych odbyły się we wrześniu 2019 roku. W pilotażu uczestniczyło 30 

nauczycieli. Ogólne informacje zwrotne od nauczycieli dotyczące treści, metodologii i koordynacji 

szkoleń były bardzo pozytywne. Nauczyciele wierzą, że podejście do nauki druku 3D może poprawić 
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logikę i umiejętności matematyczne uczniów, ponieważ mogą oni rysować, projektować i 

wykonywać modele 3D, które reprezentują ważne pojęcia z zakresu matematyki i nauk 

przyrodniczych, takie jak kąty i cząsteczki. 

Portugalia 

Wyniki badań pilotażowych odbyły się w dniach od 9 do 11 września 2019 roku. 

W pilotażu uczestniczyło 32 nauczycieli. W ciągu 12 godzin grupa nauczycieli wdrożyła w praktyce 

oraz testowała metodykę FUN@SCIENCE, przy wsparciu technicznym uruchomiła, w większości 

przypadków, swój pierwszy wydruk 3D.  

Niektóre zdjęcia z tego wydarzenia są udostępnione na stronie 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo. 

Czechy 

Działania były realizowane w jednej szkole podstawowej (ZŠ Tyršova, Praga) oraz w szkole średniej 

(Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praga). Zwróciliśmy się do uczniów w wieku odpowiednio 10-14 

i 15-18 lat. Podczas zajęć współpracowaliśmy z ponad 20 nauczycielami, którzy uczestniczyli w fazie 

przygotowawczej oraz oczywiście podczas samych warsztatów. 

Wdrożone działania 

Biologia 

Metodologia ta opierała się na powiązaniu teoretycznej koncepcji biologicznej struktury DNA 

z praktycznym wymiarem modelowania i tworzenia modelu 3D, który jest namacalnym obiektem 

dla uczniów i pomaga im rozwinąć wyobrażenie o kluczowych elementach ludzkiego ciała. 

Jednocześnie zwiększa kreatywność, ponieważ w pierwszej fazie uczniowie są proszeni 

o wymodelowanie DNA z głowy, a następnie pokazanie im dokładnego kształtu, który będą 

próbowali odtworzyć i wydrukować w drugiej fazie. Ze względu na złożoność tego zajęcia, a także 

wymagania programowe, zostało ono zrealizowane wśród uczniów pomiędzy 15 a 18 rokiem życia 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo
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uczęszczających do szkoły średniej. Łączny czas trwania zajęć wynosił 8 godzin. 

Chemia 

Metodologia ta opiera się na powiązaniu chemicznej koncepcji struktury cząsteczek wody 

z praktycznym wymiarem modelowania i tworzenia modelu 3D, który jest namacalnym obiektem 

dla uczniów i pomaga im rozwinąć wyobrażenie o kluczowych elementach natury (wodzie). 

Jednocześnie może być wykorzystywany do wizualizacji innych molekuł. To ćwiczenie zwiększa 

kreatywność, ponieważ w pierwszej fazie uczniowie są proszeni o modelowanie cząsteczki wody 

z głowy, a następnie pokazanie im dokładnego kształtu, który będą próbowali odtworzyć 

i wydrukować w drugiej fazie. Działanie to było realizowane wśród uczniów w wieku od 10 do 14 

lat. Łączny czas trwania zajęć wynosił 7 godzin. 

Nauczyciele wypowiedzieli się pozytywne co do samej technologii, jak również ogólnej myśli 

o uczeniu się w oparciu o projekty wzbogacone o współczesne trendy. Większość nauczycieli 

doceniła kreatywność wbudowaną w koncepcję druku 3D oraz umiejętność tworzenia przez 

uczniów materialnych przedmiotów, które mogą pomóc im lepiej zrozumieć różne abstrakcyjne 

koncepcje, z którymi spotykają się na zajęciach. Uczniowie byli najbardziej podekscytowani tym, że 

będą mogli pracować z drukarką 3D. W przeciwieństwie do wielu nauczycieli, znają oni 

podstawową koncepcję technologii, niektórzy z nich nawet na bardziej zaawansowanym poziomie. 

Mocną stroną była współpraca zespołowa i stworzenie nie tylko atrakcyjnego, ale również 

funkcjonalnego i możliwego do wydrukowania modelu. 

Grecja 

Wyniki pilotażu odbyły się w ostatnim tygodniu września 2019 roku. 

W pilotażu wzięło udział 20 nauczycieli i 126 uczniów, w których przeprowadzone zostały zajęcia 

z wykorzystaniem technologii druku 3D. W okresie pilotażowym grupa nauczycieli wdrożyła 

w praktyce/testowała metodologię FUN@SCIENCE. Mieli oni zapewnione odpowiednie wsparcie 

techniczne i razem z uczniami zapoznawali się z narzędziami FUN@SCIENCE.  
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Niektóre zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się na stronie 

https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512. 

 

5. Ogólne wnioski i sugestie 

Wszystkie kraje uczestniczące w projekcie sformułowały wnioski i sugestie na przyszłość w oparciu 

o wyniki projektu. Nawet jeśli projekt był pozytywny dla większości, niektóre kraje przedstawiły 

sugestie. Po pierwsze, zakończenie projektu pozwala dostrzec znaczenie kompetencji cyfrowych 

w szkolnych programach nauczania. Projekt przyniósł wiele pozytywów dla zaangażowanych 

uczniów zarówno zawodowo jak i osobiście. Jednak szkolenie nauczycieli, którzy mogą korzystać 

z technologii druku 3D w swoich programach nauczania może być czasochłonne i bardzo 

skomplikowane.  

Włochy 

Realizacja działań FUN@SCIENCE we Włoszech wskazuje na znaczenie kompetencji cyfrowych 

w programach szkolnych pod względem wartości programu cyfrowego w szkole podstawowej oraz 

szczególnego wkładu treści i metodologii 3D. 

Możliwość oferowana przez szkolenie Fun@Science rozbudziła ciekawość nauczycieli, dzięki czemu 

będą oni mieli okazję podkreślić możliwości, jakie daje metodologia druku 3D. Uczniowie, którzy 

uczestniczyli w pilotażu zdobyli i udoskonalili swoje umiejętności techniczne i logiczne, a także 

umiejętności miękkie, takie jak rozwiązywanie problemów, praca zespołowa i komunikacja. 

Na zakończenie realizacji projektu Fun@science osiągnięto następujące wyniki: 

• Ustalenie roli technologii w rozwoju europejskich kompetencji kluczowych. 

• Integracja tradycyjnych metodologii nauczania z narzędziami cyfrowymi w celu 

https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512
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wprowadzenia innowacji do procesu nauczania/uczenia się. 

• Identyfikacja elementów nauki o korzystaniu z drukarek 3D, z uwzględnieniem umiejętności 

i kompetencji wynikających zarówno z wiedzy, jak i z korzystania z oprogramowania do 

programowania i oprogramowania przeznaczonego dla konkretnych maszyn. 

Ze szkoleń przeprowadzonych w szkole podstawowej wynika, że pomimo świetnych wyników 

w projektowaniu 3D osiągniętych przez dzieci, pojawiły się pewne trudności w posługiwaniu się 

klawiaturą, a młodsi uczniowie, mieli większe trudności w rozwiązywaniu drobnych problemów 

napotkanych w projektowaniu. Z tego powodu lepiej byłoby pracować z mniejszą grupą dzieci 

w tym samym wieku, aby móc zagwarantować im stałe wsparcie podczas wszystkich faz projektu, 

osiągając cele edukacyjne. 

Inna sugestia dotyczy szkolenia nauczycieli, którzy mogą wykorzystać technologię druku 3D 

w swoich programach nauczania. Złożoność techniczna i proceduralna oprogramowania wymaga 

dłuższego czasu szkolenia i towarzyszenia pracy nauczycieli przy wsparciu ekspertów, którzy mogą 

współpracować z klasami.  

Mając więcej czasu i sprzętu, na kolejnych zajęciach będzie można przetestować podręcznik 

Fun@science, angażując większą liczbę grup klasowych. 

W szkołach średnich o profilu technicznym i naukowym proponuje się zwiększenie świadomości, na 

poziomie zarządzania, w zakresie stosowania tego podejścia edukacyjnego w celu stymulowania 

zainteresowania uczniów karierą naukową. Współpraca między wydziałami naukowymi 

uniwersytetów i szkół średnich ma duże znaczenie. Eksperci akademiccy powinni regularnie 

organizować warsztaty z uczniami ostatniego roku liceum w celu zapoznania ich z technologiami 

produkcji 3D i dodatków. 

Szkoły, które już posiadają drukarki 3D, mogłyby być świadome potrzeby szerszego wykorzystania 

ich w przedmiotach ścisłych programu szkolnego, a przydatne mogłoby być szukanie 
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przetargów/zaproszeń do składania ofert mających na celu zakup odpowiednich urządzeń, tak aby 

wzmocnić podejście do technologii 3D w przyszłości. 

Polska 

Możliwość oferowana przez szkolenie Fun@Science rozbudziła ciekawość nauczycieli, dzięki czemu 

trenerzy mieli okazję podkreślić, jak duże możliwości daje metodologia druku 3D. Uczniowie, którzy 

uczestniczyli w pilotażu zdobyli i udoskonalili swoje umiejętności techniczne i logiczne, a także 

umiejętności miękkie, takie jak rozwiązywanie problemów, praca zespołowa i komunikacja. 

Zaleca się włączenie rezultatów projektu do programu nauczania szkół partnerskich, zapewniając 

nauczycielom możliwość ich wykorzystania w przyszłości w ramach procesu nauczania. Ponadto, 

rezultaty projektu Fun@Science będą upowszechniane na różnych konferencjach i seminariach 

edukacyjnych, w których partnerzy regularnie uczestniczą. 

Partnerzy będą również korzystać z metodologii projektu i polecać go, wraz z pozostałymi 

rezultatami projektu, swoim interesariuszom. 

Portugalia 

Pamiętając o tym, że nowe technologie zostały stworzone po to, aby uprościć nasze codzienne 

życie, naszym zadaniem jest dobre wykorzystanie tych kreacji, aby rozszerzyć ich pierwotne cele na 

każdą dziedzinę naszej wiedzy. Projekt Fun@science łączy w sobie podmioty o różnym pochodzeniu 

i funkcjach, otwierając tym samym szeroki wachlarz zastosowań drukarek 3D. W dziedzinie edukacji 

nasi członkowie/partnerzy zaczynają od przedszkola do uniwersytetu.  

Zrozumienie, na ile drukarka 3D może nam pozwolić i jak daleko możemy się posunąć w jej 

wielostronnych możliwościach, było najważniejszym punktem tego programu.  

W międzyczasie musieliśmy zrozumieć, czym jest ta technologia, jak działa, jak wiele różnych 

materiałów i produktów końcowych można stworzyć i jak każdy z partnerów będzie mógł włączyć 
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te obiekty do swoich projektów.  

Oglądanie przedmiotu, który stworzyliśmy od podstaw, drukowanie go i stopniowe pojawianie się 

na naszych oczach, było równie satysfakcjonujące, jak otwarcie upragnionego prezentu w dniu 

Bożego Narodzenia. Wiedza o tym, jak ważne będzie dla dziecka lub młodego ucznia włączenie 

tego produktu końcowego do procesu uczenia się, jest uczuciem bezcennym.  

Podsumowując cały projekt - proces drukowania 3D, choć może być fascynujący, zajmuje sporo 

czasu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę rzeczywisty czas drukowania. Każdy, kto planuje 

wykorzystać go w dowolnym kontekście, musi mieć to na uwadze. W przeciwieństwie do drukarek, 

które wszyscy mamy w domu, 3D wymaga czasu, zwłaszcza jeśli chcesz mieć dobre wykończenie 

i naprawdę użyteczny i odporny obiekt. 

Czechy 

Uważamy że projekt zakończył się sukcesem pomimo, ograniczonego zakresu i technologii, która 

była nowa dla wszystkich uczestników. Jednak w ich głowach pojawiła się myśl, że istnieje 

przystępny cenowo i atrakcyjny sposób promowania pewnych obszarów programu nauczania. Jeśli 

chodzi o sugestie czy skargi, nauczyciele najczęściej podkreślają, że działanie to jest czasochłonne 

i bardzo trudne do wdrożenia we współczesnym systemie edukacji. Pojawiła się również kwestia 

posiadania wystarczającej liczby drukarek 3D, tak aby każdy uczeń miał możliwość pracy z drukarką. 

Koncepcja ta została jednak przyjęta z entuzjazmem przez nauczycieli i wielu z nich wyraża chęć jej 

promowania i rozwijania. Indywidualny kontekst krajowego systemu edukacji, który należy zbadać 

w celu znalezienia sposobu na wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D, do 

codziennej praktyki w szkołach. Pozostaje pytanie, czy druk 3D może dobrze służyć wszystkim 

obiektom, czy też będzie bardziej skupiony na STEM. 

Grecja 

W projekcie FUN@Science włączono jednostki o różnym pochodzeniu i funkcjach, otwierając tym 
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samym szeroki wachlarz zastosowań drukarek 3D. W dziedzinie edukacji nasi członkowie / 

partnerzy zaczynają od przedszkola do uniwersytetu.  

Zrozumienie i zbadanie potencjału drukarki 3D było najważniejszym rozwinięciem tego programu.  

W międzyczasie dowiedzieliśmy się, czym jest ta technologia, jak działa, jak wiele różnych 

materiałów i produktów końcowych można stworzyć i jak każdy z partnerów może włączyć te 

obiekty do swoich projektów.  

Obserwowanie przedmiotu, który stworzyliśmy od podstaw, drukowanego i stopniowo 

pojawiającego się na naszych oczach, było bardzo urzekającym procesem dla każdego, zarówno dla 

dzieci jak i dla uczniów. Możliwość włączenia tego rezultatu końcowego do procesu uczenia się jest 

bezcennym uczuciem.  

Podsumowując, wszyscy zainteresowani korzystaniem z drukarki 3D powinni pamiętać, że proces 

drukowania 3D, choć może być fascynujący, wymaga czasu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę 

rzeczywisty czas drukowania. W odróżnieniu od zwykłych drukarek, czas drukowania w drukarkach 

3D jest dłuższy, zwłaszcza jeśli chcesz mieć dobre wykończenie oraz użyteczny i odporny obiekt. 

 

5. Przyszła eksploatacja i zrównoważony rozwój 

Na zakończenie, podsumowanie działań. Coraz więcej szkół będzie korzystać z technologii druku 3D 

w celu promowania umiejętności technicznych. Będzie to stymulować otwartość umysłu 

i umiejętność pracy w zespole. Ważnym aspektem tego projektu jest zachęcenie nauczycieli do 

wdrażania technologii w swoich długoterminowych projektach i zwiększenie atrakcyjności edukacji 

dla uczniów. Po zakończeniu projektu Fun@Science konieczna jest dalsza praca z nauczycielami nad 

technologią oraz pomoc młodym ludziom w ich studiach i przyszłych projektach.  
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Włochy 

Obecnie we Włoszech wiele technicznych / technologicznych szkół średnich wykorzystuje 

technologię druku 3D do realizacji lekcji mechaniki, informatyki i grafiki w trzech wymiarach, 

mających na celu promowanie umiejętności technicznych.  

W związku z tym konieczne jest promowanie i doskonalenie technologii druku trójwymiarowego 

w obowiązkowym programie nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, co nadal jest raczej 

sporadyczne i niemożliwe do powielenia. 

Na podstawie testów działań w ramach projektu Fun@science zidentyfikowano następujące 

czynniki zrównoważonego rozwoju: 

1. W ramach obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa i gimnazjum) model edukacyjny 

oparty na technologii 3D może zostać włączony do programu szkolnego w celu stworzenia 

doświadczeń edukacyjnych, które mogą rozwinąć umiejętności logiczne i matematyczne 

uczniów, uzupełnić i pogłębić czynności, które odbywają się w klasie i odnieść sukces tam, 

gdzie tradycyjne lekcje mogą zawieść. Zastosowanie tej metodologii w szkolnym programie 

nauczania może przynieść różne korzyści: stymuluje otwartość umysłu i zdolność do pracy 

w zespole, rozwój cyfrowego obywatelstwa i umiejętności myślenia obliczeniowego, 

definiowanych jako czwarta podstawowa kompetencja po czytaniu, pisaniu i matematyce.  

2. W szkołach średnich model edukacyjny Fun@science może być stosowany w następujących 

kontekstach: 

- W rysunku technicznym: tworzenie żywych modeli bryłowych, aby pomóc uczniom lepiej 

wizualizować rysunki, które mają być wykonane za pomocą projekcji ortogonalnych, 

planów pomocniczych, aksonometrii lub perspektyw, a także w badaniu cieni. 

- W dziedzinie chemii: tworzenie modeli molekuł. 

- W dziedzinie fizyki: realizacja modeli obiektowych w celu lepszego zrozumienia koncepcji 

statyki i dynamiki ciał sztywnych. 
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3. Konieczne jest nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami 

edukacyjnymi - naukowymi i akademickimi - w celu opracowania nowych modeli 

eksperymentalnych opartych na technologii druku 3D, aby stworzyć zestaw modeli 

edukacyjnych możliwych do przeniesienia na inne konteksty oraz stworzyć zespół zdolny do 

przeszkolenia nauczycieli zainteresowanych włączeniem tej metodologii do codziennego 

nauczania. W rzeczywistości jednym z największych wyzwań jest pokonanie przeszkód 

mentalnych, z jakimi borykają się nauczyciele w pracy z nowymi technologiami 

i narzędziami cyfrowymi. Promowanie włączenia technologii druku 3D do treści 

programowych staje się ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, który należy 

omówić z lokalnymi i krajowymi władzami szkolnymi. Przetestowany we Włoszech model 

Fun@science zostanie przedstawiony władzom regionalnym w ramach Krajowego 

Cyfrowego Planu Szkół, w celu włączenia go do istniejących dobrych praktyk. 

Polska 

Wszystkie rezultaty projektu, które mają cyfrową formę, będą przechowywane na stronie 

internetowej projektu przez co najmniej trzy lata po zakończeniu finansowania UE. Oznacza to, że 

będą one dostępne we wszystkich językach partnerów projektu Fun@Science, zwiększając tym 

samym prawdopodobieństwo, że więcej osób zainteresuje się nimi lub je pobierze, nie tylko w 

krajach partnerskich, ale przez każdego, kto zna jeden z języków partnerskich projektu 

Fun@Science lub angielski. 

 

Dostęp do rezultatów projektu jest i będzie bezpłatny. Oparty jest na zasadach programu Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), który jest spójny z definicją 

wolnych dzieł kultury. 

 

Danmar zapewni dostępność wyników projektu Fun@Science i będzie je przechowywał na 

własnych serwerach, hostował stronę internetową projektu w obecnej domenie na własnych 
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serwerach, w razie potrzeby aktualizował stronę internetową projektu i pokrywał wszelkie koszty 

związane z utrzymaniem tej strony ze środków własnych. 

Portugalia 

Nawet jeśli obecnie drukarki 3D mogą drukować inne materiały, takie jak metal i drewno, należy 

pamiętać, że w większości przypadków głównym materiałem podstawowym jest plastik. 

Korzystanie z drukarki tylko po to, by dowiedzieć się, jak działa, może prowadzić do 

marnotrawienia materiału, a tym samym do niezrównoważonych praktyk. Więc nieważne, jak 

bardzo jesteśmy ciekawi, jak nasze projekty nabiorą kształtu, nie zapominajmy, że jeśli nie będzie to 

naprawdę przydatne, nie musimy tego drukować. Mimo, że recykling głównego materiału jest już 

możliwy, jest on nadal bardzo ograniczony. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości recykling 

będzie bardziej rozwinięty. 

Czechy 

Potencjał, jaki projekt odkrył w środowisku szkolnym, jest ogromny. Najważniejsze jest, aby 

nauczyciele poparli ideę wdrażania technologii w swoich długoterminowych projektach. Druk 3D to 

potężne uzupełnienie, które może uatrakcyjnić pewne obszary szkolnych tematów. Dlatego 

będziemy nadal pracować z nauczycielami i zachęcać ich, aby nie bali się tej technologii, ponieważ 

naprawdę niewiele może pójść źle podczas eksperymentowania z nią. 

Grecja 

Okres pilotażowy pokazał nam, że zastosowanie technologii druku 3D w szkołach może być bardzo 

korzystne zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie, 

w większości, byli bardzo zadowoleni z procesu uczenia się poprzez druk 3D, mimo że na początku 

nie wiedzieli, czego się spodziewać. Nauczyciele również byli zadowoleni i wierzą, że drukowanie 

3D w klasie szkolnej może być bardzo skutecznym narzędziem do nauki. Wyrazili jednak swoje 

obawy związane z wykorzystaniem tego narzędzia w szkołach publicznych. Co więcej, nauczyciele, 
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którzy są wrażliwi na kwestie środowiskowe, wyrazili swój sceptycyzm w odniesieniu do 

marnowania tworzyw sztucznych podczas drukowania projektowanych przedmiotów, dlatego 

uważamy, że ważne jest, aby uświadomić użytkownikom drukarek 3D, że nie powinni drukować 

swoich przedmiotów, jeśli nie są one użyteczne, aby uniknąć niepotrzebnych odpadów. 


