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1.

FUN@SCIENCE Project

Projekt FUN@SCIENCE ma na celu opracowanie i przetestowanie modelu edukacji naukowej,
działającego na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, opartego na waloryzacji technologii
i doświadczeń w zakresie druku 3D.
Druk 3D jest obecnie wykorzystywany w wielu szkołach do tworzenia interaktywnych,
mechanicznych i technicznych lekcji. Inspiruje to młode umysły, prowadząc je do kariery STEM
i sprawia, że nauka staje się zabawniejsza. Projekt ma na celu:









Promować karierę STEM oraz umiejętności logiczne i matematyczne w edukacji szkolnej,
poprzez model oparty na doświadczeniach w nauce wspierany przez drukowanie 3D;
Realizować scenariusze lekcji stworzone dla druku 3D, wykorzystując go jako narzędzie
edukacyjne i zapewniając korzyści wykraczające poza standardowe programy nauczania.
Wychodząc z założenia, że druk 3D jest nie tylko technologią, ale może również zapewnić
sposoby uczenia się różnych przedmiotów;
Wykorzystywać druk 3D jako narzędzie wspierające i poprawiające u uczniów rozwój
globalnych kompetencji, poprzez innowacyjne, formalne i nieformalne nauczanie i uczenie
się przedmiotów ścisłych;
Rozwijać działania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, włączając nieformalną
edukację szkolną opartą na druku 3D do programów szkolnych, umożliwiając jej
akredytację i ocenę w referencyjnych treściach edukacyjnych;
Zgromadzić szereg kluczowych interesujących stron w dziedzinie edukacji szkolnej, polityki
szkoleniowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych - szkół, instytucji i stowarzyszeń
szkoleniowych, instytucji edukacyjnych, organizacji mających ścisłe powiązania
z decydentami politycznymi, organizacji posiadających odpowiednią wiedzę techniczną
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i druku 3D.

W tym celu partnerzy udostępniają szkołom, rodzinom, ekspertom pracującym w dziedzinie
edukacji innowacyjnych rezultaty, zapewniając:
- Zbieranie i analizę ciekawych praktyk w co najmniej 5 europejskich państwach
członkowskich w zakresie kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w odniesieniu
do działań związanych z drukiem 3D, w celu przedstawienia wpływu nieformalnego kształcenia
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych związanego z drukiem 3D na zainteresowanie
uczniów nośnikami naukowymi oraz rozwojem umiejętności w zakresie logiki i matematyki;
- Zajęcia pozalekcyjne oparte na druku 3D służące do projektowania i realizacji gier (w szkole
podstawowej), do projektowania i realizacji bardziej złożonych prac (w gimnazjum) oraz do
skanowania, projektowania i wykonywania różnych elementów związanych z laboratorium
naukowym według ściśle określonego projektu edukacyjnego (w szkole średniej).
- Otwarte zasoby edukacyjne, w tym wszystkie materiały dydaktyczne (moduły e-learningowe,
interaktywne narzędzia dydaktyczne, filmy, itp...) do wdrożenia modelu Fun@Science
zamieszczonego na stronie internetowej projektu. Narzędzia dostarczone przez platformę OER
pozwolą nauczycielom, szkoleniowcom i rodzicom na budowanie i rozwijanie innowacyjnych
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ścieżek kształcenia uczniów poprzez tworzenie dobrze zdefiniowanych metodologii i narzędzi
edukacyjnych.
- Wytyczne polityczne, które będą zawierały sugestie dotyczące wdrażania globalnych modeli
edukacji włączających nieformalną edukację szkolną w oparciu o drukowanie 3D w szkolnych
programach nauczania.
- Testowanie i ocenę formatów i narzędzi, dzielenie się poszczególnymi eksperymentami
oraz porównywanie wyników i skutków w celu podkreślenia mocnych i słabych stron
testowanego modelu.
Projekt rozpoczął się w październiku 2017 r. i zakończył się we wrześniu 2019 r.
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2.
Dlaczego podręcznik na temat używania druku 3D jest
wykorzystywany w edukacji naukowej i badawczej?
Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D
w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności
logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz
z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich.
Pierwszym działaniem w ramach projektu Fun@Science było zebranie i analiza ciekawych praktyk
w 5 europejskich państwach członkowskich (Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Republika
Czeska) dotyczących edukacji naukowej w ramach zajęć programowych w odniesieniu do działań
związanych z drukowaniem 3D, w celu monitorowania wpływu nieformalnej edukacji naukowej na
uczniów.
Badania dostarczyły przeglądu potencjalnych metodologii i strategii edukacyjnych przedstawionych
w krajach partnerskich, które mogą być wdrożone w celu umożliwienia najmłodszemu pokoleniu
odkrycia możliwości, jakie daje ewolucja przemysłu, początkowo z wykorzystaniem druku 3D.
Począwszy od dzieciństwa i szkoły podstawowej, uczeń może wykorzystać metodologię "uczenia
się przez działanie" poprzez wyobraźnię i sukcesywne realizowanie zadań związanych
z zabawami.
Z analizy najlepszych praktyk wyłoniły się następujące wnioski w celu dostarczenia sugestii
dotyczących działań opartych na technologii druku 3D, które mogłyby zostać zaproponowane
w ramach projektu Fun@science:


Szkoła podstawowa: Rozumienie funkcjonalności technologii instrumentalnej (tablet, iPad
i LIM); rozwijanie specyficznych kompetencji w zakresie geometrii; projektowanie
i tworzenie różnych typów przedmiotów, takich jak żółw, stół, roślina; rozwijanie
kompetencji społecznych i osobistych.



Gimnazjum:

Doskonalenie

umiejętności

zawodowych

uczniów,

przygotowanie

do

egzaminu i rozwój umiejętności pracy w zespole.


Szkoła średnia: Nauczenie uczniów jak korzystać z treści Open Source w procesie
uczenia się; nabycie kompetencji matematycznych do projektowania 3D; podejście do
rozwiązywania problemów w celu stymulowania rozwoju kluczowych kompetencji jako
istotnego narzędzia rozwoju indywidualnego i społecznego.
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Drugim działaniem realizowanym w ramach projektu była realizacja kół naukowych - uczenie się
z udziałem nauczycieli i trenerów szkolnych, mające na celu wymianę kompetencji i praktyk
w odniesieniu do doświadczeń edukacyjnych wspieranych przez działania w szkołach w zakresie
druku 3D, które mogą zwiększyć zainteresowanie uczniów karierą naukową oraz rozwojem
umiejętności logicznych i matematycznych.
Podczas zajęć w ramach wspólnego uczenia się, uczestniczący nauczyciele opracowali kilka mini
projektów z pomysłami na to, jak włączyć druk 3D do matematyki, fizyki, geografii, chemii itd.
Zwrócili

również

uwagę,

że

drukowanie

trójwymiarowe

przywołuje

na

myśl

ideę

interdyscyplinarności wśród nauczycieli, którzy zaczęli opracowywać scenariusze, jak połączyć
swój przedmiot z tą technologią. Pojawiły się krytyczne punkty dotyczące niektórych aspektów tego
procesu: przede wszystkim długoterminowe wsparcie techniczne i konserwacyjne dla tej
technologii w szkołach. Drugim aspektem były ramy czasowe, w których działa druk 3D. Jednak po
dyskusji na ten temat okazało się, że sam druk jest tylko końcową fazą pracy i może być
prowadzony samodzielnie w nocy lub po zajęciach.
Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenia z uczestnikami były bardzo pozytywne i są oni przekonani, że
drukowanie 3D na dobrej jakości drukarce jest o wiele łatwiejsze, a także stanowi doskonałą
metodologię do wykorzystania w celu poprawy umiejętności logicznych, matematycznych
i komunikacyjnych uczniów.
W kontekście uzyskanych wyników, zaistniała potrzeba wsparcia nauczycieli i trenerów
w zakresie odpowiednich kompetencji i praktyk w odniesieniu do doświadczeń w uczeniu się
wspieranych przez działania związane z drukiem 3D, poprzez przygotowanie odpowiedniego
podręcznika.
Podręcznik będzie prezentował następujące funkcje:
-

Informujące: ukierunkuje użytkowników w różnych ćwiczeniach i w osiągnięciu ich celów,
przedstawi materiał w sposób uporządkowany, przejrzysty i dokładny, znając metody pracy.

-

Edukacyjne: proponowane ćwiczenia przyczynią się do rozwoju u uczniów umiejętności
logicznych i matematycznych oraz zainteresowania karierą naukową.

-

Wychowawcze: dzięki ćwiczeniom zawartym w tym podręczniku, w oparciu o sugestie
metodyczne nauczycieli, zostaną rozwinięte dodatkowe kompetencje, które pobudzą
kreatywność uczniów.
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-

Interaktywne: lekcje w klasie będą obejmowały zaangażowanie uczniów poprzez dyskusje
grupowe, rozwiązywanie problemów, realizację prac projektowych z wykorzystaniem
urządzeń informatycznych.

-

Samodzielne: podręcznik stanie się elementem doskonalenia zawodowego
i samokształcenia ułatwiającego nauczycielom/szkoleniowcom pracę pedagogiczną.
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3.

Cele podręcznika

Podręcznik stanowi prototyp, który określa nowy model nauczania dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oparty na interaktywnych i innowacyjnych metodologiach
i materiałach dydaktycznych. Jego głównym celem jest poprawa rozumienia logicznego
i umiejętności matematycznych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowania karierą naukową.
Nauczyciele i trenerzy, korzystający ze wsparcia podręcznika, poprawią swoje kompetencje
i praktyki w odniesieniu do doświadczeń edukacyjnych wspieranych przez szkolne działania
w zakresie drukowania 3D, mające na celu poprawę umiejętności matematycznych i logicznych
uczniów biorących udział w działaniach szkoleniowych. Ponadto, metodologia wspólnego uczenia
się przetestowana w kołach naukowych pozwoli nauczycielom/szkoleniowcom

rozwinąć

umiejętności w zakresie organizacji i planowania zajęć edukacyjnych, współpracy z innymi,
udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych oraz oceny własnej nauki.
Uczniowie, podzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami z kręgiem przyjaciół, odnosząc się do
nowych praktyk eksperymentowanych w szkole oraz do ulepszeń, jakie te podejścia i narzędzia
przyniosły im na poziomie osobistym i edukacyjnym. W ten sposób pozytywne opinie o szkole,
nauce i nauczycielach zostaną rozpowszechnione, a pozytywny wpływ na rozwój zainteresowania
uczniów karierą naukową zostanie wygenerowany i zwielokrotniony. Również uczniowie
o wyjątkowych potrzebach lub znajdujący się w niekorzystnej sytuacji na poziomie społecznym lub
kulturowym skorzystają z metodologii stosowanej przez nauczycieli, którzy stosują różne podejścia
do pokonywania przeszkód i trudności uczniów. Podejścia te pozwolą na przekazywanie wiedzy
i rozwijanie umiejętności opartych na indywidualnych skłonnościach, realizując program nauczania
ukierunkowany na edukację integracyjną.
W odniesieniu do rodziców, podręcznik pomoże im spojrzeć na szkołę z innej perspektywy:
powstanie inne - pozytywne i szersze spojrzenie na możliwości rozwoju własnego dziecka,
poprzez zwiększenie zainteresowania dziecka ścieżkami naukowymi oraz poprawę jego
umiejętności logicznych i matematycznych. Zadowolenie z pozytywnych zmian w danej szkole,
dzielone z innymi rodzicami, będzie miało swoje odzwierciedlenie w określeniu konkretnych
wymagań stawianych przez rodziców szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, zachęcając tym
samym inne szkoły do wdrażania modelu Fun@science.
Wreszcie, zaangażowanie w projekt decydentów politycznych wesprze usystematyzowanie modelu
dydaktycznego oraz wdrożenie określonych na poziomie krajowym referencyjnych narzędzi
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operacyjnych w zakresie edukacji przyrodniczej i promocji STEM w szerszym zakresie w regionach
reprezentowanych w partnerstwie.
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Jak korzystać z podręcznika

4.

Aby osiągnąć główne cele projektu, projekt Fun@science został zaprojektowany w oparciu o
następujące wymagania:


Podejście do nauki dostosowane do różnych grup wiekowych uczniów;



Metodyka nauczania/uczenia się w odniesieniu do różnych poziomów edukacyjnych;



Kompetencje, które należy rozwinąć;



Oczekiwane rezultaty podejścia do nauki w odniesieniu do waloryzacji technologii druku 3D
i doświadczeń nie tylko jako technologii, ale również jako metody do nauki;



Narzędzia do opracowania podejścia i metodologii;



Prototyp demonstracyjny związany z wdrożeniem modelu uczenia się.

Na kolejnych stronach zilustrowano kilka działań i materiałów informacyjnych, w odniesieniu do
konkretnej grupy wiekowej uczniów, poziomu szkoły i kompetencji/umiejętności, które należy
rozwinąć. Wszystkie te praktyki mogą być łatwo przetestowane przez nauczycieli i trenerów,
którzy mają do dyspozycji w każdym arkuszu ćwiczeń informacje na temat obszaru działania,
metodologii, grupy wiekowej, czasu trwania, celów i zadań, materiałów i zasobów, które mają być
wykorzystane oraz wskazówek dotyczących przygotowania, realizacji i kontynuacji samego
działania.
Zgodnie z harmonogramem projektu, partnerstwo wdroży pilotażowe działania i materiały
informacyjne objaśnione w niniejszym podręczniku od stycznia do września 2019 roku, angażując
120 uczniów i 20 nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne) w co najmniej 4 klasach dla każdego z uczestniczących krajów. Pilotaż
umożliwi uczniom "zabawę" ich umiejętnościami technicznymi, naukowymi, społecznymi
i osobistymi poprzez wzmocnienie ich zdolności do tworzenia map myśli oraz zachęcanie do
rozwoju.
Metodologie i treść niniejszego podręcznika zostaną zweryfikowane w oparciu o informacje
zwrotne zebrane podczas warsztatów krajowych przeprowadzonych w każdym kraju i skierowane
zostaną do nauczycieli szkolnych/szkoleniowców, którzy przeanalizują jego przesłanki, cel,
kompetencje i otwarte zasoby edukacyjne.
Wyniki badań pilotażowych zostaną przedstawione w sprawozdaniu i udostępnione partnerom,
a następnie zebrane w końcowym, międzynarodowym sprawozdaniu na temat wdrażania modelu
zachęcania do kariery STEM i globalnego uczenia się. Sprawozdanie będzie zawierało główne
dane ilościowe i jakościowe oraz wyniki badań pilotażowych wraz z głównymi sugestiami
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dotyczącymi wdrożenia modeli edukacji globalnej, włączając do programów szkolnych nieformalną
edukację szkolną opartą na druku 3D. Zebrane dane zostaną podsumowane w wytycznych
opracowanych przez partnerstwo na zakończenie projektu.

5. Działania i Materiały Informacyjne
1. ELEMENTY ALGEBRAICZNE DRUKARKI 3D

Matematyka, Geometria, Technika

Cele
Student będzie mógł:
 korzystać z podstawowych funkcji programu SugarCad (rysowanie, zapisywanie i drukowanie);
 poprzez obrazy i filmy wideo w Google Classroom, uczeń nabędzie pojęcie algebry w odniesieniu
do ułamków i jednostek;
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez rozwiązywanie, w grupie i z pomocą
nauczyciela, problemów napotykanych przy projektowaniu i drukowaniu figur geometrycznych;
 rozwijać umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia dzięki zaangażowaniu w koncepcję
przedmiotu swojego wynalazku (pudełko zawierające 5 kwadratów);
 nabyć umiejętności komunikacyjne, umiejętności aktywnego słuchania.

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie: ta faza podzielona jest na "wprowadzenie" - 20 minut - i "instrukcje" 10 minut;
 Realizacja: ta faza podzielona jest na "koncepcję" - 20 minut - i "test" - około 3 godzin;
 Kontynuacja: faza "powrotu" - 60 minut.

Szkoła Podstawowa: 9 - 10 lat

Metodologia
Metodologia opiera się na interakcji pomiędzy technologią a pedagogiką, która wykracza poza
"analogowe" modele edukacyjne i skupia się na eksperymentowaniu z nauczaniem cyfrowym w celu
rozwijania zdolności dzieci do tworzenia map myśli i zdobywania wiedzy matematyczno-naukowej.
Lekcje będą prowadzone przez 2/3 nauczycieli / szkoleniowców i będą wymagały aktywnego
zaangażowania uczniów na wszystkich etapach szkolenia w celu osiągnięcia wysokiego poziomu
zainteresowania i motywacji. Kroki są następujące:
 Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
 pojęcia algebry, frakcji i jednostek;
 objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
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testowanie projektu cyfrowego;
zapisywanie plików, drukowanie i dyskusja

Materiały i zasoby






IT: laptop (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D
Oprogramowanie: SugarCad, Cura 3D
Zasoby online: Google Classroom
Przykład prototypu już zrealizowanego

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
W tej fazie szczególna uwaga zostanie poświęcona planowaniu lekcji: przygotowaniu materiałów,
określeniu właściwych środowisk i najbardziej efektywnych sposobów pracy w celu osiągnięcia
rezultatów. W szczególności, w tej fazie konieczny będzie dostęp do serwera In3Dire, opartego na
kartach SBC (Single Board Computer). Dostęp ten, poprzez router, zapewni wykorzystanie
oprogramowania do modelowania 3D SugarCad z laptopów, które będzie używane przez uczniów
w fazie testowej w trybie offline. Dodatkowo konieczne będzie pobranie oprogramowania Cura, które
pozwala na wprowadzanie zmian w projektowanym obiekcie, a następnie przesłanie go do wydruku
z tego samego komputera. Cura przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można
zmieniać rozmiar modeli 3D i ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy
projektowania 3D, konieczne będzie wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów w większej
skali. Niezbędny będzie również dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie
przesyłanie filmów i obrazów związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie. W związku
z tym powinny być one zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić uczącym się naukę. Pojęcia te
i wybrany format cyfrowy powinny być proste, intuicyjne, ukierunkowane i jasne, aby uprościć fazę
weryfikacji i zrozumienia. Lekcja powinna być zaplanowana w taki sposób, aby od początku można
było dzielić się projektem z grupą uczestników, co zapewni wysoki poziom motywacji
i zainteresowania.
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego. Dzięki prezentacji prototypu zostaną wprowadzone projekty 3D, które
mają być zrealizowane, a następnie wprowadzone zostanie pojęcie algebry.
Instrukcje
Wyjaśnienie etapów, w których zostanie przedstawiona działalność polegająca na praktycznym
zastosowaniu poznanych wcześniej pojęć. Wszyscy uczniowie będą zaangażowani w rysowanie
otwartego pudełka zawierającego 5 kwadratów, na podstawie ułamków.

Realizacja
Koncepcja
Rysunek otwartego pudełka zawierającego 5 kwadratów, na podstawie ułamków.
Testowanie
Konstrukcja urządzenia (otwarte pudełko) podzielonego na pięć części (kwadratów).
Uczniowie zbudują otwarte pudełko symulując podział ułamka na podstawie liczby 5.
Następnie studenci przystąpią do procedur zapisywania projektu i wydrukują go przy użyciu
programu SugarCad.
Powrót
Studenci będą drukować projekty (otwarte pudełko).

Kontynuacja
Dyskusja i ocena prowadzonych działań będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania. Dzięki
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podziałowi uczniów na pary, nauczyciele mogą zapewnić im wsparcie i ocenić osiągnięty poziom
zrozumienia nauki. Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w fazie zapisu projektu oraz
w kolejnej fazie ustawiania parametrów druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość
drukowania.
Indywidualna ocena zostanie zapewniona poprzez stworzenie środowiska współpracy
i współdziałania, które pomoże uczniom podejmować i oceniać decyzje dotyczące planowania
i projektowania.

2. GEMOETRIA I POMIAR: POMIAR OBJETOŚCI I WYDAJNOSCI
Matematyka

Cele
Po zakończeniu tych czynności student będzie mógł:
 określać pomiary, tworzyć sześcian z pomiaru bocznego, rozumieć pomiary takie jak długość,
powierzchnia i objętość, wartość pieniądza i czas;
 nauczyć się mierzyć wszystkie te pojęcia;
 nauczyć się korzystać z drukarek 3D na poziomie szkoły podstawowej

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie - 60 minut
 Realizacja - 180 minut
 Kontynuacja - 60 minut
Szkoła podstawowa: 9 lat

Metodologia
1 nauczyciel
Klasa
Praca w grupie
3/4 elementów w każdej grupie

Materiały i zasoby








Pióro i kilka kolorowych kartek papieru
Linijki i kompasy
Nożyczki
Klej lub taśma
Laptopy, telefony komórkowe i/lub kamery
Projektory
Połączenie internetowe
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Oprogramowanie Microsoft Office
Kompatybilne oprogramowanie drukarki 3D
Drukarka 3D

Opis działania krok po kroku
Przygotowanie
Motywacja do tworzenia
Przed efektywnym rozpoczęciem projektowania obiektów 3D, studenci zostaną zaproszeni do
stworzenia własnych projektów, od koncepcji do projektu końcowego. Ta wiedza może stać się
ogromną korzyścią w życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym.
Kreatywność wraz z technikami druku, pozwalają na tworzenie unikalnych, ekskluzywnych
i niesamowitych projektów!

Realizacja
Opis działania
Ustalanie jednostki długości;
Identyfikacja objętości sześcianu, na podstawie pomiaru bocznego, jako jednostki sześciennej;
Pomiar objętości składający się z liczb w jednostkach sześciennych;
Obliczanie objętości sześcianu i prostokątnej równoległościanu;
Określenie zależności pomiędzy decymetrem sześciennym a litrem;
Ustalenie zależności między jednostkami miary a pomiarami objętości
Działania:
Uczniowie muszą budować różne kostki na podstawie określonego wymiaru bocznego;
Model zostanie wyświetlony w odpowiednim oprogramowaniu.
Drukowanie kostek 3D o różnych wymiarach.
Wypełniając je cieczą, udowadniając, że np. budując 10cm kostkę boczną (taką samą jak 1dm),
pojemność tej kostki wynosi jeden litr (1dm3 = 1 litr);

Kontynuacja działań
Wysoka efektywność demonstracji
Uczestnictwo w zajęciach, zwiększa wydajność uczniów, poprawia zdolność myślenia, a także
stymuluje wiele cech osobistych, takich jak zdolność do komunikacji.
Dzięki drukowaniu 3D, uczeń ma możliwość tworzyć własne przedmioty, zabawki, części i wszelkie
inne rzeczy, związane z wyobraźnią.
Uczniowie wykonają prezentację Power Point swoich projektów grupowych, w której będą musieli
wyjaśnić cały proces tworzenia swoich obiektów 3D, czego nauczyli się z tej aktywności i czy uznali ją
za użyteczną i zabawną.
Każdy uczeń oceni swoje własne osiągnięcia w grupie, a także osiągnięcia drugiego ucznia, biorąc pod
uwagę takie kryteria jak innowacyjność, kreatywność, organizacja i korekta.
Na końcu, nauczyciel oceni każdą grupę i ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę te same kryteria.
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3. ORIENTACJA
Geografia

Cele
Po zakończeniu tej czynności student będzie mógł:
 Stworzyć grę;
 Stworzyć punkty kontrolne i pytania na ich temat;
 Zdefiniować strategię przejścia z punktu A do punktu B;
 Stworzyć 2 kostki, jedną z cyframi i drugą z literami;
 Stworzyć strzałki 3D, które poprowadzą graczy do celu;
 Nauczyć się korzystać z drukarek 3D na poziomie szkoły podstawowej

Czas trwania
4 godziny:
 Przygotowanie - 60 minut
 Realizacja - 120 minut
 Kontynuacja - 60 minut

Szkoła podstawowa: 8 lat

Metodologia
1 nauczyciel
Klasa
Praca w grupie
3/4 elementów w każdej grupie

Materiały i zasoby









Kwadratowa podstawa (np. mapa miasta) oznaczona kratką ponumerowaną w liniach
poziomych i oznaczona literami w liniach pionowych
Laptopy, telefony komórkowe i/lub kamery
Projektory
Połączenie internetowe
Oprogramowanie Microsoft Office
Kompatybilne oprogramowanie drukarki 3D
Drukarka 3D

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Motywacja do tworzenia
Przed skutecznym rozpoczęciem projektowania obiektów 3D, uczniowie będą świadomi znaczenia
wskazówek podczas zwiedzania dowolnego miejsca na świecie.
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Następnie studenci stworzą własne projekty, od koncepcji do projektu końcowego. Ta wiedza może
stać się ogromną korzyścią w życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym.
Kreatywność wraz z technikami druku pozwala na tworzenie unikalnych, ekskluzywnych
i niesamowitych projektów!

Wdrożenie
Opis działania
Budowanie bazy, kostek i strzałek do gry.
Zaczynając od określonego punktu, rzuć kostką i znajdź sposób na dotarcie do współrzędnych
wskazanych przez kostkę.
Zapytanie/odpowiadanie na pytania o punkty orientacyjne/nazwy ulic/ cechy architektoniczne/itd.
Działania:
Uczniowie muszą zaprojektować, a następnie wydrukować w 3D dwie kostki i kilka strzałek do gry.
Kostki zostaną rzucone w celu pokazania współrzędnych, a strzałki doprowadzą gracza do tego celu.
Model zostanie wyświetlony w odpowiednim oprogramowaniu.
Druk 3D kostek i strzałek.

Kontynuacja działań
Wysoka efektywność demonstracji
Uczestnictwo w zajęciach, zwiększa wydajność uczniów, poprawia zdolność myślenia, a także
stymuluje wiele cech osobistych, takich jak zdolność do komunikacji.
Dzięki drukowaniu 3D, uczeń ma możliwość tworzyć własne przedmioty, zabawki, części i wszelkie
inne rzeczy, związane z wyobraźnią.
Uczniowie wykonają prezentację Power Point na temat swoich projektów grupowych, w której będą
musieli wyjaśnić cały proces tworzenia swoich obiektów 3D, czego nauczyli się z tego ćwiczenia i czy
uznali je za przydatne i zabawne.
Każdy uczeń oceni swoje własne osiągnięcia w grupie, a także osiągnięcia drugiego ucznia, biorąc pod
uwagę takie kryteria jak innowacyjność, kreatywność, organizacja i korygowanie.
Na końcu, nauczyciel oceni każdą grupę i ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę te same kryteria.
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4. MATEMATYKA I GEOMETRIA W 3D

Matematyka, geometria I technika

Cele
Student będzie mógł:
 narysować i zaprojektować grę planszową z szachownicami i kostkami rysowanymi w 3D, zapisać
plik i wydrukować go;
 poprzez obrazy i filmy wideo w Google Classroom, uczeń nauczy się:
o pojęć związanych z geometrią: odcinek otwarty i zamknięty łamany, wielokąty, figury
płaskie, bryły regularne - sześcian, pryzmat, stożek, kula;
o pojęcia algebry, operacje sumy, różnicy, mnożenia i dzielenia;
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez pracę w grupie i z nauczycielem,
problemów napotykanych przy projektowaniu i drukowaniu figur geometrycznych;
 rozwijać umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia dzięki zaangażowaniu w koncepcję
obiektu swojego wynalazku;
 nabyć umiejętności komunikacyjnych, umiejętności aktywnego słuchania i empatii oraz
doskonalenia umiejętności pracy w grupie dzięki pracy w zespole.

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie: ta faza podzielona jest na "wprowadzenie" - 45 minut - i "instrukcje" - 20 minut.
 Realizacja: ta faza podzielona jest na "koncepcję" - 10 minut - i "test" - około 180 minut.
 Dalsze działania: faza "powrotu" - 45 minut

Szkoła podstawowa: 7-10 lat

Metodologia
Metodologia ta opiera się na interakcji pomiędzy technologią a pedagogiką, która wykracza poza
"analogowe" modele edukacyjne i skupia się na eksperymentowaniu z nauczaniem cyfrowym w celu
rozwijania zdolności dzieci do tworzenia map myśli i zdobywania wiedzy matematyczno-naukowej.
Lekcje będą prowadzone przez 2/3 nauczycieli i powinny być zaplanowane w taki sposób, by możliwe
było dzielenie się projektem od początku z grupą uczestników, co zapewni wysoki poziom motywacji
i zainteresowania.
Kroki są następujące:
 Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
 Wprowadzenie pojęć związanych z określonymi tematami naukowymi;
 Objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
 Koncepcja modelu, który ma być projektowany;
 Eksperymentowanie z projektowaniem cyfrowym;
 Zapisywanie, drukowanie i omawianie plików.
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Materiały i zasoby
 Linijki, ołówki, kredki, nożyczki, arkusze A4 (jeden na parę - różne kolory), karton (1);
 IT: laptopy (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D;
 Oprogramowanie: SugarCad, Cura 3D;
 Zasoby online: Google Classroom;
 Przykład prototypu.

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego. W tej fazie konieczny będzie dostęp do serwera In3Dire, opartego na
kartach SBC (Single Board Computer). Dostęp ten, poprzez router, zapewni korzystanie z programu
do modelowania 3D SugarCad z laptopów, który będzie używany przez uczniów w fazie testowej
w trybie offline. Dodatkowo konieczne będzie pobranie oprogramowania Cura, które pozwala na
wprowadzanie zmian w projektowanym obiekcie, a następnie przesłanie go do wydruku z tego
samego komputera. Cura przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można
zmieniać rozmiar modeli 3D i ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy
projektowania 3D, konieczne będzie wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów w większej
skali. Niezbędny będzie również dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie
przesyłanie filmów i obrazów związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie.
Dzięki prezentacji prototypu wprowadzone zostaną projekty 3D, które mają być zrealizowane,
a następnie wprowadzone zostaną pojęcia algebry i geometrii.
Instrukcje
Wyjaśnienie etapów, w których zostanie przedstawiona działalność polegająca na praktycznym
zastosowaniu poznanych wcześniej pojęć. Dzieci będą zaangażowane w zaprojektowanie "gry
planszowej z koncepcjami", żetonu i kostki do gry w prototypowym formacie z wykorzystaniem
dostępnych artykułów papierniczych.

Wdrożenie
Koncepcja
Konstrukcja tablicy wyników z polami zawierającymi operacje matematyczne.
Testowanie
Zaczynając od płaskich figur geometrycznych, symulujących pracę drukarki 3D, wytworzą bryłę
składającą się z kilku płaskich figur geometrycznych nałożonych za pomocą koncepcji warstw.
Następnie przystąpią do rysowania znaku i matrycy przy użyciu SugarCad oraz do wyjaśnienia
procedur zapisu projektu.
Kontynuacja
Uczniowie wydrukują zrealizowane tokeny (liczniki gier).

Kontynuacja działań
Dyskusja i ocena prowadzonych działań będzie dokonana na wszystkich etapach wdrażania. Dzięki
podziałowi uczniów na pary, nauczyciele mogą zapewnić im wsparcie i ocenić osiągnięty poziom
zrozumienia i uczenia się. Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w fazie zapisu projektu
oraz w kolejnej fazie określania cech druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość
drukowania. Indywidualna ocena zostanie zapewniona poprzez stworzenie środowiska współpracy
i współdziałania, które pomoże uczniom podejmować i oceniać decyzje dotyczące planowania
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i projektowania.

5. PRACOWNIA DRUKU 3D W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Matematyka, Informatyka, Technika i Sztuka

Cele
Student będzie mógł:
 nauczyć się, że złożenie urządzenia wymaga wielu technologii, wysiłku i ciężkiej pracy,
 być w kontakcie z nowoczesną technologią,
 nauczyć się wielu przydatnych rzeczy,
 dowiedzieć się, jak ważne dla innowacji jest myślenie typu open source,
 być w stanie uchwycić koncepcje,
 nauczyć się wykorzystywać matematykę do projektowania w 3D
 rozwijać kreatywność
 nauczyć się efektywnej współpracy
 być w stanie rozwiązywać problemy

Czas trwania
14 godzin:
 Przygotowanie: 1 godzina
 Wdrożenie: 3 lekcje (po 4 godziny każda) w zależności od tego, ile drukarek 3D będzie
używanych. 1 lekcja łącząca elementy drukarki 3D razem. 1 lekcja nauki projektowania. 1 lekcja
aby wydrukować prace.
 Kontynuacja: 1 godzina

Szkoła Podstawowa: 6-10 lat

Metodologia
Metodologia: Nauczanie konstruktywistyczne opiera się na przekonaniu, że uczący się są aktywnie
zaangażowani w proces budowania treści i wiedzy, w przeciwieństwie do biernego odbierania
informacji. Uczniowie są twórcami treści i wiedzy. Uczniowie uczą się dzięki szkoleniu, które pozwala
im przejąć inicjatywę w zakresie własnych doświadczeń edukacyjnych. Uczniowie pracują przede
wszystkim w grupach, a nauka i wiedza są interaktywne i dynamiczne. Dużą uwagę i nacisk kładzie się
na umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także współpracę i wymianę pomysłów.
Nauczyciele: 2 instruktorów. Jeden prowadzi, a drugi pomaga dzieciom. Nauczyciele powinni
posiadać podstawową wiedzę z zakresu druku 3D. Rolą nauczycieli jest zachęcanie i ułatwianie
dyskusji. Dlatego też nauczyciel powinien skupić się przede wszystkim na prowadzeniu i zachęcaniu
uczniów poprzez zadawanie pytań, które doprowadzą ich do wypracowania własnych wniosków na
ten temat.
Ćwiczenie odbędzie się w laboratorium/klasie i wymaga pracy w grupach.
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Materiały i zasoby






Drukarki 3D Ultimaker
Oprogramowanie Cura
Pobierz za darmo wycinarkę 3D, która szybko i łatwo przygotuje Twoje modele 3D
Włókna z tworzywa sztucznego

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Nauczyciel powinien stworzyć laboratorium produkcyjne dla dzieci.
Przynieś drukarkę 3D jako narzędzie do tworzenia, aby uczniowie od początku naprawdę
zaangażowali się w pracę z samą drukarką. Z takim praktycznym doświadczeniem samodzielnego jej
zbudowania, zyskują zrozumienie jej działania. To również łączy ich z nią na poziomie emocjonalnym
w tym sensie, że nie jest to tylko szkolna drukarka, ale jest wyłącznie ich, oni ją zbudowali, kawałek
po kawałku.

Realizacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedstaw dzieciom drukarki 3D
Poproś ich o przeczytanie instrukcji i skonstruowanie drukarki 3D kawałek po kawałku, śruba po
śrubie.
Wprowadź ich do projektu 3D.
Poproś ich, aby zaczęli od prostych projektów i konstrukcji takich jak zabytki, ich nazwy, itp.
najpierw na kartce papieru, a następnie w komputerze.
Zachęcaj ich do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie drukowania modeli.
Wprowadź ich do procesu drukowania 3D.

Kontynuacja działań
1.
2.
3.

Demonstracja twórczości
Dyskusja w klasie: Jakie było dla nich to doświadczenie?
Poproś uczniów o zastanowienie się nad indywidualną nauką. Sugerowane pytania to: co należy
poprawić? Jakie są moje mocne strony? Co szczególnie lubię i czego nie lubię w druku 3d? W jaki
sposób drukowanie 3D miałoby być nieodłączną częścią procesu uczenia się wielu przedmiotów?
Jakich przedmiotów?
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6. ZBUDUJ SWOJA WLASNA KOSTKE DO UKLADANIA
Matematyka

Cele
Uczeń powinien nauczyć się rozumowania przestrzennego i tworzenia prostych bloków w "Fusion
360" (lub innego rodzaju oprogramowania).
Na zakończenie tej lekcji (po zakończeniu projektu) uczeń powinien umieć poruszać kostkami oraz
tworzyć je w przestrzeni 3D.

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie - 60 minut
 Realizacja - 180 minut
 Kontynuacja - 60 minut

Gimnazjum: 12-14 lat

Metodologia
Realizacja tego projektu wymaga pracy zespołowej, dlatego też uczniowie są podzieleni na różne
grupy.Nauczanie przez nauczycieli jest obowiązkowe, aby pomóc, ukierunkować i nadzorować
postępy w pracy.
Pierwszym krokiem jest dokładne wyjaśnienie, czym jest sześcienna kostka do układania. Nauczyciele
powinni podać przykład praktyczny, aby uczniowie mogli zrozumieć, jaki jest zamierzony efekt
końcowy.
Drugi krok to wprowadzenie do projektowania 3D (sugerowane oprogramowanie: "Fusion 360", ale
może być też inne).
Trzeci krok to rysunek techniczny. Każda grupa opracowuje swoje własne rozwiązanie za pomocą
oprogramowania do projektowania 3D, które jest dostępne w klasie.
Czwarty krok polega na wydrukowaniu prototypu, który został opracowany w trzecim kroku,
a następnie sprawdzeniu jak poszczególne części składają się w sześcian na końcu.

Materiały I zasoby






Projektor wideo (głównie dla kroku 2);
Laptop;
Oprogramowanie projektowe ("Fusion 360" lub równoważne);
Drukarka 3D

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Po zakończeniu KROKU 1 i KROKU 2, uczniowie muszą zostać podzieleni na grupy.
Każda grupa uczniów jest przypisana do komputera, na którym będzie rozwijać projekt, poprzez
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opracowanie rozwiązania postawionego problemu.
Należy sprawdzić czy działa sieć, aby umożliwić wyszukiwanie i korzystanie z zasobów dostępnych
w Internecie.
Sprawdzane jest działanie drukarki 3D i jej poprawny interfejs z komputerem: kluczowe zadanie
będzie do wykonania przez nauczycieli.

Realizacja
Kostka sześcienna musi być stworzona w "360 Fusion" lub w odpowiednim oprogramowaniu.










Kostka zawiera 27 mniejszych kostek (3x3x3);
Każda kostka ma wymiary 10cm3;
System układanki musi składać się z 5 elementów;
Każdy element musi składać się z 4 do 6 kostek;
Żaden element nie powinien mieć takiego samego kształtu;
Pięć elementów musi się złożyć w kostkę;
Kostka powinna się łączyć;
Co najmniej 4 elementy powinny wystawać w kierunku X, Y i Z. Dopuszczalna jest tylko jeden
element płaski;
Każdy sześcian powinien mieć inny kolor.

Podaj swoje rozwiązanie w dokumencie w pliku WORD.
Każda grupa powinna stworzyć przewodnik dotyczący rozwiązania zagadki, która została
przygotowana. Powinno być 5 etapów; każdy z nich dodaje kolejny element aż do zakończenia
układanki. Należy wykonać zrzuty ekranu i wkleić je do dokumentu WORD. Do przewodnika należy
dodać jakiś tekst, w przypadku gdy niektóre kroki wymagają wyjaśnienia.

Kontynuacja działań
Nauczyciele powinni uważnie obserwować poszczególne etapy pracy wszystkich grup, zadając
przypadkowe pytania, aby sprawdzić, czy uczniowie są świadomi wykonywanych czynności
(uzasadnienie).
Pod koniec każdego etapu sprawdzane są wykonane prace (projekt, linie programowe, produkt
końcowy) i korygowane, jeśli pojawią się jakieś problemy.
Jeśli chodzi o ocenę, proponujemy następujące rodzaje pytań: czego się nauczono? Główne
napotkane trudności? Czy poszczególne części dobrze do siebie pasują i tworzą sześcian?
Ostatnie z powyższych pytań jest rzeczywiście bardzo ważne, gdy odnosi się do ważnej kwestii
w zakresie druku 3D: tolerancje wymiaru części. Ta ostatnia kwestia jest kluczowa dla montażu na
końcu, przy formowaniu sześcianu.
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7. WPROWADZENIE DO DRUKU 3D
Informatyka / Fizyka

Cele
Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z koncepcją druku 3D. Przedstawienie im aktualnego stanu
wiedzy, możliwości druku 3D oraz technicznego procesu przetwarzania surowców w gotowy produkt.
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni mieć ogólne pojęcie o prezentowanych zagadnieniach oraz
znać historię, cel i możliwości wykorzystania technologii druku 3D.
Ponadto, po zajęciach uczniowie powinni wiedzieć jak stworzyć prosty model 3D.

Czas trwania
3 godziny:
 Przygotowanie - 30 minut. Nauczyciel musi przygotować filmy z YT pokazujące wykorzystanie
drukarek 3D i zaktualizować swoją wiedzę na temat aktualnego stanu wykorzystania drukarek 3D
w Polsce i na świecie.
 Realizacja - 120 minut.
 Kontynuacja - 30 minut

Gimnazjum: 10-14 lat

Metodologia




1 nauczyciel, który wie, jak tworzyć modele 3D i obsługiwać drukarkę 3D.
Zajęcia odbywać się będą w klasie informatycznej lub innym laboratorium wyposażonym
w komputery.
Zajęcia będą odbywać się w parach i oraz w formie dyskusji w klasie.

Materiały I zasoby






Projektor wideo
Laptop
Projektor, film o druku 3D, laptop, dostęp do Internetu
Dostęp do Internetu.

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Lekcja rozpoczyna się od przedstawienia planu zajęć.
Zajęcia rozpoczynają się od ogólnego wprowadzenia do druku 3D.
1.
2.
3.

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję z uczniami na temat możliwości wykorzystania druku 3D
Dyskusja ma formę burzy mózgów. Wszystkie odpowiedzi są zapisywane na tablicy.
Odpowiedzi nie są jeszcze oceniane.
Uczniowie oceniają odpowiedzi z pomocą nauczyciela.
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Wdrażanie
1. Nauczyciel przedstawia pojęcie druku 3D
- Historia
- Cel
- Przykłady zastosowań i gdzie obecnie stosowana jest technologia druku 3D.
- Zalety i wady druku 3D
2. Uczniowie oglądają przykład drukarki 3D na filmie wideo.
Przykład filmu wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
Nauczyciel może udostępnić dowolny film prezentujący pracę drukarek 3D lub uruchomić w klasie
drukarkę 3D. W tym przypadku konieczne jest przestrzeganie zasad BHP i zapoznanie z nimi uczniów.
3. Po omówieniu filmu i prezentacji drukarek 3D, nauczyciel ponownie pyta uczniów, gdzie
wykorzystywany jest druk 3D.
4. Podsumowanie otrzymanych odpowiedzi. Wprowadzenie do modelu 3D.
5. Uczniowie dzielą się na pary i uruchamiają komputery
6. Uczniowie otwierają program do tworzenia modeli 3D.
7. Nauczyciel przedstawia (np. wyświetlając swój ekran na projektorze) jak stworzyć model 3D.
8. Uczniowie podążają za nauczycielem i powtarzają krok po kroku. Zaczynając od otwarcia programu,
przez konkretne czynności związane z tworzeniem modelu 3D.
9. Uczniowie mogą swobodnie korzystać z funkcji programu przez resztę zajęć.
Nauczyciel pomaga im w całym cyklu zajęć.

Kontynuacja działań
Nauczyciel kończy zajęcia podsumowaniem zebranych informacji.
Po ukończeniu ćwiczeń, uczniowie powinni sami poszukać więcej informacji na temat drukowania 3D.
Aby im pomóc, nauczyciel powinien przygotować listę dostępnych materiałów online, które uważa za
wartościowe.

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

8. POJECIE FIZYKI W 3D
Fizyka i Technika

Cele
Uczniowie będą mogli:
 korzystać z podstawowych funkcji programu SugarCad (rysowanie, zapisywanie i drukowanie);
 poprzez obrazy i filmy w Google Classroom, uczeń nabędzie wiedzę z zakresu fizyki: dźwigni, sił
punktu ciężkości, poślizgu nachylonego i energii kinetycznej;
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez pracę w grupie i z nauczycielem,
omawiać problemy napotykane w projektowaniu i drukowaniu figur geometrycznych;
 umieć wykorzystywać kreatywność jako fantazję, inwencję i wyobraźnię;
 nabyć umiejętności komunikacyjne, umiejętności aktywnego słuchania i empatii oraz doskonalić
umiejętności pracy w grupie.

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie: ta część jest podzielona na "wprowadzenie" - 20 minut - i "instrukcje" - 10 minut;
 Realizacja: ta część jest podzielona na " pomysł" - 30 minut - i " test" - około 3 godzin;
 Kontynuacja: etap "powrót" - 1 godzina.

Gimnazjum: 11-14 lat

Metodologia
Metodologia ta opiera się na interakcji pomiędzy technologią a pedagogiką, która wykracza poza
"analogowe" modele edukacyjne i skupia się na eksperymentowaniu z nauczaniem cyfrowym w celu
rozwijania zdolności dzieci do tworzenia map myśli i zdobywania wiedzy matematyczno-naukowej.
Lekcje będą prowadzone przez 2/3 nauczycieli i powinny być zaplanowane w taki sposób, by możliwe
było dzielenie się projektem od początku z grupą uczestników, co zapewni wysoki poziom motywacji
i zainteresowania.
Kroki są następujące:
 Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
 Pojęcia dotyczące fizyki - dźwigni, związanych z nią sił, punktu ciężkości, płaszczyzny nachylonej,
energii kinetycznej;
 Objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
 Testowanie projektu cyfrowego;
 Zapisywanie, drukowanie i omawianie plików

Materiały i zasoby





IT: laptop (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D
Oprogramowanie: SugarCad, Cura 3D
Zasoby online: Google Classroom
Przykład już zrealizowanego prototypu
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Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego.
W szczególności, w tej fazie konieczny będzie dostęp do serwera In3Dire, opartego na kartach SBC
(Single Board Computer). Dostęp ten, poprzez router, zapewni korzystanie z programu do
modelowania 3D SugarCad z laptopów, który będzie używany przez uczniów w fazie testowej w trybie
offline. Dodatkowo konieczne będzie pobranie oprogramowania Cura, które pozwala na
wprowadzanie zmian w projektowanym obiekcie, a następnie przesłanie go do wydruku z tego
samego komputera. Cura przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można
zmieniać rozmiar modeli 3D i ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy
projektowania 3D, konieczne będzie wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów w większej
skali. Niezbędny będzie również dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie
przesyłanie filmów i obrazów związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie.
Nauczyciele przedstawią pojęcia z zakresu fizyki: dźwigni, sił ciężkości, nachylenia płaszczyzny,
równowagi oraz energii kinetycznej i potencjalnej.
Instrukcje
Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jak uzyskać dostęp do Google Classroom w celu zapoznania się z tym
środowiskiem nauki. Następnie wyjaśnią kolejne etapy zajęć związane z pojęciami fizyki.

Realizacja
Koncepcja
Rysowanie dźwigni z punktem podparcia w 2D, a następnie przeniesienie jej w 3D.
Rysowanie płaszczyzny nachylonej na różnych wysokościach.
Testowanie
Po wyjaśnieniu powiązanych ze sobą pojęć fizyki uczniowie rysują dźwignię i pochyloną płaszczyznę.
Nauczyciele przekażą informację zwrotną dotyczącą projektu zrealizowanego przez każdego ucznia,
a po jego zakończeniu uczniowie przystąpią do ostatecznego zapisu pracy i przekażą ją do drukarki 3D
za pomocą oprogramowania Cura.
Powrót
Każdy uczeń przygotuje swój własny projekt do druku 3D.

Kontynuacja działań
Dyskusja i ocena przeprowadzonych działań będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania.
Nauczyciele zapewnią uczniom niezbędne wsparcie w fazach wdrażania i ocenią osiągnięty poziom
zrozumienia wiedzy i postępu w nauce.
Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w fazie zapisu projektu oraz w kolejnej fazie
ustawiania właściwości druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość drukowania.
Indywidualna analiza zostanie dokonana poprzez stworzenie środowiska współpracy i współdziałania,
które pomoże uczniom w podejmowaniu i ocenie decyzji dotyczących planowania i projektowania.
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9. MOLEKULA H20
Nauki przyrodnicze/Chemia

Cele
Uczniowie będą mogli:
 korzystać z podstawowych funkcji programu ThincerCAD (modelowanie, łączenie obiektów,
eksport i drukowanie);
 dzięki zdjęciom i filmom wideo w Google Classroom, uczniowie uzyskają konkretne wyobrażenie
o strukturze cząsteczki wody i jej ogólnym kształcie.
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez rozwiązywanie, pracę w grupie
i z nauczycielem, opisanie problemów napotkanych przy projektowaniu i drukowaniu złożonego
modelu
 uzyskać wiedzę, w jaki sposób używać kreatywności jako fantazji, inwencji i wyobraźni;
 zdobywać umiejętności komunikacyjne, aktywne słuchanie i empatię oraz doskonalić
umiejętności pracy w grupie, dzięki pracy w zespole.

Czas trwania
6 godzin:
 Przygotowanie: ta część jest podzielona na "wprowadzenie" - 30 minut - i "instrukcje" - 30 minut;
 Realizacja: ta część jest podzielona na "modelowanie w ciemno" - 2 godziny "modelowanie
reprodukcyjne" - około 2 godzin;
 Kontynuacja: etap "analizy" - 1 godzina.

Gimnazjum: 10-14 lat

Metodologia
Metodologia ta opiera się na połączeniu chemicznej koncepcji struktury cząsteczek wody
z praktycznym wymiarem modelowania i tworzenia modelu 3D, który jest namacalnym obiektem dla
uczniów i pomaga im rozwinąć złożone wyobrażenie o kluczowym elemencie natury (wodzie).
Jednocześnie może on być wykorzystywany do wizualizacji innych cząsteczek. To ćwiczenie zwiększa
kreatywność, ponieważ w pierwszej fazie uczniowie są proszeni o modelowanie cząsteczki wody,
zanim pokażą jej dokładny kształt, który będą próbowali odtworzyć i wydrukować w drugiej fazie.






Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
Podstawy chemiczne struktury molekuły wody
Objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
Testowanie projektu cyfrowego;
Zapisywanie plików, drukowanie i dyskusja.

Materiały i zasoby




IT: laptop (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D
Oprogramowanie: SugarCad, Cura 3D
Zasoby online: Google Classroom

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.



Przykład już zrealizowanego prototypu

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego.
W szczególności, w tej fazie konieczne będzie zarejestrowanie się w programie ThinkerCAD poprzez
klasowe połączenie WIFI. Dodatkowo konieczne będzie pobranie programu Cura, który umożliwia
dokonywanie zmian w projektowanym obiekcie, a następnie wyeksportowanie go na kartę SD. Cura
przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można zmieniać rozmiar modeli 3D
i ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy projektowania 3D, konieczne będzie
wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów o większej skali. Niezbędny będzie również
dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie przesyłanie filmów i obrazów
związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie.
Dzięki prezentacji prototypu i zdjęć wybranych przez nauczyciela, pojęcie o strukturze cząsteczek
wody zostanie szczegółowo przedstawione uczniom.
Instrukcje
Nauczyciele wyjaśniają etapy czynności, które będą realizowane, związane są z naukami
przyrodniczymi i strukturą cząsteczek wody. Poprowadzą również uczniów przez sam proces
drukowania 3D. Biorąc pod uwagę kształt ostatecznego modelu, należy podjąć konkretne działania
w celu uzyskania udanego wydruku. Uczniowie uzyskają wiedzę technologiczną na temat drukowania
modelu kulistego, który ma bardzo ograniczoną powierzchnię do przylegania do płyty konstrukcyjnej.
Będą musieli również liczyć się z tym, że w miarę jak drukarka będzie się przewracać do góry pod
pewnym kątem, może pojawić się potrzeba zaprojektowania podpór, które pozwolą drukarce
bezbłędnie przejść przez te obszary.

Realizacja
Koncepcja
Rysowanie subiektywnej koncepcji struktury cząsteczek wody w 3D.
Testowanie
Uczniowie najpierw narysują cząsteczkę H2O , w taki sposób jak ją sobie wyobrażają. Następnie
przygotują ją na podstawie szablonu dostarczonego przez nauczyciela i przystąpią do ostatecznego
zapisu pracy i przekażą ją do drukarki 3D za pomocą programu Cura.
Powrót
Każdy student przygotuje swój własny projekt do druku 3D

Kontynuacja działań
Dyskusja i ocena przeprowadzonych działań będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania.
Nauczyciele zapewnią uczniom niezbędne wsparcie w fazach wdrażania i ocenią osiągnięty poziom
zdobytej wiedzy i postępu w nauce.
Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w czasie zapisu projektu oraz w kolejnej fazie
ustawiania właściwości druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość drukowania.
Indywidualna ocena zostanie zapewniona poprzez stworzenie środowiska współpracy
i współdziałania, które pomoże uczniom w podejmowaniu i ocenie decyzji dotyczących planowania
i projektowania.

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
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10. TWIERDZENIE PITAGORASA
Geometria i Technika

Cele
Studenci będą mogli:
 korzystać z podstawowych funkcji programu SugarCad (rysowanie, zapisywanie i drukowanie);
 poprzez obrazy i filmy wideo w Google Classroom, uczeń nabędzie pojęcia z matematyki o kątach
i Twierdzeniu Pitagorasa, w tym zrozumienia wymiarów i miar;
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez omawianie, w grupie i z pomocą
nauczyciela, problemów napotykanych w projektowaniu i drukowaniu figur geometrycznych;
 umieć wykorzystywać kreatywność jako fantazję, inwencję i wyobraźnię;
 nabyć umiejętności komunikacyjne, aktywnego słuchania i empatii oraz doskonalić umiejętność
pracy w grupie.

Czas trwania
5 godzin:
 Przygotowanie: ta część jest podzielona na "wprowadzenie" - 20 minut - i "instrukcje" - 20 minut;
 Realizacja: ta część jest podzielona na " pomysł" - 20 minut - i "test" - około 3,5 godziny;
 Kontynuacja: etap "powrót" - 30 minut.

Gimnazjum: 11-14 lat

Metodologia
Metodologia ta opiera się na interakcji pomiędzy technologią a pedagogiką, która wykracza poza
"analogowe" modele edukacyjne i skupia się na eksperymentowaniu z nauczaniem cyfrowym w celu
rozwijania zdolności dzieci do tworzenia map myśli i zdobywania wiedzy matematyczno-naukowej.
Lekcje będą prowadzone przez 2/3 nauczycieli i powinny być zaplanowane w taki sposób, by możliwe
było dzielenie się projektem od początku z grupą uczestników, co zapewni wysoki poziom motywacji
i zainteresowania.
Kroki są następujące:
 Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
 Matematyczne pojęcie o kątach i Twierdzeniu Pitagorasa;
 Objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
 Testowanie projektu cyfrowego;
 Zapisywanie, drukowanie i omawianie plików

Materiały i zasoby





IT: laptop (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D;
Oprogramowanie: SugarCad, Cura 3D;
Zasoby online: Google Classroom;
Przykład już zrealizowanego prototypu

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie
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Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego.
W tej fazie konieczny będzie dostęp do serwera In3Dire, opartego na kartach SBC (Single Board
Computer). Dostęp ten, poprzez router, zapewni korzystanie z programu do modelowania 3D
SugarCad z laptopów, który będzie używany przez uczniów w fazie testowej w trybie offline.
Dodatkowo konieczne będzie pobranie oprogramowania Cura, które pozwala na wprowadzanie
zmian w projektowanym obiekcie, a następnie przesłanie go do wydruku z tego samego komputera.
Cura przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można zmieniać rozmiar modeli 3D
i ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy projektowania 3D, konieczne będzie
wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów w większej skali. Niezbędny będzie również
dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie przesyłanie filmów i obrazów
związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie.
Dzięki prezentacji prototypu i zdjęć wybranych przez nauczyciela, zaprezentowane zostaną pojęcia
matematyczne związane z kątami i Twierdzeniem Pitagorasa.
Instrukcje
Nauczyciele wyjaśniają etapy działań, które będą realizowane, związane są z matematyką, główne
kąty (ostry, rozwarty, prosty i płaski) oraz Twierdzenie Pitagorasa.

Realizacja
Koncepcja
Rysunek elementów geometrycznych przedstawiony przez twierdzenie Pitagorasa, w formacie 3D.
Narysowanie okręgu z zaznaczonymi kątami ostrymi, rozwartymi, prostymi i płaskimi.
Testowanie
Uczniowie narysują trójkąt i dwa kwadraty podzielone na prostokąty (przystąpią do zapisywania
pracy). Następnie zostanie narysowane koło z zaznaczonymi liczbami lub literami kątów (ostry,
rozwarty, prosty i płaski).
Uczniowie przystąpią do ostatecznego zapisania pracy i przekażą ją do drukarki 3D za pomocą
programu Cura.
Powrót
Każdy uczeń przygotuje swój własny projekt do druku 3D.

Kontynuacja działań
Dyskusja i ocena przeprowadzonych działań będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania.
Nauczyciele zapewnią uczniom niezbędne wsparcie w fazach wdrażania i ocenią osiągnięty poziom
zdobytej wiedzy. Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w czasie zapisu projektu oraz
w kolejnej fazie ustawiania właściwości druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość
drukowania. Indywidualna ocena zostanie dokonana poprzez stworzenie środowiska współpracy
i współdziałania, które pomoże uczniom w podejmowaniu i ocenie decyzji dotyczących planowania
i projektowania.

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
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11. STRUKTURA DNA
Biologia

Cele
Uczniowie będą mogli:
 korzystać z podstawowych funkcji oprogramowania ThincerCAD (modelowanie, eksport
i drukowanie);
 dzięki zdjęciom i filmom wideo w Google Classroom, studenci uzyskają konkretne wyobrażenie
o strukturze DNA i ogólnym kształcie.
 rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów poprzez omawianie, w grupie i z pomocą
nauczyciela, problemów napotkanych podczas projektowania i drukowania złożonego modelu
 dowiedzieć się , jak używać kreatywności jako fantazji, inwencji i wyobraźni;
 zdobywać umiejętności komunikacyjne, poprzez aktywne słuchanie i empatię oraz doskonalić
umiejętności pracy w grupie.

Czas trwania
6 godzin:
 Przygotowanie: ta część jest podzielona na "wprowadzenie" - 30 minut - i "instrukcje" - 30 minut;
 Realizacja: ta część jest podzielona na "modelowanie w ciemno" - 2 godziny "modelowanie
reprodukcyjne" - około 2 godzin;
 Kontynuacja: etap "analizy" - 1 godzina.

Szkoła średnia: 15-18 lat

Metodologia
Metodologia ta opiera się na powiązaniu teoretycznej koncepcji biologicznej struktury DNA
z praktycznym wymiarem modelowania i tworzenia modelu 3D, który jest namacalnym obiektem
uczniów i pomaga im rozwinąć złożone wyobrażenie o kluczowym elemencie ludzkiego ciała.
Jednocześnie zwiększa kreatywność, ponieważ w pierwszej fazie uczniowie są proszeni
o modelowanie DNA , zanim otrzymają dokładny kształt, który będą próbowali odtworzyć
i wydrukować w drugiej fazie.
 Wprowadzenie i objaśnienie głównych funkcji drukarki 3D oraz funkcji oprogramowania do
projektowania i drukowania;
 Biologiczne i chemiczne podstawy funkcjonowania DNA
 Objaśnienie etapów realizacji działań praktycznych;
 Testowanie projektu cyfrowego;
 Zapisywanie, drukowanie i omawianie plików.

Materiały i zasoby





IT: laptop (jeden na parę), projektor/LIM, połączenie internetowe, drukarka 3D;
Oprogramowanie: ThincerCad, Cura 3D;
Zasoby online: Google Classroom;
Przykład już zrealizowanego prototypu

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie
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Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Wprowadzenie
Po podzieleniu uczniów na pary i przydzieleniu komputera, lekcja będzie ukierunkowana na
wprowadzenie głównych narzędzi cyfrowych, obsługę programu do modelowania 3D i proces
drukowania trójwymiarowego.
W szczególności, w tej fazie konieczne będzie zarejestrowanie się w programie ThinkerCAD poprzez
klasowe połączenie WIFI. Dodatkowo konieczne będzie pobranie programu Cura, który pozwala na
dokonywanie zmian w projektowanym obiekcie, a następnie wyeksportowanie go na kartę SD. Cura
przekształca pliki 3D w pliki warstwowe, dzięki czemu będzie można zmieniać rozmiar modeli 3D i
ustawiać główne funkcje drukowania. W celu ułatwienia fazy projektowania 3D, konieczne będzie
wykonanie i zaprezentowanie uczniom prototypów w większej skali. Niezbędny będzie również
dostęp do zasobu online Google Classroom, gdzie możliwe będzie przesyłanie filmów i obrazów
związanych z pojęciami, które będą wyjaśniane w klasie.
Dzięki prezentacji prototypu i zdjęć wybranych przez nauczyciela, pojęcie o strukturze DNA zostanie
szczegółowo przedstawione uczniom.
Instrukcje
Nauczyciele wyjaśniają etapy czynności, które będą realizowane, związane są głównie z biologią,
funkcją DNA, strukturą, kształtem i skalą.

Realizacja
Koncepcja
Rysowanie subiektywnej koncepcji kształtu i struktury DNA w 3D.
Testowanie
Uczniowie najpierw narysują DNA, tak jak je sobie wyobrażają. Następnie przygotują je na podstawie
szablonu dostarczonego przez nauczyciela. Następnie uczniowie przystąpią do ostatecznego zapisu
pracy i przekażą ją do drukarki 3D za pomocą oprogramowania Cura.
Powrót
Każdy uczeń przygotuje swój własny projekt do druku 3D

Kontynuacja działań
Dyskusja i ocena przeprowadzonych działań będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania.
Nauczyciele zapewnią uczniom niezbędne wsparcie w fazach wdrażania i ocenią osiągnięty poziom
zdobytej wiedzy.
Szczególnego wsparcia nauczyciele udzielą uczniom w fazie zapisu projektu oraz w kolejnej fazie
ustawiania właściwości druku, takich jak grubość warstwy, temperatura, szybkość drukowania.
Indywidualna ocena zostanie zapewniona poprzez stworzenie środowiska współpracy i
współdziałania, które pomoże uczniom w podejmowaniu i ocenie decyzji dotyczących planowania
i projektowania.

Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
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12. KONSTRUKCJA MODELU 3D
Informatyka / Fizyka

Cele
Celem ćwiczenia będzie przedstawienie możliwości druku 3D w praktyce. Po ukończeniu ćwiczeń,
uczniowie powinni być w stanie zrozumieć teoretyczny proces drukowania i wiedzieć w jakim
programie można tworzyć modele do druku.
Uczeń zapozna się również z możliwościami druku 3D i jego zastosowania w systemie edukacji.

Czas trwania
4 godziny w następujący sposób:
 Przygotowanie: Nauczyciel powinien zapoznać się z aktualną wiedzą na temat korzystania
z druku 3D - czas trwania zależy od posiadanej przez nauczyciela wiedzy.
 Realizacja: Zajęcia powinny trwać 3 godziny lekcyjne.
 Dalsza część zajęć: dyskusja nie powinna trwać dłużej niż 20-30 minut.

Szkoła średnia: 15-18 lat

Metodologia
1 nauczyciel, który wie, jak tworzyć modele 3D i jak obsługiwać drukarkę 3D.
Zajęcia odbywać się będą w klasie informatycznej lub innej pracowni wyposażonej w komputery.
Zajęcia będą odbywać się w parach i formie dyskusji w klasie.

Materiały i zasoby




Laptop/komputer
Niezbędne oprogramowanie
Drukarka 3D

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Dołączając do tych zajęć, uczniowie powinni mieć już podstawową wiedzę na temat druku 3D i jego
zastosowań.
Dla przypomnienia, nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia podstawowych zagadnień:
 Czym jest drukowanie 3D
 Jakie są jego plusy i minusy
 Gdzie obecnie stosowane jest drukowanie 3D
 Jak tworzyć bardzo proste modele 3D
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia uczniom o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących w klasie. Przed rozpoczęciem ćwiczenia nauczyciel krótko objaśnia mechanizm
działania drukarek 3D. Wyjaśnia uczniom jak wygląda proces drukowania: od wykonania modelu
Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
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w komputerze do otrzymania gotowego produktu.

Realizacja
1. Nauczyciel wykonuje próbną prezentację wydruku 3D, drukując przygotowany przez
siebie prosty model lub prezentując już wydrukowany model. Daje go uczniom do
zapoznania się z konstrukcją.
2. Uczniowie mogą zadawać pytania nauczycielowi. Następnie rozpoczynają pracę nad
własnym modelem.
3. Nauczyciel dzieli uczniów na pary.
4. Każda para pracuje nad stworzeniem jednego modelu 3D.
5. Uczniowie uruchamiają komputery i oprogramowanie do tworzenia modeli 3D (tutaj
decyzja zależy od możliwości szkoły, mogą to być zarówno programy płatne jak i proste
darmowe oprogramowanie)
6. Następnym krokiem jest stworzenie przez uczniów prostego modelu przedmiotu.
7. Nauczyciel może podać temat pracy lub pozwolić uczniom na zrobienie tego, co chcą.
8. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i pomaga im w fazie projektowania.
9. Uczniowie mają dostęp do Internetu, aby uzyskać porady, ale nie wolno im pobierać już
wykonanych modeli.
10. Po zakończeniu pracy każda z par przedstawia przygotowany przez siebie model.
11. Następnie studenci głosują na najlepszy model, a zwycięzca jest drukowany w drukarce
3D.
Kontynuacja działań
Po zakończeniu pracy w grupach, nauczyciel może sprawdzić wiedzę teoretyczną uczniów.
Zajęcia kończą się dyskusją na temat znaczenia druku 3D w edukacji. Uczniowie zastanawiają się
również, jak druk 3D może wpływać na atrakcyjność zajęć szkolnych i z jakich przedmiotów może być
wykorzystywany (biologia, chemia, matematyka, itp.).
Nauczyciel kończy dyskusję, przedstawiając rzeczywiste przykłady wykorzystania druku 3D
w edukacji.
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13. METODOLOGIA DRUKU 3D

Technika i grafika.

Cele
Po zakończeniu ćwiczenia, uczeń jest w stanie zbudować uproszczony model graficzny, a następnie
przełożyć go na instrukcję obsługi drukarki 3D.
Końcowy proces drukowania, jest tak samo ważny jak w przypadku początkowego drukowania.

Czas trwania
8 godzin w następujący sposób





Przygotowanie: 1 godzina.
Realizacja: objaśnienie działania drukarki 3D, identyfikacja projektu graficznego, budowa
elementu: 6 godzin.
Kontynuacja: omówienie nie powinno być dłuższe niż 1 godzina.

Szkoła średnia: 16-18 lat

Metodologia
Projekt opierał się na pracy zespołowej, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Dwóch
nauczycieli nadzorowało pracę, jeden odpowiadał za aspekt technologiczny, a drugi za wizualny.
Działania odbywały się w pracowni.
Po pierwsze, nauczyciele wyjaśnili główne metodyki korzystania z drukarek 3D.
Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, a każda z nich przedstawiła projekt.
W pierwszej fazie pracy każda z grup opracowała koncepcję graficzną.
W drugiej fazie pomysł jest przekładany na rysunek techniczny.
W trzeciej fazie powstaje prototyp z wykorzystaniem drukarki 3D.

Materiały I zasoby





Komputer osobisty
Oprogramowanie do projektowania graficznego
Drukarki 3D
Proste przedmioty codziennego użytku do odtworzenia

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Udostępniane są proste obiekty.
Komputery są kontrolowane, do każdej grupy roboczej przypisany jest komputer.
Praca w sieci jest kontrolowana.
Sprawdzane jest działanie drukarki 3D i jej poprawny interfejs z komputerem .

Realizacja
Identyfikacja obiektu, który ma być odtworzony.
Pomiar obiektu i określenie skali odwzorowania.
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Określenie niektórych ulepszeń graficznych, które należy wprowadzić.
Projektowanie obiektu za pomocą oprogramowania CAD.
Tłumaczenie instrukcji na język obsługi drukarki.
Wykonanie obiektu.
Zatwierdzenie przez porównanie skonstruowanego obiektu z oryginalnym pomysłem.

Kontynuacja działań
Nauczyciel uczestniczy w poszczególnych etapach grup ćwiczeniowych, zadając przypadkowe pytania
w celu zweryfikowania świadomości uczniów na temat wykonywanych czynności.
Pod koniec każdej z faz sprawdzana jest wykonana praca (projekt, linie programowe, efekt końcowy)
i korygowana w przypadku wystąpienia błędów.
Po zakończeniu wszystkich etapów nauczyciel przeprowadza burzę mózgów, aby zweryfikować
napotkane trudności.
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14. BUDOWA MODELU MATEMATYCZNEGO PRZY UZYCIU
TECHNOLOGII DRUKU 3D
Technika i Matematyka

Cele
Na koniec ćwiczenia, uczeń jest w stanie zbudować uproszczony model matematyczny, a następnie
przełożyć go na instrukcję obsługi drukarki 3D.
Końcowy proces drukowania jest tak samo ważny jak początkowy proces.

Czas trwania
8 godzin:
 Przygotowanie: 1 godzina.
 Realizacja: objaśnienie działania drukarki 3D, identyfikacja projektu graficznego, budowa
elementu: 6 godzin.
 Kontynuacja: omówienie nie powinno być dłuższe niż 1 godzina.

Szkoła średnia: 17-19 lat

Metodologia
Projekt opierał się na pracy zespołowej, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Dwóch
nauczycieli nadzorowało pracę, jeden odpowiadał za aspekt technologiczny, a drugi za wizualny.
Zajęcia odbywały się w pracowni.
Po pierwsze, nauczyciele wyjaśnili główne metodyki korzystania z drukarek 3D.
Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, a każda z nich przedstawiła projekt.
W pierwszej fazie pracy każda z grup opracowała model matematyczny zbudowany do realizacji.
W drugiej fazie pomysł został przełożony na rysunek techniczny.
W trzeciej fazie prototyp został wykonany na drukarce 3D.

Materiały I zasoby





Komputer osobisty
Oprogramowanie matematyczne
Drukarki 3D
Proste przedmioty codziennego użytku do odtworzenia

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
Udostępniane są proste obiekty.
Komputery są kontrolowane, do każdej grupy ćwiczeniowej przypisany jest komputer.
Praca w sieci jest kontrolowana.
Sprawdzane jest działanie drukarki 3D i jej poprawny interfejs z komputerem.

Realizacja
Identyfikacja modelu obiektu, który ma zostać odtworzony.
Pomiar obiektu i określenie skali odtwarzania.
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Określenie niektórych ulepszeń graficznych, które należy wprowadzić.
Projektowanie obiektu za pomocą oprogramowania CAD.
Tłumaczenie instrukcji na język obsługi drukarki.
Wykonanie obiektu.
Zatwierdzenie przez porównanie skonstruowanego obiektu z oryginalnym pomysłem.

Kontunuacja
Nauczyciel uczestniczy w poszczególnych fazach grup ćwiczeniowych, zadając przypadkowe pytania
w celu zweryfikowania świadomości uczniów na temat wykonywanych czynności.
Pod koniec każdej z faz sprawdzana jest wykonana praca (projekt, linie programowe, efekt końcowy)
i korygowana w przypadku wystąpienia błędów.
Po zakończeniu wszystkich etapów nauczyciel przeprowadza burzę mózgów, aby zweryfikować
napotkane trudności.
Przedstawiciel każdej grupy przedstawia wyniki pozostałym uczniom.
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15. MITOLOGIA DLA SZKOŁY ŚREDNIEJ – EPICKIE WIERSZE HOMERA
Odnosi się do zakresu nauczania informatyki i literatury, historii lub języka starożytnej Grecji.

CELE
Cele tego działania są następujące:
 Podniesienie kwalifikacji klasy
 Zwiększenie zainteresowania uczniów zajęciami
 Rozwijanie umiejętności dla uczniów, takich jak rozwiązywanie problemów, budowanie
zespołu, komunikacja, umiejętność uczenia się, umiejętności informatyczne.
Cele nauczania są przedstawione w następujący sposób. Uczniowie będą:
1. potrafili współpracować
2. być w stanie inicjować i pielęgnować postawę przedsiębiorczą
3. posiadać wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie kreatywności, twórczości i innowacji.
Zdobędą oni również wiedzę z zakresu nauk ścisłych i pojęć naukowych, np:
Wzorcowanie, konfiguracja, modelowanie, projektowanie i produkcja wyrobów przemysłowych,
inżynieria materiałowa, analiza wyników, testowanie.
Będą również rozwijać umiejętności w zakresie druku 3D. W szczególności, nauczą się jak:
 zmieniać materiały do druku
 skalibrować tarczę drukującą
 usunąć materiał, który pozostał w dyszy drukującej
 przekształcić swoje projekty w format pliku .stl z możliwością wydruku i dostosować
oprogramowanie do drukowania cura do drukowania swoich projektów.
 empirycznie postrzegać, że zmiana kąta obiektów w stosunku do osi poziomej lub pionowej
zmienia treść obiektów, które mają zostać wydrukowane.

Czas trwania
6 godzin:
 Przygotowanie: 1 godzina na pytania i 1 godzina na wgranie oprogramowania). W sumie
2 godziny.
 Realizacja: 4-5 godzin (ćwiczenie powinno być zrealizowane w ciągu 4 lub 5 godzin
dydaktycznych)
 Kontynuacja: 1 godzina

Szkoła średnia: 17-19 lat

Metodologia
Metodologia: Nauczanie konstruktywne opiera się na przekonaniu, że uczący się są aktywnie
zaangażowani w proces budowania treści i wiedzy, w przeciwieństwie do biernego odbierania
informacji. Uczniowie są twórcami treści i wiedzy. Uczniowie zdobywają wiedzę, jak się uczyć poprzez
szkolenie w zakresie podejmowania inicjatywy na rzecz własnych doświadczeń edukacyjnych.
Uczniowie pracują głównie w grupach, a nauka i wiedza są interaktywne i dynamiczne. Dużą uwagę
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i nacisk kładzie się na umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także współpracę i wymianę
pomysłów.
Nauczyciele: 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel z każdej klasy. Jeden prowadzący powinien posiadać
wiedzę na temat druku 3D, drugi - wiedzę o wierszach epickich. Rolą nauczycieli jest zachęcanie
i ułatwianie dyskusji. Dlatego też nauczyciel powinien skupić się przede wszystkim na prowadzeniu
i zachęcaniu uczniów poprzez zadawanie pytań, które doprowadzą ich do wypracowania własnych
wniosków na dany temat.
Ćwiczenie odbędzie się w pracowni/klasie i wymaga pracy w grupach.

Materiały i zasoby







Książki, narzędzia online do projektowania, kartony, markery, nożyczki
Włókna, kolory do materiałów 3D,
Laptop(y), projektor, połączenie z Internetem, kabel USB, karta SD
Oprogramowanie: oprogramowanie do modelowania i projektowania 3D (np. Timkercad,
blender), oprogramowanie 3D Cad (solidworks) lub Sketchup , oprogramowanie do drukowania
3D (np. Ultimaker Cura)
Maszyna CNC

Szczegółowa lista materiałów znajduje się tutaj https://www.simplify3d.com/support/materialsguide/

Opis działania krok po kroku:
Przygotowanie
A. Prześlij program do drukowania Cura i inne oprogramowanie do wszystkich komputerów
w pracowni. Poproś uczniów o dobrowolne udzielenie pomocy.
B. Przygotuj pytania, które doprowadzą ich do zrozumienia Poematów Epickich Homera.

Realizacja
1.
2.

Przedstaw uczniom treść zajęć
Zadaj im pytania o treść wierszy epickich Homera z udziałem ważnych postaci i przedmiotów dla
fabuły wiersza, takich jak bogini Kalipso, bogowie Olimpu, minstrela, ponton Odyseusza itp.
3. Poproś ich o zastanowienie się, dlaczego te postacie i przedmioty były ważne w podróży
Odyseusza.
4. Poproś ich, aby zastanowili się nad tym, jak narysować ilustrację o tym, w jaki sposób to
przedstawić. Pomysł polega na szukaniu obrazów/rysunków/etc online i w książkach.
5. Wprowadź uczniów do projektu 3D.
6. Daj uczniom 2-3 godziny na zrozumienie podstawowych funkcji i parametrów.
7. Zainstaluj tinkercad dla uczniów, aby dowiedzieć się, jak projektować i pokazać im, jak znaleźć
i przeglądać modele i projekty 3D w sieci. Zachęcaj ich do pracy w grupach.
8. Poproś ich, aby zaczęli od prostych projektów i konstrukcji, takich jak łańcuszek z ich imionami.
9. Pokaż im oprogramowanie do drukowania cura i poproś, aby znaleźli sposób na skonfigurowanie
jego parametrów tak, aby kończyło się na szybkich i jednocześnie dobrych wydrukach.
10. Zachęć ich do nauki instalowania wstępnych projektów na pliki .stl, a następnie na pliki .gcode.
11. Dostarczaj nowe materiały o różnych kolorach i pokaż im, jak się zmienia materiał. W niektórych
przypadkach konieczna może być kalibracja podłogi drukarskiej.
12. Podczas pracy drukarki należy pomóc w zmianie materiału, skalibrować podstawę druku,
przeprowadzić proces czyszczenia z materiału, który nagromadził się i zastygł zarówno w dyszy,
jak i w ściankach rury transportującej materiał. Może zaistnieć potrzeba wymiany dyszy
i kilkukrotnego podgrzania materiału w celu oczyszczenia wnętrza rury z zestalonego materiału.
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13. Dla tych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie, zapewnij pomoc w zdobyciu wiedzy
i umiejętności w zakresie drukowania modeli przy użyciu Ultimakera 2+.
14. Poproś każdą z grup o uzupełnienie swoich konstrukcji, co doprowadzi do dyskusji na temat tego,
jak te konstrukcje pomogą im zrozumieć treść zajęć.

WSKAZÓWKA: Pobierz muzykę relaksacyjną do zabawy!
Kontynuacja działań
1.
2.

Dyskusja w klasie: Jakie było dla nich to doświadczenie?
Poproś uczniów o zastanowienie się nad indywidualną nauką. Sugerowane pytania to: co należy
poprawić? Jakie są moje mocne strony? Co szczególnie lubię, a czego nie lubię w druku 3d?
W jaki sposób drukowanie 3D pomogło mi w nauce informatyki, historii, literatury, itp.
3. Poproś każdego ucznia o przygotowanie pisemnej lub słownej prezentacji tego, jak korzystanie
z druku 3D pozwoliło mu zrozumieć treść zajęć z informatyki, historii, literatury, itp.
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