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Proponujemy przeprowadzenie kompleksowych, jednorazowych warsztatów z
drukowania 3D, podczas których dzieci poznają cały proces powstania
przedmiotu w technologii 3D oraz zaprojektują własny przedmiot, który
zostanie dla nich wydrukowany na drukarce 3D.
Warsztaty z drukowania 3D to świetna okazja do poznania z bliska
nowoczesnej technologii jaką jest drukowanie 3D. Zajęcia gwarantują
praktyczną naukę i dają poczucie dumy z samodzielnie zaprojektowanego i
wydrukowanego przedmiotu.

TEMATYKA
WARSZTATÓW
Warsztaty jednorazowe, tematyczne pt. "Wydrukuj własny gadżet w
3D- warsztaty z drukowania 3D."
Warsztaty z drukowania 3D to wspaniała okazja do uatrakcyjnienia
zajęć w szkole i stworzenia czegoś wyjątkowego samodzielnie.
Zajęcia dają możliwość zapoznania się z nowoczesną technologią
jaka jest druk 3D i jej praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy
zostaną wprowadzeni w świat projektowania 3D, poznają program,
za pomocą którego będą mogli wykonać swój indywidualny projekt
gadżetu np. breloczek, nakładka na ołówek, zakładka do książki.
Przez cały czas trwania warsztatów na żywo będzie odbywało się
drukowanie 3D. Na zajęciach także przedstawimy kilka światowych
zastosowań drukowania i skanowania 3D.

OCZEKIWANE
REZULTATY ZAJĘĆ
1. zapoznanie się z mechanizmem działania drukarki 3D
pracującej w systemie FDM,
2. nabycie podstaw tworzenie kształtów i projektowania 3D,
3. zrobienie projektu własnego przedmiotu, który będzie
po zajęciach wydrukowany dla każdej osoby.

ORGANIZACJA
I WYCENA
1. Warsztaty odbywają się w grupie 30-osobowej.
2. Czas trwania warsztatu to 75 minut.
3. Warsztaty odbywają się pod opieką dwóch trenerów.
4. Na czas warsztatów wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt w formie
drukarki 3D, skanera 3D oraz materiały do drukowania 3D.
5. Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane w technologii 3D przedmioty,
zgodnie z tematyką zajęć.
6. Dostarczenie zrealizowanych podczas warsztatów projektów dzieci
nastąpi po wykonaniu warsztatów w czasie i miejscu ustalonym ze
zleceniodawcą.
7. Spotkanie będzie wzbogacone o galerię wydruków przygotowanych przez
wykonawcę.

Cena usługi to:
30 zł/osobę brutto za warsztat 75 minut
Cena zawiera koszt materiałów i wydruku projektu dziecka
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