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CEL PROJEKTU

Założeniem niniejszej oferty jest wprowadzenie 
projektowania i drukowania 3D nie jako lekcji 
dodatkowej lecz jako element innowacyjnej 
lekcji jednego z przedmiotów obowiązkowych.

Opracowaliśmy pakiet 60-ciu innowacyjnych 
lekcji zgodnych z aktualnym programem 
nauczania przedmiotów takich jak:

Matematyka,
Geografia,
Chemia,
Historia,
Fizyka,
Technika
Przedmioty wczesnoszkolne (klasy 1-3)



TEMATYKA WARSZTATÓW

Interdyscyplinarność dziedziny jaką jest

projektowanie 3D i drukowanie 3D, sprawia, że

możemy ją skutecznie stosować niemal na

każdym przedmiocie w szkole podstawowej,

dzięki czemu lekcje są dużo bardziej efektywne,

ale też efektowne.



TEMATYKA WARSZTATÓW

Przykłady użycia technologii 3D na lekcjach:

• jak w sposób praktyczny zrozumieć

twierdzenie pitagorasa przy użyciu

zaprojektowanych i wydrukowanych figur

geometrycznych – matematyka,

• zapamiętywanie faktów historycznych

poprzez zaprojektowanie

charakterystycznych przedmiotów – projekt

„Dwa nagie miecze” Bitwa pod Grunwaldem

– historia

• figury geometryczne zaprojektowane i

wydrukowane z podpisami nazw figur w

języku angielskim – język angielski



KORZYŚCI DLA SZKOŁY Z WDROŻENIA 
PROJEKTU

Innowacyjna lekcja nie tylko informatyki, ale

każdego innego przedmiotu

Rozwój kompetencji kluczowych dziecka

Interdyscyplinarność – możliwość korzystania z

gotowych scenariuszy i tworzenia własnych

Promocja szkoły – nowoczesne metody

nauczania wyróżniające szkołę na tle innych

Pomoc naukowa dla osób niepełnosprawnych



POMOC DLA NIEPEŁNOSPRYTNYCH
(Niepełnosprawnych)

Umiejętność projektowania 3D i obsługi

drukarki 3D to nieoceniona pomoc dla osób

procujących z dziećmi o specjalnych

potrzebach edukacyjnych jak i samych dzieci.

Możliwość stworzenia czegoś własnego, co

jeszcze przed chwilą było częścią naszej

wyobraźni, a po kilkunastu minutach trzymamy

to w ręku daje niesamowitą satysfakcję.

Ćwiczymy poprzez zabawę rozumienie,

myślenie, rozwijamy wyobraźnię przestrzenną,

wspomagamy logiczne myślenie i koncentrację.

Wszystko to przy użyciu najnowszej technologii

jaką jest druk 3D.



POMOC DLA NIEPEŁNOSPRYTNYCH
(Niepełnosprawnych)

W zależności od stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności dzieci oraz ich 

zainteresowań, jesteśmy w stanie opracować 

i dopasować poziom oraz tematykę scenariuszy 

zajęć, tak aby zajęcia były ciekawe i efektywne, 

a jednocześnie aby dzieci czerpały jak 

najwięcej radości z wykonywanych projektów. 



OFERTA OBEJMUJE:

1. SZKOLENIE TRWAJĄCE 3 DNI 

Bazując na naszym doświadczeniu w technologii 3D oraz z zakresu prowadzenia zajęć 
z projektowania, drukowania i skanowania 3D opracowaliśmy kompleksowy, 3-dniowy 
program szkolenia dla nauczycieli. 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia innowacyjnych lekcji
z własnych przedmiotów z wykorzystaniem drukarki 3D. Na szkoleniu nauczyciele poznają
obsługę drukarki 3D, zdobędą umiejętność obsługi 3 programów do projektowania 3D oraz
zostaną zapoznani ze scenariuszami gotowych lekcji z różnych przedmiotów m.in.
matematyki, geografii, biologii, historii, informatyki.



W RAMACH 3 DNIOWEGO SZKOLENIA OFERUJEMY:

1. Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o technologię 3D.
2. Zaprezentowanie różnych technik i metod drukowania 3D wykorzystywanych na świecie.
3. Zapoznanie z budową i zasadą działania drukarki 3D typu FDM, na przykładzie dostępnych

na żywo drukarek.
4. Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o technologię 3D.
5. Zdobycie umiejętności obsługi programów do projektowania 3D, na których bazują

opracowania naszych lekcji.
6. Obsługę drukarek 3D oraz oprogramowania typu „slicer”, w którym definiujemy ostateczne

parametry wydruku.
7. Prezentację narzędzi do tworzenia modeli 3D na podstawie grafik 2D – m.in. jak tworzymy

litofany.
8. Prezentację scenariuszy zajęć przekazanych w ramach pakietu. Scenariusze lekcji zostaną

udostępnione w formie licencji na używanie autorskiego programu, będącego własnością
firmy z którą współpracujemy tj. Edu3Dkacja Arkadiusz Markowski. Program zawiera:
opracowania lekcji z instrukcjami, filmami, prezentacjami i ciekawostkami.



OFERTA OBEJMUJE:

2. SCENARIUSZE LEKCJI – SZT. 60

Pakiet 60 gotowych scenariuszy zajęć
wprowadzających dzieci w świat 3D.

Zajęcia zostały tak opracowane, aby każde kolejne
uczyły nowych funkcjonalności programu. Każdą
lekcję zaczynamy od ciekawostki o druku 3D,
następnie przechodzimy do projektowania - każdy
uczestnik ma przygotowaną instrukcję pdf,
dostępny jest również kilkunastominutowy film
pokazujący krok po kroku jak wykonać każdy
z projektów.



OFERTA OBEJMUJE:

3. DRUKARKĘ 3D 

Drukarka 3D MakerBot SKETCH wykorzystuje
technologię FDM (Fused Deposition Modeling).
Urządzenie doskonale nadaje się do zastosowania
w edukacji ze względu na bezpieczną i cichą
pracę. Za bezpieczeństwo odpowiada zamknięta
komora robocza i filtr cząstek stałych; za
niezawodność druku – podgrzewany i elastyczny
stół roboczy, a za wygodę użytkowania dotykowy
ekran z intuicyjnym interfacem. Szczegółowe
informacje znajdują się w dalszej części oferty –
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRUKARKI 3D.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRUKARKI 3D Makerbot Sketch

WYMIARY FIZYCZNE 
Drukarka: 433,4mm (H) x 423,1mm (W) x 365,0mm 
(D)
Przesyłka: 549mm (H) x 517mm (W) x 46mm (D) 
Masa: 11,8 kg 
Masa przesyłki: 17 kg 

TEMPERATURY 
Zakres pracy: 15°—30° C 
Temperatura przechowywania: 0°—55° C 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 2.7-1.3A
Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi 

PARAMETRY MECHANICZNE 
Podgrzewany stół roboczy z wyjmowaną, elastyczną 
platformą 
Zamykana komora robocza 
Filtr cząstek stałych 

PARAMETRY DRUKU 
Technologia druku: Fused Deposition Modeling 

Obszar roboczy: 150x150x150mm
Rozdzielczość warstw: 100 – 400 μm
Średnica filamentu: 1,75 mm 
Średnica dyszy: 0.4 mm 

GŁOWICA DRUKUJĄCA 
MakerBot Sketch Extruder

INTERFEJS STEROWANIA 
Wyświetlacz LCD

OPROGRAMOWANIE MAKERBOT PRINT 
System operacyjny: Windows (7, 10); Mac OS X 
(10.12+) 
Wspierane formaty: MakerBot (.makerbot), 
STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), 
InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP 
AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, 
.CATProduct), Wavefront Object (.obj), 
Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), 
ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML (.wrl) 
Plik wyjściowy: .MAKERBOT



SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA –
PAKIET I dla szkół które posiadają własną drukarkę

l.

p.

OPCJA OPIS

1. SZKOLENIE 3-dniowe szkolenie (po 8 godzin każdego dnia) dla szkoły 
przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY/
SCENARIUSZE LEKCJI

Pakiet 60 scenariuszy lekcji. Każda lekcja zawiera: ciekawostkę 
w formie filmu, instrukcję pdf wykonania projektu, film 

prezentujący krok po kroku tworzenie projektu, plik STL do 
wydruku na drukarce 3D.

SUMA: 15 000 zł.



SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA –
PAKIET II dla szkół – pełne wdrożenie wraz z zakupem drukarek

l.p

.

OPCJA OPIS

1. SZKOLENIE 3-dniowe szkolenie dla szkoły przeprowadzane w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY/
SCENARIUSZE 

LEKCJI

Pakiet 60 scenariuszy lekcji. Każda lekcja zawiera: 
ciekawostkę w formie filmu, instrukcję pdf wykonania 

projektu, film prezentujący krok po kroku tworzenie projektu, 
plik stl. do wydruku na drukarce 3D.

3. DRUKARKI 3D 
2szt.

Makerbot Sketch z zamkniętą komorą o zakresie pracy 
150x150x150 mm. Przestronne przeszklenia eksponują 

proces drukowania. Materiały eksploatacyjne – 20 szt. szpul. 

SUMA 30 000 zł.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

FUNDACJA ZIEMIA I MY

UL. SZLACHECKA 2/53

03-259 WARSZAWA

TEL.: (22) 3089010

E-MAIL: fundacja@ziemiaimy.org

STRONA: www.ziemiaimy.org

FB: www.facebook.com/ziemiaimy.org

http://www.ziemiaimy.org/

