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Oferta nr 2020/04/28/2 
 

Dot. Warsztatów cyklicznych w trybie on-line o tematyce drukowania 3D. 
 

Pragnę przedstawić Państwu nowy wymiar zajęć edukacyjnych dla dzieci o tematyce 
drukowania 3D. Będą to warsztaty cykliczne w formie on-line z projektowania i drukowania 3D. 
Podczas warsztatów młodzi konstruktorzy poznają na czym polega technologia drukowania 3D i jak 
powstają przedmioty w oparciu o tę technologię. Wspólnie nauczymy się jak nasze pomysły zamieniać 
na komputerowe projekty 3D, a następnie jak te projekty materializować przy użyciu drukarek 3D. 

Zajęcia on-line z projektowania i drukowania 3D to świetna okazja do spędzenia czasu w domu 
w sposób kreatywny, gwarantujemy dumę z samodzielnie zaprojektowanego i wydrukowanego w 3D 
przedmiotu. 
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Cykl miesięcznych warsztatów z projektowania i drukowania 3D w trybie on-line. 

Nasze zajęcia obejmują zagadnienia takie jak: drukowanie 3D, projektowanie 3D, wykorzystanie 
technologii 3D w otaczającym świecie. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy zostaną wprowadzeni w 
tajniki przestrzennego projektowania i tworzenia kształtów. Uczestnicy poznają cały proces powstania 
przedmiotu, począwszy od własnego pomysłu, aż po wydruk na drukarce 3D.  

Warsztaty on-line to propozycja dla osób, które chcą w sposób kreatywny spędzić czas w domu  
i nauczyć się czegoś nowego, wartościowego. Kto wie może odkryjesz w sobie pasję, która 
zaprocentuję w przyszłości i wpłynie na wybór Twojej ścieżki zawodowej. 

Nawet teraz w dobie pandemii, technologia drukowania 3D wspomaga lekarzy w ich codziennej 
pracy, a obszarów wykorzystania potencjału projektowania i drukowania 3D jest bardzo dużo. 

Zajęcia 3D będą odbywały się na żywo w formie on-line. Zajęcia rozpoczniemy od połączenia  
z instruktorem poprzez aplikację Microsoft Teams, zostaną rozesłane przed zajęciami maile z linkiem 
dostępu do danego spotkania, aplikacja nie wymaga instalacji, można ją uruchomić w oknie 
przeglądarki. Uczestnicy będą wykonywać projekt zgodnie z tematyką zajęć w aplikacji 
www.Tinkercad.com, na bieżąco instruktor udostępni kod do zalogowania się do danych zajęć. 
Instruktor będzie miał możliwość, zarówno udostępnienia pulpitu, pokaże krok po kroku jak wykonać 
projekt w programie, będzie na bieżąco mógł sprawdzić pracę każdego uczestnika, a także poprzez 
połączenie werbalne wyjaśni bieżące problemy. Instrukcje do zajęć i inne potrzebne materiały będą 
wysyłane przed zajęciami drogą mailową.  
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Oczekiwane rezultaty zajęć: 
 

• zapoznanie się z mechanizmem działania drukarki 3D pracującej w systemie FDM, 

• nabycie podstaw tworzenie kształtów i projektowania 3D, 

• przekształcanie naszych pomysłów w modele 3D, 

• nauka obsługi programu do projektowania przestrzennego, 

• wykonanie projektu złożonego, który będzie trwał 4 zajęcia 

• zrobienie projektu własnego przedmiotu, który będzie po zakończonym cyklu wydrukowany 
na drukarce 3D i wysłany do każdego uczestnika 

Organizacja: 

1. Zajęcia 3D będą odbywały się na żywo w formie on-line.  

2. Czas trwania warsztatu to 90 minut. 

3. Liczebność grupy 7-10 osób. 

4. Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane w technologii 3D przedmioty, nad którym będziemy 
pracować przez 4 spotkania.  

5. Po miesięcznym cyklu możliwość kontynowania zajęć w kolejnych miesięcznych cyklach. 

 

Wycena: 
 
Cena usługi  25 zł/osobę brutto za jeden warsztat 90 minut 

• cena jest podana w wartości brutto, wystawiamy fakturę bez VAT 

• cena zawiera koszt materiałów i koszt wydruku projektu dziecka 

• do ceny należy doliczyć koszt wysyłki pracy uczestnika 15 zł 

• Suma miesięcznego cyklu on-line w raz z wydrukiem i wysyłką pracy 115 zł 
 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 

 

Justyna Banaszczak 

Tel. 508179881 

fundacja@ziemiaimy.org 
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