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O innowacji (opis modelu rozwiązania)
Cele programu
Po co jest innowacja, czemu służy wprowadzenie innowacji i na jakie wyzwanie odpowiada

Innowacja służy realizacji 3 celów, które możemy zawrzeć w trzech następujących
hasłach:

➀ Edukacja technologii
➁ Aktywizacja społeczna
➂ Więzi międzypokoleniowe
Te trzy cele odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom, z jakimi mierzą się osoby po 60.
roku życia i instytucje wspierające te osoby:
1. Niski poziom wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami
Seniorzy są grupą społeczną, która w najmniejszym stopniu korzysta z nowoczesnych
technologii, co przy jednoczesnej ich powszechności w społeczeństwie sprawia, że nie tylko
mogą czuć się oni wykluczeni i mieć ograniczenia w dostępie do powszechnych usług (np.
rejestracja u lekarza, czy nawet wygoda zakupów przez Internet), ale także mogą paść
ofiarą oszustów wykorzysujących niewiedzę technologiczną.
2. Niski poziom aktywności społecznej seniorów, a zwłaszcza mężczyzn
Seniorzy są też często grupą relatywnie mniej aktywną społecznie - w tym obszarze jest
przestrzeń do poprawy. Jednocześnie zaangażowanie i robienie czegoś dla innych
i z innymi daje ogromne poczucie sensu, które znacząco podnosi jakość życia. Problem
stosunkowo mniejszej aktywności społecznej dotyczy zwłaszcza mężczyzn, którzy po
przejściu na emeryturę często doświadczają nudy i zniechęcenia.
3. Słabe więzi międzypokoleniowe oraz brak miejsc i form spotkań seniorów
z młodszym pokoleniem (więzi)
Słabość więzi międzypokoleniowych wynika z wielu czynników, ale również z braku miejsc
i ciekawych – zarówno dla starszych, jak i młodszych – form spędzania czasu.

5

Uczestnicy
Grupa, do której skierowane jest rozwiązanie

Uczestnikami programu są osoby po 60 r.ż., a zwłaszcza mężczyźni. Istotną cechą grupy
docelowej jest niski poziom wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii. Jednocześnie
seniorzy dysponują relatywnie dużą ilością czasu wolnego. Wielu z seniorów przejawia
postawę i przekonanie, że „swoje już przeżyli” z tego powodu nie chcą się zaangażować,
choć jednocześnie drzemie w nich poczucie nadawania sensu swojemu życiu, właśnie
przez robienie czegoś dla innych i z innymi.

Użytkownicy
Kto może wdrożyć program

Program mogą wdrożyć wszystkie miejsca gromadzące seniorów, np.:
ośrodki dziennego pobytu,
kluby seniorów,
domy kultury,
domy pomocy społecznej.
Wiele z tych instytucji szuka ciekawych i innowacyjnych form pracy z seniorami, a zwłaszcza
z mężczyznami, ponieważ z racji większej aktywności kobiet w tym wieku, wiele form zajęć
dostosowanych jest bardziej do ich zainteresowań, w których niestety nie zawsze
odnajdują się mężczyźni (tym bardziej, że nie zawsze łatwo jest zmienić nawyki nabyte
przez całe życie).
Wiele instytucji szuka również ciekawych form budowania relacji międzypokoleniowych,
które będą atrakcyjne zarówno dla seniorów jak i dla młodszego pokolenia. Dosyć trudno
jest znaleźć formę, która zaangażuje jednocześnie te dwie grupy wiekowe, a nasz program
właśnie odpowiada na tę potrzebę i jest atrakcyjny i angażujący dla osób w każdym wieku.
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Zarys przebiegu programu
Krok po kroku jak realizować program

1. Zorganizuj pracownię druku 3D zgodnie z podręcznikiem.
2. Zaangażuj specjalistę spełniającego warunki opisane w pkt. Zarządzanie programem.
3. Zrekrutuj uczestników do udziału w programie, np. poprzez prezentację pracowni
druku 3D i samej drukarki lub plakat, którego wzór znajdziesz przy konspekcie zajęć 1.
4. Zrealizuj program zgodnie z 9 blokami zajęć, których konspekty znajdziesz
w podręczniku do realizacji programu
Program składa się z 9 dwugodzinnych bloków zajęć:
Lp.

Temat bloku zajęć

seniorzy

1.

Zapoznanie seniorów z podstawami druku 3D

X

2.

Przygotowanie seniorów do spotkania z dziećmi

X

3.

Przygotowanie dzieci do spotkania z seniorami

4.

Seniorzy zapoznają dzieci z prostym drukiem 3D

5.

8.

Seniorzy zapoznają się z bardziej skomplikowanym
drukiem
Seniorzy zapoznają dzieci z bardziej skomplikowanym
drukiem
Proces twórczy wśród seniorów: co wspólnie z dziećmi
możemy wydrukować dla naszej społeczności?
Realizacja planu seniorów wspólnie z dziećmi

9.

Pokaz dla społeczności i wspólna celebracja sukcesu

6.
7.

dzieci

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
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Dostępność
W jaki sposób program dostępny jest dla osób o zróżnicowanych potrzebach

W programie uwzględniona jest możliwość udziału osób ze specjalnymi potrzebami.
Zajęcia realizowane w ramach programu odbywają się w małych grupkach, na siedząco,
najczęściej z wykorzystaniem komputera, który pomaga likwidować bariery. Co więcej,
w przypadku uczestniczenia w programie osoby o specjalnych potrzebach, możliwy będzie
udział również jej asystenta. Program zakłada wykorzystywanie go przez użytkowników na
co dzień pracujących z seniorami, gdzie bariery funkcjonalne nie stanowią przeszkody.

Zarządzanie programem
Zakres zarządzania programem

Niezbędnym personelem do realizacji innowacji jest animator prowadzący zajęcia, który
powinien posiadać następujące charakterystyki:
- doświadczenie w pracy z seniorami
- podstawowe umiejętności techniczne i manualne (np. doświadczenie w pracach
ręcznych)
- umiejętność obsługi komputera
- otwartość na uczenie się wykorzystania technologii druku 3D
- przynajmniej podstawowe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
Przez fakt realizacji zajęć w małych grupach, do realizacji innowacji w jednej instytucji
potrzebny jest minimalnie jeden animator, choć innowacja może być realizowana także
przez większą ich liczbę, przy podziale na rodzaje prowadzonych zajęć, np. jedna osoba
prowadzi zajęcia przygotowawcze, kolejna – związane z procesem twórczym i jeszcze
kolejna – dotyczące samego druku 3D.

Struktura kosztów
Struktura kosztów programu

- Dużym jednorazowym kosztem wdrożenia innowacji będzie zakup drukarki 3D
spełniającej standardy bezpieczeństwa. Koszt ten wynosi 12 tys. zł.
- Honoraria specjalistów prowadzących zajęcia – 1800 zł (przyjmując stawkę 100 zł/godz.,
choć program może być realizowany np. w ramach obowiązków służbowych terapeuty
zajęciowego lub animatora pracującego w ośrodku wsparcia lub klubie seniora)
- Materiały zużywalne do realizacji zajęć (filamenty do druku 3D, art. biurowe) – 85 zł na
osobę na blok zajęć, czyli 12 osób x 9 bloków zajęć x 60 zł = 6480 zł
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Poniższa tabela prezentuje szacunek kosztów realizacji na jednego seniora:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa kosztu
Drukarka 3D
Specjaliści prowadzący
zajęcia
Materiały zużywalne do
realizacji zajęć

Jednostka

Ilość
Koszt
jednostek jednostkowy

Razem

sztuka

1

12000 zł

12000 zł

godzina

18

100 zł

1800 zł

komplet

108

60 zł

6480 zł

SUMA:

20 280 zł

Przy realizacji programu dla 12 osób koszt realizacji programu dla jednej osoby
wynosi 1 690 zł.

Minimalne standardy realizacji programu
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione, żeby program mógł być realizowany

Zaangażowanie społeczności: chęć przyprowadzenia swoich dzieci na zajęcia z seniorami
Przygotowanie personelu: otwartość na uczenie się nowych technologii druku 3D
Finansowanie: jednorazowy koszt wyposażenia pracowni wraz z drukarką 3D, koszty
związane z materiałami potrzebnymi do realizacji zajęć oraz koszty specjalistów
prowadzących zajęcia
Zarządzanie: realizacja programu nie wymaga szczególnego zarządzania, poza
przestrzeganiem zasad obowiązujących w instytucji go realizującej

Najważniejsze wnioski z ewaluacji
Wnioski wypływające z testowej realizacji programu

Generalne uwagi dotyczące realizacji programu:
- Trudnością w testowaniu okazało się odpowiednie dobranie godziny zajęć tak, żeby
pasowała ona zarówno seniorom, jak i dzieciom. Okazało się – czego nie wzięliśmy pod
uwagę w planowaniu – że dla dzieci odpowiedniejszą godziną jest późniejsze
popołudnie (ok. godz. 17:00), natomiast dla seniorów jest to już nieco za późno (też ze
względu na wcześniejsze zapadanie mroku, ponieważ testowanie odbywało się
w miesiącach zimowych). Wybrana kompromisowa godzina 15:30 sprawiła, że czasami
dzieci jeszcze nie mogły przybyć (ze względu na szkołę i czas obiadowy w domu po niej),
a niektórzy seniorzy z niecierpliwością czekali na koniec zajęć widząc, że za oknem jest
już coraz ciemniej
- Nie do końca sprawdził się plan realizacji zajęć dla różnych odbiorców (tj. tylko dla
seniorów, tylko dla dzieci lub zajęć wspólnych) w tym samym dniu tygodnia i o tej samej
godzinie, ponieważ odbiorcom myliły się dni zajęć, nie pamiętali kiedy mieli przychodzić,
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a kiedy nie, nawet pomimo przekazanego osobiście harmonogramu zajęć, który także
przez cały czas wywieszony był na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji zajęć. Możliwym
rozwiązaniem byłoby tutaj zapraszanie wszystkich odbiorców na jeden czas (tzn.
określony dzień tygodnia i godzina) i oddzielne prowadzenie przez dwóch
prowadzących w dwóch salach zajęć dla poszczególnych grup (tj. w tym samym czasie
zajęć 2. i 3., a w czasie zajęć 5. i 7. np. innych zajęć dla dzieci).
- Dużym wyzwaniem dla seniorów okazały się także zajęcia praktyczne z przygotowania
modeli 3D. Choć wykorzystywane było darmowe oprogramowanie z prostym,
kolorowym interfejsem stworzonym z myślą o dzieciach (tinkercad.com), to jednak
wielu seniorom sprawiało trudność nawet wykonanie prostej czynności jaką jest
przeciągnięcie elementu myszą (kliknij, przytrzymaj, przeciągnij, puść).
- Realizując program następny raz sugerowałbym zmniejszenie zajęć i połącznie zajęć 1.
i 4. oraz 5. i 6. tak, żeby obydwie grupy jednocześnie zapoznawały się najpierw
z podstawami druku 3D (zajęcia 1. i 4.), a następnie z bardziej skomplikowanym drukiem
3D (zajęcia 5. i 6.). Seniorzy, po realizacji jednych zajęć nie byli w stanie przekazać wiedzy
i umiejętności dzieciom, wydaje mi się, że głównie z powodu barier psychologicznych.
Rozwiązaniem byłoby ew. wydłużenie zajęć, w czasie których seniorzy mogliby poznać
druk 3D, choć wtedy należałoby uwzględnić w programie także komponent rekrutacji
seniorów pozwalających na wybór osób, które naprawdę chcą nauczyć się druku 3D (np.
otwarte niezobowiązujące warsztaty dla wszystkich), a nie traktują tej sprawy jedynie
jako interesującą ciekawostkę (choć nawet przy takim traktowaniu, program realizuje
swój cel dotyczący edukacji technologii).
- Zdecydowanie najciekawszym wymiarem realizacji programu była realizacja procesu
twórczego wśród seniorów, którzy bardzo się w niego zaangażowali i proponowali
bardzo dużo pomysłów na druk 3D rozwiązujący problemy społeczności. Co ciekawe
zajęcia, w czasie których odbył się proces twórczy (zajęcia 7.) pozwoliły seniorom na
jeszcze większe utrwalenie wiedzy o możliwościach druku 3D.
- Bardzo dobrze sprawdziły się również zajęcia dotyczące przygotowania dzieci do
spotkania z seniorami (zajęcia 3.), dzięki którym dzieci były przygotowane do wspólnych
zajęć i generalnie kontaktów z osobami w takim wieku.
- Podsumowując testową realizację programu najskuteczniej pozwala osiągnąć on cel 2.
dotyczący aktywizacji społecznej seniorów (zwłaszcza w proces twórczy), a w pewnym
stopniu także cel 1. dotyczący edukacji technologii (na pewno w zakresie wiedzy
o zastosowaniach druku 3D) i cel 3. dotyczący budowania więzi międzypokoleniowych.
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Uwagi dotyczące samych wydruków 3D:
- W ramach prezentacji prostego druku 3D (zajęcia 1. i zajęcia 4.) wykorzystano modele
dostępne w bazie aplikacji Tincercad lub składające się z prostych figur geometrycznych:
Model w aplikacji

Wydruk

Zyg-zag
Dostępny w aplikacji.

Konik
Dostępny w aplikacji. Przez fakt małego rozmiaru modelu, przy wyjmowaniu
wydrukowanego modelu z drukarki odłamały się niektóre elementy.

Pierścionek
Płaski walec z pustym walcem o nieco mniejszej średnicy w środku.
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- W ramach prezentacji bardziej skomplikowanego druku 3D (zajęcia 5. i zajęcia 6.)
wykorzystano przygotowane w trakcie zajęć breloczki z imionami uczestników zajęć
oraz inne bardziej skomplikowane wydruki:

Model w aplikacji
Breloczek z imieniem Anna

Breloczek z imieniem Elżbieta

Breloczek z imieniem Mirosława
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Wydruk

Breloczek z logo Generatora Innowacji wypukły
Ze względu na zbyt mały rozmiar napis „Generator Innowacji” rozkruszył się jeszcze w trakcie
drukowania, dlatego też przygotowaliśmy podobny model breloczka z wklęsłym logo.

Breloczek z logo Generatora Innowacji wklęsły

Breloczek z rysunkiem jednej z uczestniczek zajęć
Po doświadczeniach z wydrukiem powyższego breloczka, ten przygotowaliśmy od razu
w formie wklęsłej. Obrazy w aplikacji Tincercad należy umieszczać w formacie SVG, dlatego
zeskanowany rysunek należało najpierw przekonwertować na ten format z użyciem
bezpłatnego konwertera online.
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- W trakcie zajęć twórczych (zajęcia 7.) seniorzy opracowali pomysł wydruku
spersonalizowanych wisiorków w kształcie serca dla całej społeczności seniorów
zaangażowanej wokół naszej organizacji (łącznie ponad 40 osób). Personalizacja
wisiorków polegała na umieszczeniu na nich inicjałów poszczególnych osób.

Model w aplikacji

Wydruk

Pojedynczy breloczek
Każdy element, z którego składa się wisiorek, oznaczono innym kolorem, który przy wydruku
nie ma znaczenia, ponieważ kolor wydruku zależy od wykorzystanego filamentów.

6 sztuk breloczków
Breloczki drukowaliśmy po 6 sztuk na raz. Przy większej liczbie breloczków na raz wydruk się
odkształcał w trakcie drukowania. Na zdjęciu widoczny jest wydruk bezpośrednio po wyjęciu
z drukarki. Wydruk zawiera podstawę automatycznie oddaną przez aplikację. Od tej podstawy
odczepiamy gotowy wydruk.
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Podręcznik realizacji programu
„Międzypokoleniowa Pracownia Pomysłów 3D”
Wskazówki do organizacji pracowni druku 3D
Jak przygotować salę do realizacji zajęć

Realizacja zajęć z wykorzystaniem druku 3D może być bardzo atrakcyjna zarówno
dla seniorów, jak i dla dzieci. Ważne jest jednak zadbanie o kilka spraw
pozwalających na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa realizacji zajęć:
1. Minimalne wyposażenie bezpiecznej pracowni druku 3D zakłada użycie następującego
sprzętu (w konspektach zajęć określone skrótowo: „zestaw do druku 3D”):
- drukarka 3D w pełnej obudowie z kamerą pozwalającą na podgląd przebiegu procesu
drukowania online (tak, żeby uczestnicy, nawet nie umyślnie nie dotknęli ręką gorącej dyszy
drukującej lub powierzchni do drukowania, a prowadzący mógł zdalnie nadzorować
czasami wielogodzinny proces drukowania) – w wyniku rozeznania rynku zrealizowanego
przez eksperta do testowania innowacji wybrano drukarkę Zortrax M200 Plus z pokrywą
HEPA
- komputer średniej klasy z zainstalowanym oprogramowaniem do drukarki (dołączone do
drukarki) oraz dostępem do Internetu, ponieważ wykorzystywane w ramach programu
oprogramowanie to bezpłatne aplikacje online
- zestaw do druku 3D będzie używany w czasie następujących zajęć z programu: 1, 4, 5, 6,
8. (zajęcia 2, 3, 7 i 9 odbywają się bez użycia druku 3D)
2. W trakcie realizacji programu wykorzystywane są darmowe aplikacje online. Przed
realizacją programu warto założyć bezpłatne konta w tych aplikacjach przez przeglądarkę
internetową:
- tinkercad.com – podstawowa aplikacja do edukacji z zakresie modelowania 3D z bardzo
łatwym, kolorowym interfejsem przystosowanym do obsługi przez dzieci
- Sketchup Free (sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free) – bardziej rozbudowana
aplikacja z możliwością tworzenia skomplikowanych modeli 3D, wykorzystywana m.in.
w architekturze
3. Pomieszczenie wykorzystywane na pracownię 3D powinno być ponadto wyposażone
w dwa stabilne stoliki (jeden na drukarkę, drugi, na komputer – lepiej, żeby drukarka
i komputer nie korzystały z tego samego stolika), krzesełka dla uczestników oraz stojak na
flipchart.
4. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, ponieważ w procesie druku 3D
wydzielają się bardzo nieprzyjemne zapachy i substancje, których nie powinno się
wdychać.
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5. Dobrze też, żeby pomieszczenie było jasno oświetlone, pozwalające na komfortową
pracę przy komputerze.

Drukarka 3D
Zortrax M200
Plus z pokrywą
HEPA spełniająca
warunki
bezpieczeństwa –
model wybrany
po konsultacji z
ekspertem

Widok wnętrza
drukarki Zortrax
M200 Plus
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Konspekty zajęć

Temat zajęć

1. Zapoznanie seniorów z podstawami druku 3D
Uczestnicy

seniorzy

Cel szczegółowy
zajęć

- zapoznanie uczestników z założeniami programu Międzypokoleniowa Pracownia
Pomysłów 3D
- zapoznanie uczestników z podstawami druku 3D
- ustalenie zasad współpracy

Materiały
Załączniki

- kartka flipchartowa + markery
- zestaw do druku 3D
- zaproszenie, które możemy wykorzystywać do zaproszenia uczestników do
programu oraz w celu prezentacji programu – po jednym dla każdego uczestnika

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 – 0:10
10 min

Wzajemne zapoznanie się uczestników i prowadzącego
- każdy z uczestników oraz prowadzący przedstawiają się i mówią kilka zdań o sobie

0:10 - 0:20
10 min

Zapoznanie z założeniami programu Międzypokoleniowa Pracownia
Pomysłów 3D
- prowadzący prezentuje ogólne założenia programu, które koncentrują się wokół
3 haseł: edukacja technologii, aktywizacja, więzi międzypokoleniowe
- prowadzący prezentuje zarys 9 modułów programu – prowadzący może użyć
zaproszenia będącego załącznikiem do niniejszych zajęć (po uprzednim wpisaniu
dat zajęć)
- czas na ewentualne pytania od uczestników

prezentacja
słowna

0:20 - 0:35
15 min

Wstęp do druku 3D
- prowadzący przybliża uczestnikom podstawowe informacje o druku 3D przy użyciu
prostych słów: na czym polega, do czego jest wykorzystywany
- szczególną uwagę prowadzący zwraca na bezpieczeństwo pracy z drukarką (dysza
drukująca jest gorąca – nie wkładamy tam rąk!)
- prowadzący prosi uczestników o szczególną uwagę, ponieważ ich zadaniem
w dalszej części programu (zajęcia 4.) będzie powtórzenie tych informacji dzieciom

0:35 - 0:50
15 min

Ustalenie zasad współpracy
- uczestnicy wspólnie ustalają zasady współpracy (sugerowane: przestrzeganie
zasad BHP, nastawienie na wzajemne zrozumienie – szczególnie ważne
w kontaktach międzypokoleniowych)
- zasady współpracy ustalamy po prezentacji słownej na temat druku 3D, tak, żeby
zawrzeć w nich zasady dotyczące bezpieczeństwa
- w naszych zasadach obowiązkowo powinny znaleźć się takie zasady zapewniające
bezpieczeństwo (jeśli nie zaproponuje ich nikt z uczestników, powinien zrobić to
realizator programu):

dyskusja
grupowa
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- nigdy nie dotykamy dyszy drukującej (ponieważ może mieć nawet 270O C)
- nie wkładamy ręki do drukarki w trakcie jej pracy
- wyjmując wydruk z drukarki jesteśmy bardzo ostrożni, ponieważ płaszczyzna
wydruku nagrzana jest do ok. 70O C, a szpachelka służąca do oczepiania
wydruku od tej płaszczyzny jest bardzo ostra
- w trakcie wydruku dbamy o wentylacje pomieszczenia, tak, żeby ograniczyć
wdychanie oparów powstających w czasie druku
- zasady spisujemy na kartce flipchartowej, podpisujemy się (łącznie
z prowadzącym) i kartkę umieszczamy w widoczny sposób w miejscu realizacji zajęć
0:50 - 1:20
30 min

Prosty wydruk 3D
- w trakcie pierwszych zajęć projektujemy i drukujemy prosty wydruk 3D, np. domek,
kubeczek lub prosty zyg-zak

zajęcia
praktyczne

- prowadzący pokazuje proces tworzenia, każdy z uczestników może sam
spróbować dodać lub odjąć coś od prostego modelu
- prowadzący pokazuje uczestnikom procedurę drukowania: projektowanie –
przeniesienie pliku do drukarki – wydruk
- prowadzący zachęca seniorów samodzielnego popróbowania prostego
projektowania przy użyciu darmowego oprogramowania online przeznaczonego do
podstaw modelowania 3D Tinkercad, prowadzący pokazuje, jak założyć konto na
portalu z tym oprogramowaniem i jak samemu modelować obiekty oraz zachęca do
zrobienia tego w domu
- zajęcia kończymy uruchamiając wydruk – wydruk może trwać kilka godzin
i prowadzący powinien go nadzorować (może to jednak robić zdalnie za
pośrednictwem kamery internetowej zainstalowanej w drukarce 3D)
- prowadzący informuje, że gotowy wydruk zobaczymy na następnych zajęciach
1:20 – 1:30
10 min
swobodna
rozmowa
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Podsumowanie zajęć
- chwila refleksji dla uczestników na podzielenie się refleksjami z przebiegu
pierwszych zajęć
- w swobodnej rozmowie prowadzący podpytuje, czy zajęcia spełniły oczekiwania
uczestników i czy ew. coś zmieniliby w następnych zajęciach
Jak spisać angażujący kontrakt grupowy
https://cdw.edu.pl/jak-spisac-angazujacy-kontrakt-grupowy/

Zapraszamy na zajęcia w ramach programu

W czasie zajęć wspólnie osiągniemy 3 cele:
1. Edukacja technologii w zakresie druku 3D
2. Aktywizacja społeczna seniorów
3. Więzi międzypokoleniowe pomiędzy seniorami, a dziećmi

Harmonogram zajęć:
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie:
Lp.

Termin

Temat bloku zajęć

seniorzy

1.

Zapoznanie seniorów z podstawami druku 3D

X

2.

Przygotowanie seniorów do spotkania z dziećmi

X

3.

Przygotowanie dzieci do spotkania z seniorami

4.

Seniorzy zapoznają dzieci z prostym drukiem 3D

5.
6.
7.

Seniorzy zapoznają się z bardziej skomplikowanym
drukiem
Seniorzy zapoznają dzieci z bardziej skomplikowanym
drukiem
Proces twórczy wśród seniorów: co wspólnie z dziećmi
możemy wydrukować dla naszej społeczności?

dzieci

X
X

X

X
X

X

X

8.

Realizacja planu seniorów wspólnie z dziećmi

X

X

9.

Pokaz dla społeczności i wspólna celebracja sukcesu

X

X
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Temat zajęć

2. Przygotowanie seniorów do spotkania z dziećmi
Uczestnicy
Cel szczegółowy
zajęć
Materiały
Załączniki

seniorzy
- wzrost empatii wobec dzieci wśród seniorów
- kartka flipchartowa + markery
- dwustronna karta pracy Empatyzowanie – po jednej dla każdego uczestnika

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:10
10 min

Powitanie uczestników i prezentacja wydrukowanego modelu
- Prowadzący wita uczestników, pyta o samopoczucie prezentując tym samym
przykładową postawę empatyczną, o której będzie mowa w dalszej części spotkania
- Prowadzący pokazuje uczestnikom model 3D, nad którym pracowali w czasie
ostatnich zajęć
- Prowadzący informuje, że tematem dzisiejszych zajęć będzie przygotowanie do
spotkania z dziećmi poprzez naukę empatii i cierpliwości

prezentacja
słowna

0:10 - 0:50
40 min
ćwiczenie
w dwójkach

Nauka empatii
Uczestników dzielmy na dwójki (jeśli mamy nieparzystą liczbę osób prowadzący
bierze udział w ćwiczeniu). Uczestnicy przyjmują dwie role: Opowiadający
i Słuchający. Później nastąpi zmiana. Słuchający otrzymuje kartę pracy
Empatyzowanie, którą wypełnia odnośnie Opowiadającego, nie pokazując jej do
końca ćwiczenia. Każda z części trwa około 5-7 minut. To ćwiczenie przygotuje
seniorów do pracy tandemowej z dziećmi.
Etap 1. Ćwiczenia – Monolog Opowiadającego
Zadanie Opowiadającego:
Zadanie Słuchającego
Opowiadający opowiada historię
Słuchający słucha, bez pytania o nic,
ze swojego życia, w której komuś
nawet jeśli czegoś nie zrozumiał.
pomógł, nawet w jakiejś prostej
sprawie.
Etap 2. Ćwiczenia – Odzwierciedlenie Słuchającego
Zadanie Opowiadającego:
Zadanie Słuchającego
Opowiadający słucha teraz tego, co
Słuchający opowiada własnymi
mówi Słuchający, a następnie ew.
słowami, historię, którą przed chwilą
wyjaśnia mu to, czego nie zrozumiał.
usłyszał do Opowiadającego.
Etap 3. Ćwiczenia – Słuchający empatyzuje
Zadanie Opowiadającego:
Zadanie Słuchającego
Opowiadający odpowiada na pytania
Słuchający wypełnia kartę pracy
Słuchającego.
i może zadać pytania dotyczące
historii, np.
- Co sprawiło, że udało Ci się to zrobić?
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- Co Cię zmotywowało do zrobienia
tego?
Po wykonaniu ćwiczenia następuje zmiana ról w dwójkach.
0:50 – 1:05
15 min
rozmowa
w parach
1:05 – 1:20
15 min
dyskusja
grupowa

1:20 - 1:30
10 min
prezentacja
słowna
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania

Podsumowanie ćwiczenia w parach
- Uczestnicy ćwiczenia nawzajem pokazują sobie wypełnione karty o sobie.
Rozmawiają o nich, wyjaśniają sobie nawzajem, dlaczego napisali to, co napisali.
- Każdy uczestnik zabiera ze sobą kartę o sobie.

Dyskusja grupowa podsumowujące ćwiczenie
- Na karcie flipczartowej uczestnicy zapisują odpowiedź na pytanie: Co pomaga
w byciu empatycznym?
- Prowadzący nie prowadzi tej pracy grupowej – żeby zmobilizować uczestników do
opracowywania rozwiązań, ale ew. podpowiada, będąc jakby w roli uczestnika (np.
uwaga, poświęcenie czasu, „wejście w skórę” drugiej osoby, wstrzymanie się przed
pochopnym osądzaniem, słuchanie, itp.).
Podsumowanie
- Podsumowujący zaprasza uczestników do odwrócenia kart pracy, gdzie znajduje
się schemat pokazujący dwie przestrzenie: znaczeń i języka.
- Prowadzący omawia schemat.
- Prowadzący zaprasza uczestników do refleksji podsumowującej.
Jak uczyć słuchania i empatii. Ćwiczenie CO? JAK? DLACZEGO? [do pobrania]
https://cdw.edu.pl/jak-uczyc-sluchania-i-empatii-cwiczenie-co-jak-dlaczego-do-pobrania/

Sztuka Rozmowy, czyli jak rozmawiać naprawdę (w 14 punktach)
https://jakdzialacskutecznie.pl/sztuka-rozmowy/

Jak budować dobre relacje. 7 kroków do dobrych relacji
https://jakdzialacskutecznie.pl/jak-budowac-dobre-relacje-7-krokow-do-dobrych-relacji/
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(CO UWAŻA ZA WAŻNE)

(MOCNE STRONY)
...............................................
(IMIĘ)

WARTOŚCI

TALENTY
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Temat zajęć

3. Przygotowanie dzieci do spotkania z seniorami
Uczestnicy

dzieci

Cel szczegółowy
zajęć

- zapoznanie dzieci z założeniami programu Międzypokoleniowa Pracownia
Pomysłów 3D
- wzrost empatii wobec seniorów wśród dzieci
- przypomnienie dzieciom zasad dobrego wychowania w kontaktach z dorosłymi

Materiały
Załączniki

- 2 kartki flipchartowe + markery
- zaproszenie, które możemy wykorzystywać do zaproszenia uczestników do
programu oraz w celu prezentacji programu (załącznik do zajęć 1.) – po jednym
dla każdego uczestnika
- dwustronna karta pracy Empatyzowanie (załącznik do zajęć 2.) – jedna

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 – 0:10
10 min

Wzajemne zapoznanie się uczestników i prowadzącego
- każdy z uczestników oraz prowadzący przedstawiają się i mówią kilka zdań o sobie

0:10 - 0:20
10 min

Zapoznanie dzieci z założeniami programu Międzypokoleniowa Pracownia
Pomysłów 3D
- prowadzący prezentuje ogóle założenia programu, które koncentrują się wokół
3 haseł: edukacja technologii, aktywizacja, więzi międzypokoleniowe
- prowadzący prezentuje zarys 9 modułów programu – prowadzący może użyć
zaproszenia będącego załącznikiem do zajęć 1. (po uprzednim wpisaniu dat zajęć)
- czas na ewentualne pytania od uczestników

prezentacja
słowna

0:20 - 0:45
25 min
ćwiczenie

Nauka empatii
Dzieci zapraszamy do podobnego ćwiczenia jak seniorów, z tym, że nie jest ono
wykonywane w dwójkach, ale prowadzący wchodzi w rolę Opowiadającego (który
opowiada przygotowaną historię pana Zygmunta), a wszystkie dzieci wspólnie
w rolę Słuchających. Dzieci wspólnie wypełniają kartę pracy Empatyzowanie
z wypisanym na środku imieniem „pan Zygmunt”.
Etap 1. Ćwiczenia – Monolog Opowiadającego
Prowadzący opowiada historię Pana Zygmunta. Zadaniem dzieci jest słuchanie, bez
przerywania i zadawania pytań.
Pan Zygmunt ma 65 lat. Właśnie przeszedł na emeryturę, ale przez całe życie pracował
jako inżynier w elektrowni. Pan Zygmunt bardzo lubił swoją pracę i zdawał sobie sprawę,
że dzięki niej w domach, szkołach, szpitalach mamy tak bardzo potrzebny nam prąd. To
przekonanie motywowało go do tego, żeby codziennie wstawać o godz. 5:00, tak żeby na
czas być w pracy.
Prywatnie pan Zygmunt jest wdowcem (wiecie, co znaczy to słowo?), to znaczy, że jego
żona nie żyje, a obecnie mieszka on sam. Jego żona zmarła kilka lat temu, kiedy ich trójka
dzieci była już dorosła i kiedy mieli już łącznie 6 wnuków. Pan Zygmunt bardzo lubi
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spędzać czas ze swoimi wnukami. Niestety jego dzieci są bardzo zapracowane i widuje
się z wnukami w niedziele mniej więcej raz na 2-3 tygodnie.
Po przejściu na emeryturę pan Zygmunt ma wciąż dużo energii oraz dużo czasu wolnego,
który przeznacza na swoje hobby – ogrodnictwo. Jak pewnie wiecie, jesienią i zimą
niewiele jest pracy w ogrodzie, dlatego Pan Zygmunt postanowił, że zostanie
wolontariuszem w popołudniowej świetlicy, która mieści się na terenie dzielnicy, w której
mieszka. Pan Zygmunt jest człowiekiem bardzo słownym i regularnym i zgodnie
z przyjętym na siebie zobowiązaniem, raz w tygodniu spędza popołudnie w świetlicy
pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji. Jest bardzo dobry z matematyki i fizyki, ale też
świetnie zna literaturę polską – czytanie jest jego kolejną pasją. Dzieci lubią Pana
Zygmunta, ponieważ bardzo dobrze pomaga w odrabianiu lekcji, choć czasami nie lubią
z nim odrabiać lekcji, ponieważ jest bardzo staranny i chce, żeby dziecko wszystko
zrozumiało. Nie daje łatwych odpowiedzi, ale zadaje pytania doprowadzając dziecko do
odpowiedzi, co jest dla dzieci czasami męczące. Co ważne Pan Zygmunt lubi przychodzić
do świetlicy i poza pomocą w odrabianiu lekcji, angażuje się w różne działania, które są
w niej realizowane.
Etap 2. Ćwiczenia – Odzwierciedlenie Słuchającego
Prowadzący prosi dzieci o opowiedzenie mu własnymi słowami usłyszanej historii
i ew. wyjaśnia niejasności. Prowadzący może sam coś dopowiedzieć do historii pana
Zygmunta.
Etap 3. Ćwiczenia – Słuchający empatyzuje
Dzieci wspólnie wypełniają kartę dotyczącą pana Zygmunta.
0:45 – 1:00
15 min
dyskusja
grupowa

1:00 – 1:10
10 min
prezentacja
słowna
1:10 – 1:30
20 minut

Dyskusja grupowa podsumowujące ćwiczenie
- Na karcie flipczartowej uczestnicy zapisują odpowiedź na pytanie: Co pomaga
w byciu empatycznym?
- Prowadzący nie prowadzi tej pracy grupowej, żeby zmobilizować uczestników do
opracowywania rozwiązań, ale ew. podpowiada, będąc jakby w roli uczestnika (np.
uwaga, poświęcenie czasu, „wejście w skórę” drugiej osoby, wstrzymanie się przed
pochopnym osądzaniem, słuchanie, itp.).
Podsumowanie przez prowadzącego
- Podsumowujący zaprasza uczestników do odwrócenia kart pracy, gdzie znajduje
się schemat pokazujący dwie przestrzenie: znaczeń i języka.
- Prowadzący omawia schemat.

Przypomnienie zasad dobrego wychowania w kontaktach z dorosłymi
- Ta część zajęć ma za zadanie spisanie uproszczonego kontraktu obowiązującego
dzieci w trakcie naszych zajęć. Ze względu na cel programu kontrakt dotyczył będzie
zachowania dzieci wobec seniorów.
- Prowadzący prosi dzieci o wymienienie zasad dobrego wychowania, które
obowiązują w kontaktach z dorosłymi (nie używamy określeń: seniorami, osobami
starszymi – tak, żeby nie sugerować, że w kontaktach z nimi mamy mieć inne zasady
niż wobec wszystkich osób dorosłych).
- Dzieci spisują proponowane przez siebie zasady, a prowadzący moderuje
rozmowę i proponuje konkretne formy zapisanych zasad.
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- Prowadzący może proponować własne zasady, jeśli dzieci czegoś nie wymieniły.
- Po spisaniu zasad prowadzący zaprasza dzieci do złożenia podpisów, sam również
się podpisuje i kartka umieszczona zostaje w widocznym miejscu w naszej pracowni
(najlepiej obok zasad ustalonych przez seniorów w czasie zajęć 1.)
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Temat zajęć

4. Seniorzy zapoznają dzieci z prostym drukiem 3D
Uczestnicy
Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

seniorzy i dzieci
- wzajemne zapoznanie się seniorów i dzieci
- seniorzy zapoznają dzieci z podstawami druku 3D
- seniorzy pokazują dzieciom prosty wydruk 3D
- zestaw do druku 3D

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:25
25 min

Wzajemne zapoznanie się seniorów i dzieci
- seniorzy i dzieci siedzą w jednym okręgu naprzemiennie
- w tandemach senior-dziecko uczestnicy opowiadają o sobie podstawowe
informacje:
- imię
- wiek (jeśli ktoś będzie się krępował, można podać ogólnie, np. „po
sześćdziesiątce”, ale warto, żeby seniorzy uświadomili dzieciom swój wiek, np.
mówiąc: „jestem 5 razy starszy od Ciebie”)
- co robię/robiłem w życiu
- rodzina (bez szczegółów, np. liczba rodzeństwa)
- zainteresowania
- następnie każda osoba opowiada wszystkim o poznanej przed chwilą osobie
z swojego tandemu (dziecko opowiada o seniorze, a senior o dziecku)

rozmowa
zapoznawcza

Uwaga: W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby dzieci i seniorzy wzajemnie się poznali
„przełamując lody”, dlatego najlepiej zrobić to pozwalając na zapoznanie się
z indywidulaną osobą.
Dalsza część zajęć bardzo zbliżona jest do zajęć 1., ale prowadzonych nie przez
realizatora programu, ale przez seniorów.
0:25 - 0:50
25 min
prezentacja
słowna

Seniorzy przybliżają dzieciom podstawy druku 3D oraz zasady BHP dotyczące
używania drukarki 3D
- seniorzy wspólnie przybliżają dzieciom podstawowe informacje, które poznali
w czasie zajęć 1.: na czym polega druk 3D, do czego jest wykorzystywany
- w czasie rozmowy seniorzy opowiadają również o zasadach bezpieczeństwa
dotyczących użytkowania drukarek 3D (np. dysza drukująca jest gorąca – nie
wkładamy tam rąk!))
- ta część ma formę swobodnej rozmowy, w czasie której seniorzy własnymi
słowami, wspólnie opowiadają dzieciom o druku 3D (należy pamiętać, że dla dzieci
będzie to raczej pierwsze w życiu spotkanie z drukiem 3D i mogą mieć wiele pytań)
- prowadzący stara się milczeć, ew. zabiera głos tylko, jeśli seniorzy nie znają
odpowiedzi na zadane pytanie lub jeśli nie powiedzieli czegoś ważnego
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0:50 - 1:20
30 min
zajęcia
praktyczne

1:20 – 1:30
10 min
swobodna
rozmowa

Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Seniorzy pokazują dzieciom prosty wydruk 3D
- seniorzy pokazują dzieciom wydruk, którzy wykonali w trakcie pierwszych zajęć
(np. domek, kubeczek lub zyg-zak)
- wydruk pokazywany jest w formie wydrukowanej oraz w programie do
modelowania 3D
- każde dziecko, pod okiem seniorów, ma możliwość dodania lub odjęcia czegoś od
modelu (każde dziecko, choć na chwilę może skorzystać z komputera z otwartym
programem do modelowania 3D, w tym czasie pozostałe osoby obserwują
i podpowiadają, co można zrobić)
- seniorzy pokazują dzieciom procedurę drukowania: projektowanie – przeniesienie
pliku do drukarki – wydruk
- seniorzy zachęcają dzieci do samodzielnego popróbowania prostego
projektowania przy użyciu darmowego oprogramowania online przeznaczonego do
podstaw modelowania 3D Tinkercad, pokazują, jak założyć konto na portalu z tym
oprogramowaniem i jak samemu modelować obiekty oraz zachęcają do zrobienia
tego w domu
- zajęcia kończymy uruchamiając wydruk – wydruk może trwać kilka godzin,
prowadzący może poprosić, któregoś z uczestników o zdalne nadzorowanie
wydruku (choć dla bezpieczeństwa sam również powinien to robić informując o tym
uczestników zajęć)
- seniorzy informują dzieci, że gotowy wydruk zobaczymy na następnych wspólnych
zajęciach (czyli na zajęciach 6.)
Podsumowanie zajęć
- chwila refleksji dla uczestników na podzielenie się refleksjami z przebiegu zajęć
- w swobodnej rozmowie prowadzący podpytuje, czy zajęcia spełniły oczekiwania
uczestników i czy ew. coś zmieniliby w następnych zajęciach
- jednocześnie prowadzący przypomina seniorom, żeby oni również sami,
w własnych domach (np. przy pomocy dzieci lub wnuków) sami popróbowali sił
w modelowaniu 3D, ponieważ na następnych zajęciach wykonywać będziemy
bardziej skomplikowane modele

Temat zajęć

5. Seniorzy zapoznają się z bardziej skomplikowanym
drukiem
Uczestnicy
Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

seniorzy
- zapoznanie seniorów z bardziej skomplikowanymi możliwościami druku 3D
- zestaw do druku 3D

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:10
10 min
prezentacja
prowadzącego

Wprowadzenie prezentujące cel zajęć:
- prowadzący informuje, że w czasie dzisiejszych zajęć seniorzy nauczą się
przygotowania bardziej skomplikowanego druku 3D zakładającego wykorzystanie
pustych przestrzeni w modelu
- w czasie zajęć przygotujemy modele 3D breloczków z własnymi imionami

0:10 - 0:30
20 min

Prezentacja prowadzącego pokazująca jak przygotować model 3D breloczka
z własnym imieniem:

prezentacja
prowadzącego
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Breloczek wykonujemy w następujący sposób w aplikacji Tinkercad:
- umieszczamy prostokąt o wymiarach: 20 x 50 mm (przy dłuższych imieninach
rozszerzymy go)
- ustalamy grubość prostokąta na 2 mm
- zaokrąglamy rogi: 2 mm
- umieszczamy napis z własnym imieniem, w trakcie pisania używamy tylko wielkich
liter
- ustalamy grubość napisu na 2mm
- przesuwamy napis 2 mm do góry
- przesuwamy napis na prostokąt
- w rogu prostokąta umieszczamy otwór o średnicy 3 mm – będzie to zawieszka
naszego breloczka
0:30 – 1:10
40 min
zajęcia
praktyczne

Modelowanie 3D breloczków przez uczestników
Po prezentacji każdy z uczestników po kolei, pod okiem prowadzącego, tworzy swój
breloczek. W czasie pracy jednego uczestnika, pozostali uczestnicy przyglądają się
jej i starają się zapamiętać wykonywane działania, ew. wzajemnie się wspierają
i pomagają sobie przypominając działania, które trzeba wykonywać.

1:10 – 1:20
10 min

Uruchomienie druku 3D modelu z breloczkami
Na zakończenie zajęć prowadzący umieszcza wszystkie breloczki w jednym modelu
– w odstępach od siebie, a następnie uruchamia druk. Jeśli umieszczenie breloczków
jednym modelu nie jest możliwe, prowadzący przez czas do następnych zajęć
drukuje breloczki dla każdego uczestnika, tak, żeby na następnych zajęciach
każdemu wręczyć breloczek z jego imieniem.

1:20 – 1:30
10 min

Podsumowanie zajęć
- chwila refleksji dla uczestników na podzielenie się refleksjami z przebiegu zajęć
- w swobodnej rozmowie prowadzący podpytuje, czy zajęcia spełniły oczekiwania
uczestników i czy ew. coś zmieniliby w następnych zajęciach

swobodna
rozmowa
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Temat zajęć

6. Seniorzy zapoznają dzieci z bardziej skomplikowanym
drukiem
Uczestnicy

seniorzy i dzieci

Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

- zapoznanie dzieci z bardziej skomplikowanymi możliwościami druku 3D
zrealizowane przez seniorów
- zestaw do druku 3D

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:10
10 min

Wprowadzenie prezentujące cel zajęć:
- zajęcia mają bardzo podobny przebieg jak zajęcia 5., z tym, że rolę prowadzącego
przejmują seniorzy.
- seniorzy informują dzieci, że w czasie dzisiejszych zajęć dzieci nauczą się
przygotowania bardziej skomplikowanego druku 3D zakładającego wykorzystanie
pustych przestrzeni w modelu
- w czasie zajęć przygotujemy modele 3D breloczków z własnymi imionami, takie
same, jak seniorzy przygotowali dla siebie w czasie ostatnich zajęć
- na początku zajęć prowadzący wręcza także wydrukowane uprzednio modele
z breloczkami z 3D, tak, żeby seniorzy mogli pokazać je dzieciom – po zajęciach
seniorzy zabierają swoje breloczki ze sobą

prezentacja
seniorów

0:10 - 0:30
20 min
prezentacja
seniorów
wspomagana
przez
prowadzącego
0:30 – 1:10
40 min
zajęcia
praktyczne
1:10 – 1:20
10 min

Prezentacja seniorów pokazująca jak przygotować model 3D breloczka
z własnym imieniem
- działanie analogiczne, jak w zajęciach 5. – prowadzone przez seniorów z wsparciem
prowadzącego

Modelowanie 3D breloczków przez dzieci
Po prezentacji każde dziecko po kolei, pod okiem seniorów i prowadzącego, tworzy
swój breloczek. W czasie pracy jednego uczestnika, pozostali uczestnicy przyglądają
się jej i starają się zapamiętać wykonywane działania, ew. wzajemnie się wspierają
i pomagają sobie przypominając działania, które trzeba wykonywać.
Uruchomienie druku 3D modelu z breloczkami
Na zakończenie zajęć prowadzący umieszcza wszystkie breloczki w jednym modelu
– w odstępach od siebie, a następnie uruchamia druk. Jeśli umieszczenie breloczków
jednym modelu nie jest możliwe, prowadzący przez czas do następnych zajęć
drukuje breloczki dla każdego uczestnika, tak, żeby na następnych zajęciach
z dziećmi każdemu wręczyć breloczek z jego imieniem.
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1:20 – 1:30
10 min
swobodna
rozmowa
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Podsumowanie zajęć
- chwila refleksji dla uczestników na podzielenie się refleksjami z przebiegu zajęć
- w swobodnej rozmowie prowadzący podpytuje, czy zajęcia spełniły oczekiwania
uczestników i czy ew. coś zmieniliby w następnych zajęciach

Temat zajęć

7. Proces twórczy wśród seniorów: co wspólnie z dziećmi
możemy wydrukować dla naszej społeczności?
Uczestnicy

seniorzy

Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

- realizacja procesu twórczego wśród seniorów przygotowującego do aktywności
na rzecz społeczności
- dwustronna karta pracy Mapa Empatii – Mapa Pomysłów (2 sztuki)
- flipchart i markery

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:10
10 min

Wprowadzenie prezentujące cel zajęć:
- realizator wprowadza w tematykę zajęć informując, że ich celem będzie
wykorzystanie dotychczasowo zdobytych kompetencji w działaniu na rzecz
społeczności lokalnej
- w czasie tych zajęć podejmiemy proces twórczy wykorzysujący zarówno naszą
wiedzę o dzieciach (m.in. z zajęć 2.) oraz wiedzę o możliwościach druku 3D

prezentacja
słowna

0:10 - 0:35
25 min
praca
zespołowa

Mapa Empatii
- zadanie to ma na celu uświadomienie sobie problemów, w następnej części zajęć
będziemy zastanawiać się, czy i w jaki sposób możemy odpowiedzieć na te
ograniczenia i problemy za pomocą druku 3D
- uczestników zajęć dzielmy na małe 2-3 osobowe zespoły
- każdy zespół otrzymuje kartę pracy Mapa Empatii – Mapa Pomysłów odwróconą na
stronie z Mapą Empatii
- prosimy uczestników o hasłowe wypisanie problemów, ograniczeń i trudności
4 grup osób z naszej społeczności:
- seniorów (od nich zaczynamy, ponieważ to nasza grupa i jej potrzeby znamy
najlepiej)
- osób pracujących (czyli np. dorosłych dzieci, rodziców, itp.)
- dzieci i młodzieży (mając na myśli znane nam dzieci i młodzież oraz
uczestników naszych zajęć)
- społeczności (rozumianej szeroko, może są jakieś problemy / ograniczenia,
które dotyczą nas wszystkich)
- wypisujemy wszelkiego rodzaju ograniczenia i trudności, które przyjdą nam do
głowy, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne
- po ok. 10 minutach zespołowego wypełniania karty pracy, wypełnioną kartę
przekazujemy drugiemu zespołowi, drugi zespół czyta spisane problemy i dopisuje
swoje
- po kolejnych kilku minutach karta wraca do zespołu, który rozpoczynał jej
wypełnianie i omawiamy problemy na forum

33

0:35 – 1:00
25 min
praca
zespołowa

1:00 – 1:20
20 min
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Mapa Pomysłów
- uczestnicy pozostają w tych samych zespołach
- prosimy ich o odwrócenie karty pracy na drugą stronę, gdzie znajduje się karta
Mapa Pomysłów
- teraz zadaniem zespołów jest spisanie jednego – dwóch pomysłów na wydruki 3D,
które mogą odpowiedzieć na problemy, ograniczenia i trudności spisane wcześniej
- nie wolno wzajemnie krytykować i podważać pomysłów – na to przyjdzie czas
później
- po ok. 10 minutach pracy w zespołach przekazujemy naszą kartkę drugiemu
zespołowi i ten ma za zadanie dopisać swoje pomysły i rozwiązania
- w czasie pracy zespołów realizator zachęca do zrobienia sobie nawet krótkiej
przerwy, spaceru po sali, krótkiego wyjścia na korytarz – tak, żeby móc świeżo
spojrzeć na problem
- w czasie pracy zespołowej realizator programu przygląda się pracy w grupach
zachęca do zapisywania nawet najdziwniejszych pomysłów, zgłasza swoje inspirując
uczestników
- po kolejnych kilku minutach karta wraca do zespołu, który rozpoczynał jej
wypełnianie i omawiamy nasze pomysły na forum
- w czasie omawiania pomysłów przez zespoły, prowadzący zapisuje je na kartce
flipchartowej
Podejmujemy decyzję dotyczącą tego, co wydrukujemy
- po omówieniu pomysłów przez zespoły prowadzący informuje, że teraz przyszedł
czas na ich weryfikację
- prowadzący prosi, żeby nie być przywiązanym do swoich pomysłów, niektóre
pomysły nie będą wykorzystane, ale fakt ich zgłoszenia pobudził innych do myślenia
- prowadzący na głos weryfikuje pomysły pod względem technicznym, przypisując
je do dwóch grup:
- pomysł wykonalny
- pomysł ciekawy i inspirujący, ale niewykonalny na nasze obecne możliwości
(może zrealizujemy go później)
- taki podział sprawia, że nie ma pomysłu „złego”, ale każdy ma w sobie coś
pożytecznego
- prowadzący dokonuje weryfikacji na głos, wyjaśniając uczestnikom, dlaczego
podjął daną decyzję
- w czasie weryfikacji realizatora, uczestnicy mogą zabierać głos, komentować,
wyjaśniać, a realizator bierze te komentarze pod uwagę
- realizator, przy weryfikacji pomysłów bierze pod uwagę tylko jedno kryterium:
realność wykonania na posiadanym sprzęcie, wszystkie pozostałe kryteria
weryfikacji zależą od grupy (np. czy pomysł jest w ogóle sensowny, estetyczny,
funkcjonalny, itp.), która podejmuje ostateczną decyzję w głosowaniu
- ostatnim etapem podjęcia decyzji o wyborze pomysłu jest tajne głosowanie:
prowadzący, przy w każdym realnym pomyśle zapisuje kolejne liczby porządkowe
- każdy z uczestników otrzymuje małe karteczki, na których może zapisać dwie liczby
odpowiadające numerom pomysłów – można dwa swoje głosy oddać na jeden lub
na różne pomysły
- jeśli dwa pomysły zdobędą równą największą liczbę głosów, wtedy odbywa się
dyskusja grupowa i głosowanie jest powtarzane tylko z wykorzystaniem tych dwóch
pomysłów

1:20 – 1:30
10 min
swobodna
rozmowa
Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania

Podsumowanie zajęć
- chwila refleksji dla uczestników na podzielenie się refleksjami z przebiegu zajęć
- w swobodnej rozmowie prowadzący podpytuje, czy zajęcia spełniły oczekiwania
uczestników i czy ew. coś zmieniliby w następnych zajęciach

Jak uczyć kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Na czym polega
kreatywność
https://cdw.edu.pl/jak-uczyc-kreatywnosci-i-tworczego-rozwiazywania-problemowna-czym-polega-kreatywnosc/
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Jakie problemy, ograniczenia i trudności mają:

OSOBY PRACUJĄCE

Jakie problemy, ograniczenia i trudności ma:

NASZA
SPOŁECZNOŚĆ

Jakie problemy, ograniczenia i trudności mają:

SENIORZY

Jakie problemy, ograniczenia i trudności mają:

DZIECI I MŁODZIEŻ

Mapa Empatii

Pomysły druku 3D w odpowiedzi na problemy,
ograniczenia i trudności, które mają:

SENIORZY

Pomysły druku 3D w odpowiedzi na problemy,
ograniczenia i trudności, które mają:

Pomysły druku 3D w odpowiedzi na problemy,
ograniczenia i trudności, które ma:

OSOBY PRACUJĄCE

Pomysły druku 3D w odpowiedzi na problemy,
ograniczenia i trudności, które mają:

Mapa Pomysłów

DZIECI I MŁODZIEŻ

NASZA
SPOŁECZNOŚĆ
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Temat zajęć

8. Realizacja planu seniorów wspólnie z dziećmi
Uczestnicy
Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

seniorzy i dzieci
- realizacja pomysłu związanego z drukiem 3D opracowanego przez seniorów
- zestaw do druku 3D

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:15
15 min

Wprowadzenie prezentujące cel zajęć:
- realizator informuje, że celem niniejszych zajęć jest realizacja pomysłu związanego
z drukiem 3D opracowanego przez seniorów i odpowiadającego na potrzeby naszej
społeczności
- seniorzy opowiadają dzieciom i swoim pomyśle:
- na jakie potrzeby odpowiada
- na czym polega
- czemu na służyć
- dzieci mają możliwość dodania do pomysłu swoich udoskonaleń (np. dekoracji),
ale nie powinny zmieniać istoty (funkcjonalności) pomysł opracowanego przez
seniorów

prezentacja
słowna

0:15 – 1:00
45 min
zajęcia
praktyczne

Tworzenie modelu 3D zgodnego z pomysłem
- chętny uczestnik zajęć siada do komputera i za pomocą aplikacji tinkercad.com
rozpoczyna tworzenie modelu 3D – co ok. 5-8 minut zmieniamy osobę tworzącą: raz
będzie to dziecko, a raz senior
- pozostali uczestnicy zajęć przyglądają się tworzeniu dodając swoje uwagi
- prowadzący słownie prowadzi proces modelowania, osoba siedząca przed
komputerem wykonuje poszczególne ruchy, a wszyscy uczestnicy zgłaszają swoje
uwagi:
- z jakich prostych brył geometrycznych będzie składał się nasz obiekt
- jaka będzie kolejność dodawania brył
- po stworzeniu modelu obiektu prowadzący pyta uczestników:
- czy odpowiada on oczekiwaniom/wyobrażeniom seniorów
- czy będzie funkcjonalny
- czy chcemy coś do niego dodać
- po stworzeniu modelu uczestnicy eksportują plik z modelem, uruchamiają
program do obsługi drukarki, wysyłają plik do drukowania i rozpoczyna się
drukowanie
- Uwaga: jeśli plan opracowany przez seniorów obejmował wydruk wielu
multiplikowanych modeli (np. takich samych breloczków, wisiorków, kostek, itp.)
realizator programu informuje, że zajmie się on uruchamianiem wydruków
kolejnych obiektów – w liczbie zaplanowanej w zaakceptowanym pomyśle

1:00 – 1:30
30 min
38

Planowanie pokazu dla społeczności

swobodna
rozmowa

- w czasie drukowania rozmawiamy o formie finałowego pokazu naszej pracy dla
społeczności
- jeśli zaplanowany do wydruku obiekt ma być przekazany społeczności (np.
dzieciom ze świetlicy, przedszkolakom, innym seniorom, itp.) planujemy, jak to
zrobić:
- czy zaprosić te osoby na pokaz finałowy, czy je odwiedzić?
- w jakiej formie to zrealizować, czy zaprosić delegację tych osób, czy może
wystosować do nich delegację składającą się z uczestników zajęć?
- jaką formę ma mieć pokaz, kto będzie go prowadzić, kto będzie zabierał głos,
itp.

Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Temat zajęć

9. Pokaz dla społeczności i wspólna celebracja sukcesu
Uczestnicy
Cel szczegółowy
zajęć
Materiały

seniorzy, dzieci i zaproszone osoby z społeczności
- realizacja pokazu dla społeczności i wspólna celebracja sukcesu
- wydrukowane obiekty 3D zgodnie z pomysłem seniorów

Przebieg zajęć
Czas i metoda

Działanie i opis

0:00 - 0:45
45 min

Niniejsze zajęcia odbywają się zgodnie z formą zaplanowaną przez uczestników
w czasie poprzednich zajęć. Mogą one mieć formę wyjścia do instytucji
z społeczności w celu wręczenia wydrukowanych modeli 3D lub też mogą odbywać
się w miejscu realizacji zajęć, gdzie zostaną zaproszeni przedstawiciele społeczności.
Niezależnie jednak od miejsca realizacji zajęć podsumowanie warto przeprowadzić
w miejscu realizacji zajęć (przy założeniu, że wręczamy wydrukowane przedmioty
osobom w społeczności lokalnej, możemy zrealizować to w taki sposób, ze wspólnie
się tam udać na piechotę, a następnie wrócić i podsumować zajęcia wspólnie ciesząc
się z sukcesu).

pokaz dla
społeczności

Pokaz dla społeczności:
- realizowany zgodnie z planem ustalonym w czasie poprzednich zajęć (zajęć 8.)
0:45 – 1:30
45 min
metoda
dokańczania
zdań i
swobodna
rozmowa
uczestników

Treści
dodatkowe
i materiały do
wykorzystania
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Podsumowanie zajęć i wspólna celebracja sukcesu
- krzesełka ustawimy w kręgu
- prowadzący zaprasza wszystkich uczestników po kolei do dokańczania zdań. Jeśli
któryś z uczestników akurat na dany temat nie chce się wypowiadać – pozostawiamy
my taką możliwość i nie naciskamy na wypowiedź. Jeśli w trakcie dokańczania zdań
inni uczestnicy będą chcieli coś dodać – prowadzący nie zabrania im tego. Rozmowa
może przyjąć ton swobodnego wypowiadania się, a kiedy dany temat się wyczerpie,
wtedy prowadzący proponuje kolejne zdanie do dokończenia.
- uczestnicy proszeni są o dokańczanie zdań dotyczących ogólnego podsumowania
zajęć, elementów, które im się podobały, obszarów do rozwoju oraz rzeczy, które
się nauczyli. Prowadzący może zadań np. takie pytania:
- Elementem naszych zajęć, który na pewno zapamiętam było...
- W czasie naszych zajęć najbardziej podobało mi się...
- Zajęcia nauczyły mnie...
- Gdybym miał coś zmienić w naszych zajęciach, byłoby to...
- I na koniec jeszcze chciał(a)bym dodać, że...
6 sposobów jak podsumować zajęcia grupowe [do pobrania]
https://cdw.edu.pl/6-sposobow-jak-podsumowac-zajecia-grupowe-do-pobrania/

