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Witamy w pierwszym numerze biuletynu projektu 
3DSPEC, który będzie prezentował najistotniejsze oraz 
najnowsze informacje dotyczące projektu. 

GŁÓWNYM CELEM projektu 3DSPEC jest utworzenie 
kompleksowego kursu on-line na temat druku 3D 
dla osób kształcących się w ramach edukacji 
ustawicznej. Kurs ten pozwoli zdobyć wiedzę i 
umiejętności niezbędne dla zastosowania technologii 
druku 3D w obszarze projektowania, edukacji, 
ochrony zdrowia, a także w wybranych  działaniach 
realizowanych przez MŚP. 

Szczegółowe informacje na temat projektu 3DSPEC 
- działań, spotkań, produktów itd. dostępne są na 

stronie internetowej projektu www.3dspec.eu; 
wersja polska http://www.3dspec.eu/cms/pl/.   

Mamy nadzieję, że projekt i jego rezultaty okażą się 
dla Ciebie interesujące oraz przydatne w Twojej 
praktyce zawodowej, i nie tylko. 

Zespół 3DSPEC 

 

Technologia druku 3D staje się coraz bardziej 
popularna i tania, a jej zastosowanie obejmuje coraz 
więcej obszarów, dając nowe możliwości. 

Opanowanie umiejętności druku 3D oraz jego   
zastosowanie w praktyce zawodowej stało się 
zalecane i oczekiwane. Sytuacja ta spowodowała, że 
powstało zapotrzebowanie na szkolenie, które 
dostarczy wiedzę i umiejętności niezbędne dla zasto-
sowania druku 3D w poszczególnych czynnościach 
zawodowych. 

BRAKUJE SZKOLEŃ W ZAKRESIE DRUKU 3D, 
DEDYKOWANYCH DLA KSZTAŁCENIA W RAMACH 
EDUKACJI USTAWICZNEJ. Pomimo rosnącej 
popularności i dostępności druku 3D, nie ma komple-
ksowych kursów, które objaśniają, jak ta technologia 
działa oraz prezentują przykłady jej zastosowania 
w praktyce w poszczególnych zawodach,  a także: 

♦ są dostępne on-line (odpowiednia dostępność) 

♦ dają szkolonym możliwość praktycznego 
zastosowania pozyskanej wiedzy poprzez 
samodzielną realizację druku 3D, pomimo 
braku dostępu do niezbędnego sprzętu i 
oprogramowania. 

DLACZEGO PROJEKT 3DSPEC? 
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CELEM PROJEKTU 3DSPEC JEST WYPEŁNIENIE 
TEJ LUKI poprzez:  

♦ opracowanie kursu 3DSPEC: kompleksowego
darmowego kursu on-line z druku 3D, przezna
czonego do stosowania w edukacji ustawicznej 
osób zawodowo działających w edukacji
projektowaniu, ochronie zdrowia oraz w 

♦ utworzenie internetowej platformy dla 
zlecania druku 3D oraz centrum druku 3D
rozwiązań umożliwiających praktyczne
zastosowanie  druku 3D przez szkolonych

3DSPEC JEST PRZEDSIĘWZIĘCIEM WSPÓLNIE 
REALIZOWANYM PRZEZ: 

♦ KOMAG: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 
Gliwice - koordynator projektu 

♦ PCKZiU: Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu

♦ IBV: Instituto de Biomecánica de Valencia
Walencja (Hiszpania) 

♦ EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L., 
Saragossa (Hiszpania) 

♦ SCV: Šolski center Velenje, Velenje (

Konsorcjum obejmuje zatem 5 partnerów
krajów, pośród których są dwa instytuty badawcze
dwie szkoły zawodowe oraz jedno MŚP.

Dotąd odbyły się DWA SPOTKANIA PROJEKTOWE

♦ 29.11.2016 - Kick-off meeting (spotkanie 
inaugurujące projekt) zorganizowane i poprowa
dzone przez KOMAG w siedzibie firmy

AKTUALNOŚCI: SPOTKANIA 
PROJEKTOWE 

KONSORCJUM PROJEKTU
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3DSPEC JEST PRZEDSIĘWZIĘCIEM WSPÓLNIE 

KOMAG, 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
w Wodzisławiu Śl. 

Instituto de Biomecánica de Valencia, 

EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L., 

(Słowenia). 

5 partnerów z 3 różnych 
instytuty badawcze, 

. 

 

DWA SPOTKANIA PROJEKTOWE: 

(spotkanie 
) zorganizowane i poprowa-

firmy  

♦ 08.13.2017 - Intermediate progress meeting
spotkanie konsorcjum on

03-07.04.2017 - KRÓTKI PROGRAM SZKOLENIOWY 
DLA PRACOWNIKÓW (ang. 
training event) zorganizowany przez
(Hiszpania). 

Przedstawiciele KOMAGu, 
czyli w 5-dniowym szkoleniu z
rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności
zakresie. 

Oprócz EXOVITE odwiedzono także następujące 
instytucje: ETOPIA  w Saragossie, Universidad Pública 
de Navarra w Tudeli, Centro San

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA 

KONSORCJUM PROJEKTU 
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Intermediate progress meeting – 
-line (wideokonferencja)   

 

 

 

KRÓTKI PROGRAM SZKOLENIOWY 
ang. short-term joint staff 

zorganizowany przez EXOVITE 

, PCKZiU i SCV uczestni-
szkoleniu z druku 3D w celu 

rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności w tym 

Oprócz EXOVITE odwiedzono także następujące 
instytucje: ETOPIA  w Saragossie, Universidad Pública 
de Navarra w Tudeli, Centro San Valero w Saragossie. 

AKTUALNOŚCI: SZKOLENIE 
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Wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskali Europass

 

Warsztaty w zakresie tworzenia szyn ortopedy
z zastosowaniem druku 3D 

Seminarium na temat biodrukowania 3D

Obecnie pracujemy nad: 

1. Opracowaniem curriculum dla kursu 3DSPEC

2. Utworzeniem platformy internetowej dla druku 3D

Pierwszy krok dla opracowania curriculum
kacja potrzeba potencjalnych użytkowników kursu 
3DSPEC został zrealizowany. Przeprowadzono
ankiety, wywiady grupowe (focus groups), 
indywidualne ustrukturyzowane 
przedstawicieli edukacji, projektantów, przedstawicieli 
ochrony zdrowia i MŚP. Ankiety przeprowadzo

OBECNE DZIAŁANIA
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Warsztaty w zakresie tworzenia szyn ortopedycznych  

 

  
Seminarium na temat biodrukowania 3D 

 

dla kursu 3DSPEC.   

latformy internetowej dla druku 3D. 

curriculum:  identyfi-
potrzeba potencjalnych użytkowników kursu 

Przeprowadzono 
(focus groups), wywiady 

 z udziałem 
przedstawicieli edukacji, projektantów, przedstawicieli 
ochrony zdrowia i MŚP. Ankiety przeprowadzono 

głównie z zastosowaniem 
nariuszy, w dedykowanym programie komputerowym
W badaniu wzięło udział 265 
Przykładowe zestawienie uzyskanych odpowiedzi 
przedstawiono na poniższych rysunkach. 

Odpowiedzi na pytanie: Podaj swoje wymagania dotycz
kursu on-line na temat technologii druku 3D

 

Odpowiedzi na pytanie: Okre
temat druku 3D

Na potrzeby utworzenia 
dla druku 3D, opracowano 
Rozpoczęto także prace wdrożeniowe

Koordynator projektu: 

Dariusz Michalak, dr inż.

e-mail: dmichalak@komag.eu

3dspec@komag.eu

www:  www.3dspec.eu

  www.3dspec.eu/cms/pl/

facebook: www.facebook.com/3dspec/

INFORMACJE KONTAKTOWE
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