Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0702401 3D modelování a 3D tisk, která je doporučena pro
učitele 1. i 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času.

07 Informační a komunikační technologie
0702401

3D modelování a 3D tisk

Doporučeno pro:

učitele 1. i 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času

Termín konání:

24.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Tomáš Feltl,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D
modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci
výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako
další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky
ve všech předmětech, počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových
pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo
návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky
je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do
podoby konkrétního zkušebního prototypu.
V rámci našeho semináře se nejdříve naučíte základy 3D modelování v aplikaci, která
je vhodná ke generování dat pro 3D tisk. Poté se budeme věnovat tomu, jaké kroky je
třeba absolvovat ke kýženému výtisku prototypu navrženého modelu. Nakonec si modely
na reálné tiskárně skutečně vytiskneme.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

2500 Kč

Poznámka:

Kapacitně omezeno. S sebou si doneste vlastní notebooky. Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0702401 3D modelování a 3D tisk
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "07 Informační a komunikační technologie"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

