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Aktualny stan prac nad
projektem
Działania zaplanowane w ramach projektu 3DP TEACHER doprowadziły do powstania dwóch
rezultatów intelektualnych: "Przewodnika 3DP dla nauczycieli" oraz "Innowacyjnego środowiska
nauczycieli (ITE)". Pierwszy z nich, obejmujący wdrożenie 3DP, przykłady dobrych praktyk w
zakresie metodologii, wskazówki dotyczące sprzętu i oprogramowania, a także kwestie
bezpieczeństwa, został już opracowany i aktualnie trwa realizacja działań zmierzających do
jego sfinalizowania. 

Obecnie konsorcjum rozpoczęło pierwsze działania w ramach opracowania i wdrożenia
drugiego rezultatu intelektualnego "Innowacyjnego Środowisko Nauczycieli (ITE)".
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Jakie są następne kroki?
Kolejne kroki to działania na rzecz stworzenia "Innowacyjnego środowiska nauczycieli
(ITE)", rezultatu, które obejmuje działania i służy stworzeniu międzynarodowej
społeczności nauczycieli - ekspertów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i
pomysłami na to, jak usprawnić proces nauczania za pomocą druku 3D i stworzyć
odpowiednie modele 3D.

Ponadto konsorcjum pracuje nad tworzeniem treści do upowszechniania projektu,
opracowując co miesiąc artykuły i utrzymując aktywność w mediach społecznościowych.
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Przewodnika 3DP dla nauczycieli
Kursu modelowania 3D dla nauczycieli.
Środowiska online dla nauczycieli zainteresowanych
zastosowaniem rozwiązań 3DP.
Uruchomienie sieci nauczycieli - ekspertów ds. 3DP.

3DP Teacher to projekt stworzony w celu podniesienia kompetencji
cyfrowych nauczycieli w związku z wdrożeniem druku 3D w
edukacji poprzez dostarczenie: 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w
ramach programu Erasmus+. Ten projekt został
zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.3DP TEACHER

3DP TEACHER - Facebook

Czym jest INNOWACYJNE ŚRODOWISKO
NACZYCIELI (ITE)?

ITE będzie platformą służącą do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami wykorzystanie technologii
3DP, z potencjałem do stworzenia społeczności nauczycieli 3DP, która pomoże w przyszłym wdrażaniu tej

technologii. Sieć nauczycieli zainteresowanych tematem drukowania 3D będzie służyć jako baza dla
użytkowników platformy.

Przewodnik 3DP dla nauczycieli (IO1) – część
teoretyczna ITE.
Kurs modelowania 3D (3DM) – zestaw poradników w
formie wideo, w językach partnerów projektu.
Modele 3D wykonane przez nauczycieli – nauczyciele
będą mieli możliwość wgrywania własnych modeli 3D, a
także korzystania z modeli 3D przygotowanych przez
innych nauczycieli.
Plany lekcji/zalecenia - nauczyciele będą mogli przesyłać
plany lekcji i pomysły na wdrożenie 3DP.

Platforma ITE będzie składać się z następujących sekcji:
Baza danych nauczycieli/szkół zainteresowanych
wykorzystaniem 3DP - tworzenie przyszłej
społeczności nauczycieli specjalistów w tej
dziedzinie.
Baza danych firm 3DP zainteresowanych
współpracą ze szkołami - zainteresowanych
promocją 3DP w edukacji.
Aktualności - sekcja służąca informowaniu
nauczycieli i innych zainteresowanych stron o
sektorze druku 3D.

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/

