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Stadiul actual al
proiectului Profesor 3DP 
Activitățile planificate în cadrul proiectului Profesor 3DP au dus la realizarea a două
produse intelectuale: ”Ghidul Profesorului 3DP” și ”Mediul on-line inovativ pentru
profesori”. Primul, care include exemple de implementare a 3DP, bune practici,
recomandări privind metodologia, îndrumări referitoare la hardware și software precum
și probleme legate de securitatea muncii, este într-un stadiu avansat și se lucrează la
finalizarea sa. În prezent, partenerii au lansat primele activități aferente dezvoltării și
implementării celui de-al doilea produs intelectual.
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Care sunt pașii următori?

Următorii pași sunt activitățile pentru realizarea ”Mediului on-line inovativ pentru
profesori”, un produs intelectual care implică mai multe acțiuni menite a forma o
comunitate internațională de profesori experți în 3DP și a împărtăși experiențele și
ideile acestora despre îmbunătățirea procesului de predare, cu ajutorul imprimării 3D, și
despre crearea de modele 3D relevante. 

De asemenea, partenerii creează conținut pentru diseminare, redactează articole în
fiecare lună și păstrează activ profilul Social Media al proiectului.



Despre proiect
P R O F E S O R  3 D P

Ghid  3DP pentru profesori.
Curs de modelare 3D pentru profesori.
Mediu on-line inovativ pentru profesori interesați să aplice
soluții 3DP.
Rețea de profesori experți în 3DP

Profesor 3DP este un proiect creat cu scopul de a îmbunătăți
competențele digitale ale profesorilor în vederea implementării
imprimării 3D în educație, prin dezvoltarea următoarelor:

PROFESOR 3DP

Ce este un Mediu on-line inovativ pentru
profesori (ITE)?

 ITE va fi o platformă cu funcția de loc pentru schimb de cunoștințe, experiențe și idei despre tehnologia 3DP,
care va ajuta în viitor la implementarea acesteia. Rețeaua de profesori interesați de 3DP va folosi ca bază
pentru utilizatorii platformei.

Ghidul Profesorului 3DP (IO1) – partea teoretică a ITE.
Curs de modelare 3D – un set de video tutoriale traduse
în limbile tuturor partenerilor.
Modele 3D pentru profesori - profesorii vor putea distribui
propriile modele și utiliza modele create de alți profesori.
Planuri de lecții / recomandări - profesorii vor putea
împărtăși planuri de lecții și idei privind implementarea
3DP.

Platforma ITE va avea următoarele secțiuni:
Bază de date cu profesori / școli interesați de
utilizarea 3DP – crearea unei comunități de
profesori experți în domeniu.
Bază de date cu firme interesate de colaborarea cu
școli – interesate în promovarea 3DP în educație.
Știri – o secțiune pentru ajuta profesorii și alte părți
interesate să fie la zi cu cunoștințele din sectorul
3DP.

Acest proiect a fost finanțat cu suportul Comisiei
Europene. Aceasta publicație reflectă exclusiv opiniile
autorului, și Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor pe care
le conține.

PROFESOR 3DP - Facebook

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

