
Σχετικά με το Έργο 
Το 3DP Teacher είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε με στόχο τη
βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με
την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση μέσω
της ανάπτυξης δύο κύριων πνευματικών αποτελεσμάτων: 
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Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών εργασίας, η
κοινοπραξία του έργου 3DP Teacher κατάφερε να
δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα μέσω της εκπόνησης
σχεδίων μαθημάτων με 3DP, της ανάπτυξης ενός μαθήματος
τρισδιάστατης μοντελοποίησης για εκπαιδευτικούς, της
συλλογής τρισδιάστατων μοντέλων που σχεδιάστηκαν από
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της
δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων εκπαιδευτικών,
σχολείων και εταιρειών που ενδιαφέρονται για την
εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΈΡΓΟΥ

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις βραχυπρόθεσμες
κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης του προσωπικού που
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2021. Παρά το
γεγονός ότι έπρεπε να διεξαχθούν διαδικτυακά λόγω
της κρίσης του COVID-19, 30 εκπαιδευτικοί και μέλη
του προσωπικού από 8 οργανισμούς εταίρους είχαν
τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εμβαθύνουν
την εκπαίδευσή τους στην τρισδιάστατη εκτύπωση
κατά τη διάρκεια 5 ημερών. 
Η εκδήλωση αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να
τους εκπαιδεύσουν στη χρήση των γνώσεων της
τρισδιάστατης εκτύπωσης και μοντελοποίησης, να
ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών
και να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και την
ποιότητα των πνευματικών αποτελεσμάτων.



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και
η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΔΙΑ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, τα μέλη της κοινοπραξίας 3DP Teacher
πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες για την προετοιμασία του τέλους του έργου, το
οποίο λήγει αυτόν τον μήνα. Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στην υλοποίηση
των βελτιώσεων και των τελικών διορθώσεων του Καινοτόμου Περιβάλλοντος Εκπαιδευτικών
(ITE).
Αυτόν τον τελευταίο μήνα του προγράμματος,
θα πραγματοποιηθούν πολλαπλασιαστικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα, την Πολωνία, την
Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την
Τουρκία και τη Ρουμανία. Τα σεμινάρια αυτά θα
αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να
παρουσιαστούν τα πνευματικά αποτελέσματα
του έργου σε συνολικά 270 εκπαιδευτικούς και
μαθητές, και κυρίως για να εφαρμοστεί όλη η
θεωρία που διδάχθηκε με πρακτικό τρόπο.

Επιπλέον, η κοινοπραξία εργάζεται για τη
δημιουργία περιεχομένου για τη διάδοση του
έργου, παράγοντας άρθρα κάθε μήνα και
διατηρώντας το προφίλ ενεργό στα κοινωνικά
δίκτυα.

Σύντομα, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν
την τρίτη διακρατική συνάντησή τους στην
Πορτογαλία, όπου θα συγκεντρώσουν τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του
έργου, θα αξιολογήσουν την ποιότητα και
τον αντίκτυπο των πνευματικών
αποτελεσμάτων και θα σχεδιάσουν τις
επακόλουθες δραστηριότητες σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο.



3DP TEACHER - Website

3DP TEACHER - Facebook

This project has been funded with support from the European Commission. This communication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
Για να παρουσιάσει και να διαδώσει τα παραδοτέα του 3DPTeacher στις ομάδες-στόχους και στο
ευρύ κοινό, κάθε εταίρος διοργάνωσε μια εκδήλωση πολλαπλασιασμού.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την
Ισπανία. Ήταν πολύ επιτυχείς και κατάφεραν να προσεγγίσουν περισσότερους από
150 άτομα του κοινού-στόχου, από εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευτές έως και φοιτητές και έτυχαν πολύ καλής υποδοχής.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πρόσωπο με πρόσωπο
μορφή σε ορισμένες χώρες, αλλά σε άλλες έχουν
διεξήχθησαν διαδικτυακά.
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