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

  Ghidul  profesorului 3DP           Mediu on-line inovativ pt. profesori (ITE)

În cei doi ani de muncă, consorțiul proiectului Profesor
3DP a reușit să genereze aceste produse intelectuale prin
elaborarea  de planuri de lecție bazate pe imprimarea 3D,
crearea unui curs de modelare 3D pentru profesori, 
 dezvoltarea unei colecții de modele 3D create de
profesori, precum și prin realizarea unei baze de date cu
profesori, școli și companii interesate în implementarea
imprimării 3D în educație.

STADIUL PROIECTULUI

Acest lucru a fost posibil datorită
evenimentului comun de formare a
personalului pe termen scurt desfășurat în
iunie 2021. În ciuda faptului că a trebuit să
aibă loc online din cauza crizei COVID-19, 30
de profesori și angajați din 8 organizații
partenere au putut să își dezvolte și să își
aprofundeze competențele în imprimarea 3D
pe parcursul a 5 zile.
Acest eveniment a fost o mare oportunitate
de a-i instrui să folosească cunoștințele de
imprimare și modelare 3D, să consolideze
cooperarea și schimbul de idei și să evalueze
conținutul și calitatea produselor
intelectuale.
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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.

ULTIMII PAȘI
În ultimele luni, membrii consorțiului Profesor 3DP Teacher au desfășurat mai multe activități
pentru pregătirea finalizării proiectului, care se încheie în această lună. Aceste activități s-au
concentrat în principal pe implementarea îmbunătățirilor și corecțiilor finale ale Mediului on-
Line Inovativ pentru Profesori (ITE).

În această ultimă lună a proiectului, vor
avea loc Evenimente de Multiplicare în
Grecia, Polonia, Italia, Portugalia, Spania,
Turcia și România. Aceste seminarii vor fi
o ocazie excelentă de a prezenta
rezultatele intelectuale ale proiectului
unui total de 270 de profesori și elevi și,
mai ales, de a pune în practică toată
teorie învățată.

În plus, consorțiul lucrează la crearea de
conținut pentru diseminarea proiectului,
producând articole în fiecare lună și
menținând profilul activ pe rețelele sociale.

În curând, partenerii vor avea a treia
întâlnire transnațională în Portugalia,
unde vor analiza activitățile și rezultatele
proiectului, vor evalua calitatea și
impactul rezultatelor intelectuale și vor
planifica activitățile de monitorizare la
nivel național și local.
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EVENIMENTE DE MULTIPLICARE 
Pentru a prezenta și disemina rezultatele Profesor 3DP către grupurile țintă și publicul larg,
fiecare partener a organizat  un Eveniment de Multiplicare.

Evenimentele au avut loc în Grecia, Italia, Polonia, România și Spania. Au avut mare succes și
au reușit să ajungă la peste 150 de persoane din
publicul țintă, de la profesori și formatori la elevi,
și au fost foarte bine primite.

Evenimentele au avut loc  în format fizic în unele țări,
dar în altele au trebui să se desfășoare online.

PARTENERI PROIECT

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva
(Portugalia)
Ludor Engineering (Romania)
Ministry of Education General Directorate of Special Education
and Guidance Services (Turcia)
Universitatea din Thesalia (Grecia)
Școala primară im. ks. Jana Twardowskiego din Nowej Wsi
(Polonia)
Centrul de Educație și Sprijin pentru Antreprenoriat (Polonia)
LABC S.R.L. (Italia)
Instalofi Levante S.L.- FyG Consultores (Spania)
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https://3dp-teacher.erasmus.site/
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