Aktualnosci projektu PRINT STEM...
(Styczeń - Marzec 2016)

Opis projektu
Celem projektu PRINT STEM jest opracowanie programów szkoleniowych i narzędzi dla
drukarek 3D (technologii umożliwiającej drukowanie obiektów 3-wymiarowych,
wykorzystując modele graficzne utworzone w oprogramowaniu 3D). Wymiana
i wykorzystanie dobrych praktyk z krajów gdzie podobne projekty były już wdrażane
w szkołach, spowoduje wzrost zainteresowania tą technologią w wielu innych szkołach
w całej Europie. Projekt zakończy się w sierpniu 2016.

Partnerzy
Dziesięciu partnerów z siedmiu europejskich krajów: Włochy, Wielka Brytania, Polska,
Hiszpania, Grecja, Czechy i Turcja bierze udział w projekcie. Zakłada się jednak, że
projekt
wpłynie
też
na
kraje
nie
biorace
udziału
w
projekcie.

Aktualności
Partnerom projektu udało się wypracować ważne rezultaty. Opracowano i przetłumaczono
dokument pt. “Przewidywanie wpływu technologii druku 3D: Możliwości, częstość i
intensywność wykorzystania w rozwijaniu umiejętności matematycznych i naukowych.”
Eksperymenty dydaktyczne zostały prowadzone przez nauczycieli ze szkół partnerskich.
Rozpoczęły się również eksperymenty prowadzone przez uczniów. Celem tych działań jest
pozyskanie materiałów, które zostaną wykorzystane do opracowania szkolenia
udostępnionego w formie OZE w czerwcu 2016 we Włoszech w obecności wszystkich
partnerów i interesariuszy.

Co się działo

Czwarte spotkanie projektu
w Rzeszowie, Polska
Przedstawiciele
organizacji
partnerskich spotkali się aby
swoimi osiągnięciami w zakresie
rezultatu intelektualnego nr.4 i 5 –
Eksperymenty
dydaktyczne
prowadzone przez nauczycieli w
celu
rozwinięcia
umiejętności
matematycznych i naukowych.

Eksperymenty z udziałem
uczniów i nauczycieli
Nasze
szkoły
partnerskie:
1-sze
Technikum w Chanii (Grecja); Liceum
Stephen Kirkby (UK); „A. Berenini“;
Instituto di Istruzione Superiore
Statale „Carlo Emilio Gadda“ (Włochy)
oraz Sabanci Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi (Turcja) przeprowadziły
eksperymenty
z udziałem
uczniów
i nauczycieli.

Upowszechnianie
Partnerzy projektu PRINT STEM,
uczestniczyli w wielu konferencjach
oraz informowali o projekcie w
lokalnych
szkołach,
starająć
się
wzbudzić zainteresowanie technologią
druku 3D.

Zaplanowane wydarzenia

Piąte spotkanie partnerów projektu - Chania, Grecja, kwiecień 2016
Seminarium upowszechniające dla osób zainteresowanych projektem
Konferencja podsumowująca i ostatnie spotkanie w projekcie w Fidenza, Włochy 15 i 16
of June 2016

Będziemy na bieżąco informować o wydarzeniach w projekcie w następnym biuletynie!
...oraz na stronie projektu: http://www.printstemproject.eu/

