
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ DOD:
Η ομάδα των συνεργατών του DOD αποτελείται από έξι μέλη ενασχολούμενα
με την εκπαίδευση στον τομέα της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και της
Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) από την Πορτογαλία,
Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Υπεύθυνος συντονισμού του
προγράμματος είναι η FavoritAnswer και το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
από τον Πορτογαλικό Οργανισμό Erasmus+ Erasmus+ Agency.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα

 

 

• Προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης
στην εκπαίδευση, μέσω ενός ανοικτού,
διαδικτυακού προγράμματος
εκπαίδευσης στον τομέα του
«Σχεδιασμού γύρω από την
Τρισδιάστατη Εκτύπωση Εξώθησης
Υλικού (ΜΕΧ) και το χειρισμό
τρισδιάστατων εκτυπωτών». 
• Αύξηση του γνωστικού επιπέδου και
ικανοτήτων γύρω από την
Τρισδιάστατη Εκτύπωση Εξώθησης
Υλικού (ΜΕΧ). 
• Ενημέρωση για τα οφέλη, τους
περιορισμούς και της προκλήσεις του
κλάδου της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης. 

 

• Υποστήριξη επαγγελματικών κλάδων,
όπως του κλάδου υγείας, στην

κατανόηση των δυνατοτήτων και
πλεονεκτημάτων της τρισδιάστατης

εκτύπωσης. 
• Εισαγωγή και κατάρτιση νέων στην

υιοθέτηση ικανοτήτων γύρω από
πολλαπλές τεχνολογίες, με σκοπό τη

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Unsubscribe from this list.

βελτίωση της μετέπειτα σταδιοδρομίας
τους στη βιομηχανία. 

• Υποστήριξη της συνέχειας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της εξ

αποστάσεως μάθησης.

 

 

Δύο διαδικτυακές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάρτιο
και Ιούλιο του 2021με τη συμμετοχή όλων των συνεργατών, με σκοπό τη
παρακολούθηση της προόδου των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων και τον
καθορισμό των μελλοντικών δράσεων του προγράμματος. Μάθετε

περισσότερα για την 1η και 2η συνάντηση του DOD, στους παραπάνω
συνδέσμους.
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• Δελτίο τύπου: 
link

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο διαθέσιμο
στις παρακάτω γλώσσες: EN-ES-GR-

PT

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ παρουσίασης του προγράμματος και των στόχων
του DOD.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ η
οποία περιλαμβάνει τη λίστα των κύριων λειτουργιών των λογισμικών
σχεδίασης και των ορισμών τους.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ με κύρια εστίαση την τεχνολογία εξώθησης (ΜΕΧ)
πολυμερών υλικών

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υποστήριξη της διδασκαλίας του
μαθήματος του «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΣΩ
ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΧ)»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ μια εσωτερική δραστηριότητα εκπαίδευσης για την
κατάρτιση των διδασκόντων/εκπαιδευτών στις μαθησιακές ενότητες και
εργαλεία του μαθήματος, με σκοπό την επιτυχημένη εφαρμογή του, σε
διαδικτυακή μορφή σε εθνικό επίπεδο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ!

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητές μας.

   

https://www.linkedin.com/company/demo-or-die/
https://mailchi.mp/dbc9e135cbe3/demoordie-newsletter
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