Ref: Invitație la atelierul de tehnologie, dedicat Sărbătorilor Pascale
Stimate Domn/ Stimată Doamnă,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - ANBPR, Biblioteca Națională a
României și ECDL ROMANIA au plăcerea de a vă invita să participați împreună cu elevii dvs. la un atelier
de tehnologie, în domeniul modelării și imprimării 3D la Biblioteca Națională a României (Bd. Unirii
nr. 22, Sector 3, București), Sala Mircea Vulcănescu, în data de 18.04.2019, (orele 14.00-16.00).
Având în vedere că biblioteca este un important spaţiu de comunicare, informare și diseminare a inovației,
conectat la tehnologie, care stimulează interesul copiilor și tinerilor pentru lectură și experimente, prin
intermediul acestei inițiative educaționale vizăm prezentarea noţiunilor de modelare şi imprimare 3D
unei audiențe formate din cel mult 60 participanți cu vârste cuprinse între 15-18 ani.
Agenda detaliată a atelierului de tehnologie:
14.00-14.10: Înregistrarea participanților
14.10-14.40: Tur ghidat în cadrul Bibliotecii Naționale a României
14.40-14.50: Prezentarea modalităților de utilizare a imprimantei și a tipurilor de materiale folosite
14.50-15.00: Prezentarea tipurilor de obiecte care se pot modela/imprima 3D și aplicabilitatea/ utilitatea
acestora în diferite industrii
15.00-15.40: Demonstrație de modelare 3D a unei figurine cu tematica Sărbătorilor Pascale (activitate
practică)
15.40-16.00: Demonstrație de imprimare 3D a figurinei (activitate practică)
Pe parcursul atelierului de modelare și imprimare 3D, copiii și tinerii își vor dezvolta imaginația și
creativitatea și vor dobândi noțiuni fundamentale privind modelarea şi imprimarea 3D, pentru a avea o
înțelegere mai bună privind utilitatea și avantajele acestor noi tehnici digitale.
Vă rugăm să confirmați participarea, prin trimiterea formularului de mai jos, completat, până la data de
16.04.2019, orele 16.00 prin e-mail la adresa: focus3dp@ecdl.ro, cu subiectul: Înscriere atelier tehnologie.
Accesul este liber în limita locurilor disponibile și se face pe bază de înscriere, în ordinea primirii
formularului completat integral.
Vă mulțumim anticipat pentru participarea dumneavoastră.
Cu stimă,
Ioana Crihană - Director Executiv ANBPR

