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O

BIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul INGA 3D are ca scop principal transferul i extinderea
solu iilor software inovatoare i a celor mai înalte tehnologii 3D,
produse de Spania i dedicate proiect rii asistate de calculator a
înc l mintei, în patru variante complementare:
- prin transferul de inovare în alte
Portugalia i Marea Britanie;

ri, i anume, Romania,

- prin dezvoltarea de abilit i i competen e în domeniul
proiect rii 3D asistate de calculator a înc l mintei, ceea ce va
permite speciali tilor din domeniu (profesori, traineri i tutori) s
transmit studen ilor/cursan ilor cuno tin e tehnice, în vederea
sus inerii creativit ii i inov rii;
- prin elaborarea de con inuturi i instrumente suport de tip elearning, bazate pe unit i de instruire i dezvoltare a
competen elor;
- prin dezvoltarea unei platforme de înv are online.
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REZULTATELE INGA 3D

CURSUL DE INSTRUIRE

Raportul Integrat al scenariilor de înv are în domeniul proiect rii asistate
de calculator a înc l mintei în rile partenere
Programul de instruire INGA 3D pe baza rezultatelor înv
sistemului ECVET

rii, conform

Proiectarea 3D asistat de calculator a înc l mintei Manual conceput
printr-o abordare educa ional e cient pe module i capitole a unit ilor
de înv are.
Proiectarea 3D asistat de calculator a înc l mintei Ghid multimedia
suport pentru profesori din înv mântul voca ional, instructori i tutori
Platforma de înv are online INGA 3D
Sesiuni de instruire on line i fa -în-fa
Britanie

în Spania, Romania i Marea

Instalarea aplica iei software Icad3D+ în rile partenere

Structura cursului de instruire INGA 3D asigur un
con inut echilibrat.

Modulul I: CAD Înc l minte
Modulul II: 3D CAD Aplica ii ale construc iilor tip de
înc l minte

Modulul III: 3D CAD

Aplica ii la înc l mintea

ortopedic

Modulul IV: 3D C A D - Aplica ii la designul
înc l mintei

Modulele I i II pun accentul pe exerci ii i activit i practice
utilizând programul sofware Icad3d+, în timp ce Modulele III
i IV prezint un mix de activit i teoretice practice. Fiecare
dintre module presupune un proces de înv are de tip
blended learning / înv âare combinat , sesiuni de instruire
fa în fa sunt combinate cu sesiuni de înv are online.
Lec iile online includ instrumente de înv are de tip webbased i media, cum ar
lme, formulare de evaluare i
diferite resurse demonstrative care faciliteaz procesul de
înv are, toate acestea au rolul de a accentua i de a îmbog ii
con inutul lec iilor. Cursan ii trebuie s studieze con inutul
teoretic al lec iilor dup care s parcurg activit i i exerci ii
practice utilizând aplica ia software Icad3D+. În plus,
platforma online permite comunicarea între formatori i
cursan i cu privire la orice problem care ar putea ap rea.
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Modulul I

Modulul II

CAD ÎNCĂLȚĂMINTE

3D CAD – APLICATII ALE CONSTRUCȚIILOR
TIP DE ÎNCĂLȚĂMINTE

Acest modul asigur în elegerea func iilor de baz ale aplica iei software Icad3D+.
Exerci iile practice din con inutul lec iilor prezint tehnicile care pot utilizate pentru
proiectarea înc l mintei. Obiectivul principal al acestui modul este s permit
cursan ilor s în eleag i s aprofundeze pa ii necesari în procesul de proiectare 3D i
s dobândeasc abilit ile necesare pentru crearea de prototipuri virtuale utilizând
Icad3D+. Dup terminarea acestui modul, cursan ii vor avea cuno tin e despre:
utilizarea func iilor speci ce ale programului software Icad3D+, dedicat proiect rii
înc l mintei;
ob inerea de prototipuri virtuale pe calapoade virtuale, inclusiv accesorii i
componente;
ob inerea modelelor virtuale de mare acurate e folosind aplica ia de prelucrare gra c
i preg tirea documenta iei tehnice.

STRUCTURA
MODULULUI

No iuni de baz CAD Înc l minte
Crearea modelului virtual
Prezentarea modelelor virtuale: prelucrarea gra c

i elaborarea

elor tehnice

Acest modul introduce lec ii practice bazate pe
rezultatele înv rii acumulate de cursan i în
modulul I. Fiecare lec ie este conceput ca un
tutorial care prezint pa ii model rii 3D
împreun cu instrumentele Icad3D+ necesare
pentru realizarea modelelor de baz de
înc l minte pentru femei, b rba i i copii, i
anume: prelucrarea calapodului, designul 3D a
liniilor de model, transferul liniilor de model din
3D în 2D, ob inerea reperelor, aplicarea
texturilor, a cus turilor i a accesoriilor,
modelarea formelor 3D ale t lpii i tocului i
prelucrarea gra c a modelelor. Principalele
obiective ale modulului sunt urm toarele:

STRUCTURA
MODULULUI

aplicarea tehnologiei CAD 3D utilizând aplica ia
software Icad3D+ la proiectarea construc iilor
tip de înc l minte;
exersarea procesului de modelare 3D prin
crearea produselor de înc l minte cu stiluri i
caracteristici diferite, compatibile cu cerin ele
de proiectare;
dezvoltarea abilit ilor i a competen elor
pentru realizarea modelelor de înc l minte
pentru femei, b rba i i copii.

3D CAD Construc ii tip ale înc l mintei pentru femei
3D CAD Construc ii tip ale înc l mintei pentru b rba i
3D CAD Construc ii tip ale înc l mintei pentru copii
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Modulul IV

Modulul III
3D CAD – APLICAȚII LA
ÎNCĂLȚĂMINTEA ORTOPEDICĂ
Acest modul prezint modul de selec ie a
calapoadelor i de proiectare a înc l mintei pentru
diferite patologii speci ce piciorului. Principalele
obiective ale modulului sunt urm toarele:
utilizarea tehnologiei CAD 3D, respectiv aplica ia
software Icad3D+ la selectarea calapoadelor de
înc l minte corespunz toare afec iunilor piciorului;
exersarea procesului de modelare 3D a înc l mintei
utilizând o gam variat de stiluri i caracteristici
compatibile cu speci ca iile de design;
dezvoltarea abilit ilor i competen elor pentru
elaborarea de colec ii de înc l minte, utilizând

STRUCTURA
MODULULUI

diferite tipuri de materiale, repere componente i
elemente de ornamentare
Fiecare cursant trebuie s studieze mai întâi con inutul
teoretic al lec iilor, dup care s parcurg activit ile
practice utilizând aplica ia Icad3d+, i anume:
selectarea pe baza cuno tin elor acumulate a
calapoadelor în func ie de patologia speci c a
piciorului, aplicarea cuno tin elor de design speci ce
ec rei patologii a piciorului, modi carea unei colec ii
de înc l minte i aplicarea de modi c ri ortopedice
sau de combina ii de modi c ri ortopedice t lpilor i
tocurilor în func ie de ecare caz speci c prezentat în
lec iile teoretice.

Selectarea calapodului ortopedic
Proiectarea înc l mintei ortopedice
Înc l mintea ortopedic Modi carea caracteristicilor

3D CAD - APLICAȚII LA
DESIGNUL ÎNCĂLȚĂMINTEI
Modulul IV este dedicat persoanelor interesate în
mod special de înc l mintea fashion. Principalul
obiectiv este acela de a acumula cuno tin e
cuprinz toare cu privire la pa ii necesari în vederea
elabor rii unei colec ii de înc l minte, de la idee
pân la realizare.
utilizarea tehnologiei 3D CAD oferit de aplica ia
software Icad 3D+ în procesul de elaborare a
colec iilor de înc l minte;
exersarea procesului de modelare 3D a
înc l mintei utilizând o gam variat de stiluri i
caracteristici compatibile cu speci ca iile de design;

STRUCTURA
MODULULUI

elaborarea de colec ii de înc l minte, utilizând diferite
tipuri de materiale, repere componente i elemente de
ornamentare.
Fiecare cursant trebuie s studieze con inuturile teoretice
ale ec rei lec ii i ale resurselor adi ionale din ecare
capitol. Urm torul pas în parcurgerea acestui modul este
reprezentat de efectuarea activit ilor practice utilizând
aplica ia Icad3d+. Exerci iile practice vor realizate
conform informa iilor teoretice prezentate în prima parte a
ec rui capitol, utilizând o colec ie de înc l minte
prede nit . Acest mod de abordare permite o privire de
ansamblu despre modelele de baz con inute într-o
colec ie de înc l minte. Cursan ii vor dezvolta modelele
virtuale 3D prezentate în lec ii cu posibilitatea cu
posibilitatea de a le personaliza.

Structura Colec iilor de Înc l minte
Tocuri i T lpi
Materiale, Dantel ri i Ornamente
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