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Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași anunță lansarea 

proiectului „3D digital VET- 3DVET ” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în 

domeniul educației și formării profesionale. Proiectul  va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, cu începere din 

1 aprilie 2021 și va fi coordonat de Infolog(Italia), alături de partenerii săi din România, Spania, Estonia, Germania, 

Italia. 

 

În prezent modelele medicale 3D joacă un rol crucial în educația în domeniul sănătății, unde sunt utilizate în 

practică ca: materiale didactice, instrumente practice pentru pregătirea procedurilor noi sau riscante, sprijin pentru 

formarea, planificarea și optimizarea procedurilor chirurgicale complexe, resurse pentru persoanele implicate în 

procesul de diagnosticare și pentru clinicienii care caută să-și îmbunătățească abilitățile de diagnosticare. Pentru 

ca profesioniștii din domeniul sanitar să poată beneficia de aceste resurse valoroase de instruire  este nevoie ca 

accesul la imagini sa fie cât mai facil și disponibil tuturor. Astfel proiectul 3DVET vine în întâmpinarea specialiștilor 

în domeniul sanitar prin crearea unei biblioteci online (Al3xandria) care va conține o colecție de imagini medicale 

produse în cadrul spitalelor din toate țările partenere.  

 

Principalele obiective ale proiectului 3DVET sunt:  

1. Consolidarea formării și educației profesioniștilor din domeniul sanitar din UE prin dezvoltarea unei puternice 

resurse educaționale deschise -biblioteca online (Al3xandria)- care va conține imagini medicale produse în unițățile 

sanitare din țările partenere. 

 2. Sprijinirea dezvoltării profesionale inițiale și continue a profesorilor, formatorilor și mentorilor prin dezvoltarea 

unui curs de formare specific bazat  pe utilizarea Ale3andria și a 3DMM( 3D Movie Maker) în formarea 

profesioniștilor din domeniul sanitar. 



 
 

3. Sprijinirea studenților, profesioniștilor din domeniul sănătății în utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi 

imprimarea 3D și realitatea virtuală, în moduri creative, colaborative și eficiente, prin oferirea de  acces la resursele 

3DMM, care să le permită să dobândească competențele și cunoștințele necesare. 

 

Acest proiect se adresează în principal formatorilor VET și profesioniștilor din domeniul sănătății. Alți beneficiari ai 

acestui proiect sunt părțile interesate din sectorul sanitar, bioinginerie, universități, școli postliceale, alți furnizori 

de formare care vor avea acces la biblioteca virtuală de imagini 3D, la metodologiile materialelor de învățare și la 

raportul de pilotare util pentru îmbunătățirea educației profesiilor din domeniul sănătății și a serviciilor de 

asistență medicală prin utilizarea rezultatelor proiectului. 

 

Produsele care vor fi realizate în acest proiect sunt: 

 Biblioteca 3D online- Al3xandria  

 Curriculum: Modele digitale 3D din domeniul medical utilizate în formarea profesioniștilor din 

domeniul sanitar 

 Program de formare- Modele digitale 3D din domeniul medical utilizate în formarea profesioniștilor 

din domeniul sanitar 

 Ghid metodologic pentru formatori- Modele digitale 3D din domeniul medical utilizate în formarea 

profesioniștilor din domeniul sanitar 

Prin implementarea acestui proiect, organizațiile din domeniul sănătății vor avea acces la educație și formare 

continuă, și vor actualiza cunoștințele profesioniștilor din domeniul sanitar pentru a menține o practică medicală 

sigură, complexă și eficientă. De asemenea printr-o formare profesională de înaltă calitate, se va îmbunătăți 

furnizarea de servicii prin crearea  instrumentelor digitale 3D într-un mod structurat.  

 

Pentru mai multe informații  despre derularea proiectului puteți accesa site-ul Filialei  www.oammr-iasi.ro/proiecte 

sau pe pagina de facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi 

 

“Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu 

sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 


