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Imprimarea 3D în educația școlară  

 

 

Când ne gândim la viitorul societății și al umanității în general, pietrele de temelie 

pentru construcția cu succes a fundației pentru o zi de mâine mai bună ar trebui să fie 

reprezentate de cuvântul "copii".  

Pe măsură ce utilizarea imprimării 3D se răspândește din ce în ce mai mult în diverse 

domenii, credem că este foarte necesar ca acestă tehnologie să fie inclusă în programa 

școlară, iar elevii să învețe ce este, ce presupune și cum s-o folosească. În caz contrar, 

nu vor avea cunoștințele necesare și nu vor fi pregătiți corespunzător pentru lumea 

reală de mâine. Deși este importantă, are costuri reduse și riscuri scăzute, integrarea 

imprimării 3D în școli pare a fi lentă. Acest lucru se întâmplă în principal din cauza lipsei 

de cunoștințe despre această tehnologie și a relevanței sale a persoanelor care decid 

asupra acestor probleme.  

Elevii sunt, de obicei, mai dispuși să accepte idei și metodologii noi, cum ar fi 

imprimarea 3D care este considerată un factor educațional important și poate 

îmbunătăți experiența generală de învățare.   

Unele dintre beneficiile imprimării 3D pentru educația școlară sunt: 
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1. Motivație mai mare, ca rezultat al entuziasmului care crește creativitatea 

elevilor, gândirea critică și implicarea lor în clasă.   

2. Elevii se pot implica ușor în activități care sunt mai tangibile, cum ar fi 

conceptualizarea, vizualizarea și imprimarea 3D a componentelor.  

3. Creșterea încrederii în sine și a abilității de rezolvare a problemelor.   

4. Materiale ajutătoare vizuale și tangibile care pot fi folosite pentru a vizualiza 

mai bine concepte și a le face mai ușor de înțeles.  

 
Este posibil să găsiți mai multe informații despre imprimarea 3D, inclusiv aplicații, 
tendințe și beneficiile sale pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”.  
 

 


