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Aplicații de imprimare 3D în educația școlară 
 

Imprimarea 3D este conectată cu curriculumul pentru știință și tehnologie (Fizică, 

Tehnologie, Inginerie și Matematică), dar și toate celelalte discipline școlare pot 

beneficia de tehnologia de imprimare 3D. Unele dintre exemplele care au fost 

observate sunt următoarele: 

Fizică 

 

Imprimarea 3D poate fi utilizată pentru a obține modele de celule, organe sau pentru 

a crea orice model sau echipament personalizat pentru Chimie sau Biologie. Disecția 

unei broaște în sala de clasă poate fi înlocuită, de exemplu, cu asamblarea părților 

componente ce au fost anterior imprimate 3D de către elevi, și astfel pot reconstitui 

broasca în totalitate.  

 

Matematică 
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Profesorii pot determina elevii să se implice la orele de matematică prin utilizarea de 

modele 3D 'pentru a aduce la viață' formule și ecuații și să explice principiile 

matematice mai degrabă, decât să se concentreze exclusiv pe exerciții teoretice.  

Geometria complexă, de exemplu, sau funcțiile trigonometrice pot fi ilustrate cu 

modele imprimate 3D pentru a ajuta elevii să vizualizeze problemele matematice mult 

mai realist prin prezentări tangibile.  

 

Inginerie mecanică 

 

În loc de modul traditional de introducere a viitorilor ingineri în domeniul teoriilor 

abstracte și a problemelor de matematică, elevii pot avea bucuria de a proiecta 

obiecte imaginate de ei și apoi să le obțină prin imprimare 3D, trecând prin toate 

etapele necesare. Această tehnologie poate fi utilizată pentru a testa și produce 

prototipuri funcționale, demonstrând soluții bine concepute.  

Artă  

 

Imprimarea 3D oferă un mod nou și autentic de a crea artă. Are un mare potențial 

pentru industriile creative și este un mijloc în sine. Diferitele texturi, geometrii 

complexe sau matrițe pe care imprimarea 3D le poate produce fac posibilă crearea de 

obiecte care altfel ar fi puțin probabil să fie produse prin procesul de fabricație 

tradițional. 



                                                                                                   

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

3 

 

 

 

Geografie/Geologie 

 

Trăim într-o lume tridimensională, astfel încât posibilitatea de a vedea și atinge o 

reprezentare obținută prin imprimare 3D a geografiei și geologiei pe care o predăm 

oferă o nouă dimensiune experienței didactice. Imprimarea 3D este o modalitate 

excelentă pentru elevi de a înțelege mai bine o varietate de formațiuni geologice 

comparativ cu imaginile bidimensionale, unde înțelegerea era mai dificilă. 

 

Istorie 

 

În cadrul lecțiilor de istorie, elevii pot imprima 3D și apoi pot utiliza, pipăi, atinge copii 

ale exponatelor istorice ce se găsesc în diverse muzee, acestea fiind identice cu 

exponatele reale corespunzătoare.  

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


