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EFECTELE 3DP ASUPRA DEZVOLTĂRII ELEVILOR 

Scopul principal al educației este dotarea copiilor cu competențe specifice, cu ajutorul 

instrumentelor de predare inovatoare, pentru crearea unei societăți viitoare. Prin urmare, sectorul 

educației ar trebui să țină pasul cu schimbările ce au loc în sectoarele care se pregătesc intens 

pentru perioada industrială 4.0 și cu progresul tehnologic incredibil de rapid.  Fără îndoială că 

tehnologia 3DP conduce și ea la următoarea revoluție industrială majoră ce va presupune abilități 

speciale și va remodela viitoarele locuri de muncă.  Această situație este inevitabilă și datoria 

noastră este de a forma generații din ce în ce mai calificate, acești copii reprezentând viitorul nostru, 

al tuturor. În acest context, profesorii au un rol vital ce presupune modelarea viitorului prin educația 

copiilor. Prin urmare, profesorii trebuiesc sprijiniți să capete și să-și îmbunătățească abilități și 

competențe inovatoare bazate pe tehnologia IT și imprimarea 3D. Acest lucru îi va face pe profesori 

și facilitatori mai calificați pentru elevii cărora le predau. Având aceste competențe, profesorii vor 

fi încurajați să utilizeze metode inovatoare care să fie bazate pe tehnologia în schimbare, care să 

motiveze elevii și să încurajeze învățarea prin practicile pe care le desfășoară în clasă. Cu toate 

acestea, implicarea elevilor de către profesor poate fi dificil de realizat deoarece fiecare elev este 

diferit, are interese diferite și ritm propriu de învățare etc.  

 

În acest context, mulți cercetători au convenit asupra efectului pozitiv al 3DP în ceea ce privește 

dezvoltarea elevilor în multe domenii, cum ar fi curriculumurile 3DP, pentru a extinde rezultatele 

învățării și a dezvolta caracteristicile actuale ale elevilor.  Potrivit lui  D. Popescu, Popa și Cotet 

(2019) efectele pozitive ale 3DP la toate nivelurile educației pot fi rezumate după cum urmează: 

• Permite elevilor să-și transforme curiozitatea și imaginația nelimitată în rezultate concrete. 

• Identifică probleme din jurul lor, ce par a fi complexe, și le permite să înceapă să găsească 

soluții prin utilizarea programelor de proiectare. 

• Le îmbunătățește abilitățile creative și de gândire inovatoare. 

• Le permite să înțeleagă matematica și știința experimentând și bucurându-se de acest fel de 

învățare. 

• Studiul de fezabilitate și planificarea se fac folosind toate organele senzoriale, așadar se 

îmbunătățesc nu numai abilitățile vizuale, ci și cele emoționale. 

• Realizarea produsului imaginat contribuie la dezvoltarea lor fizică, mentală, profesională și 

socială, pregătindu-i astfel pentru viitoarele locuri de muncă.  
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În concluzie, domeniul educației ar trebui să fie pregătit pentru competențe viitoare prin integrarea 

noilor tehnologii în sistemul educațional și pregătirea elevilor pentru locurile de muncă de mâine. 

Generația Z a luat contact de foarte timpuriu cu inovațiile tehnologice, așadar capacitatea ei de 

gândire este foarte diferită de a generațiilor mai în vârstă.  Prin urmare profesorii, liderii din 

educație, persoanele cu putere decizională ar trebui să se concentreze asupra deschiderii de noi uși 

pentru a spori elevilor creativitatea, gândirea critică, dobândirea de noi abilități care să le crească 

șansele pe piața muncii din anii ce vor veni. Imprimarea 3D este un instrument util în fiecare nivel 

de educație, eficient și chiar plăcut în vederea pregătirii pentru viitor a elevilor. 

  

Este posibil să găsiți mai multe informații despre imprimarea 3D, inclusiv aplicații, tendințe și 

beneficiile sale pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”. Asigurați-vă că urmăriți pagina de 

Facebook  a proiectului “3DP TEACHER – implementarea imprimării 3D în educația viitoare” pentru 

a ști când este publicat ghidul pe site-ul proiectului. 
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