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Aplicații de imprimare 3D în educație 

Progresul științific și tehnologic nu ocolește Educația.   

Un elev al secolului XXI este o persoană care caută noi 

soluții interesante, pentru care nu există bariere în 

utilizarea echipamentelor moderne, tehnologiei sau 

aplicațiilor.  

Combinația de echipament, tehnologie și aplicații poate fi utilizată în clasă în cadrul imprimării 3D.  

Utilizarea tehnologiei de imprimare 3D în școli crește abilitățile practice ale elevilor în procesul de 

proiectare, interesul pentru știință și înțelegerea spațiului tridimensional. 

Lucrul în programe grafice și modelare 3D duce la dezvoltarea gândirii spațiale și este important în 

procesul de creație. 

Introducerea imprimării 3D în procesul didactic favorizează dezvoltarea gândirii, sporește 

creativitatea și implicarea elevilor. 

Imprimarea 3D devine o provocare cheie în educație și este foarte utilă pentru înțelegerea 

conceptelor abstracte, ducând astfel la stăpânirea cunoștințelor.  

Folosirea imprimantelor 3D la școală reprezintă o promovare a unui proces inovativ de învățare care 

oferă acces la o serie de modele educaționale - biologice, chimice, fizice sau istorice. 

Lucrul în domeniul imprimării 3D vă oferă posibilitatea de a proiecta și dezvolta propriile modele de 

clădiri, mașini, roboți, vehicule complexe sau schelete.  

Exemplele includ modele de vehicule cu piese în mișcare sau chiar propriul tău volan personalizat. 

Imprimarea 3 D devine din ce în ce mai ieftină și mai populară în rândul tinerilor, așa că merită să 

vă folosiți curiozitatea și inspirația pentru a imprima machete. 

Tehnologia de imprimare 3D vă permite să produceți modele arhitecturale, obiecte, personaje care 

pot fi folosite pentru a face lecțiile de istorie și artă mai atractive. 

Mulți oameni au fost și sunt fascinați de dinozauri care au devenit în prezent o sursă de inspirație 

pentru imprimarea 3D, care se poate folosi la diverse grupe de vârstă, cu grade diferite de 

dificultate.  

Cunoștințele din domeniul imprimării 3D vor fi utile și unui elev cu înclinații artistice, dar și celui cu 

aptitudini pentru științele exacte. 
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Imprimarea 3D poate trezi interesul pentru profesiile de arhitect, constructor, medic, bijutier, 

designer de modă și chiar de cofetar. În acest moment, imprimarea 3D este foarte distractivă pentru 

elevi și, în câțiva ani, va reprezenta o poziție foarte bună pe piața muncii ca specialist.  

Modelarea 3D urmată de imprimare oferă posibilitatea copiilor de a lucra într-un grup la crearea și 

construcția comună de modele, machete geografice, instalații educaționale în fizică. 

 În cadrul lecțiilor de fizică, modelele folosite ale atomului vor înceta să mai fie o abstractizare, iar 

construcția de mașini simple va ajuta la înțelegerea semnificației multor concepte fizice. 

Lumea tehnologiei moderne te învață să faci față provocărilor și să rezolvi problemele folosind 

creativitatea și ingeniozitatea.  

În fiecare clasă, imprimarea 3D poate fi utilizată pentru a face procesul didactic mai atractiv.  

 Chiar și lucrul cu copii de vîrste mici poate aduce rezultate fantastice atunci când se lucrează la 

obiecte adaptate vârstei lor, de exemplu decorațiuni sezoniere. 

Cei mici pot imprima și jucării. Proiectarea în comun, selectarea unui model și chiar corectarea 

greșelilor combină capacitatea de a rezolva probleme cu creativitatea și inovația.  

Imprimarea 3D face posibilă producerea de obiecte cu forme și dimensiuni foarte complexe care 

pot fi utilizate în clasele de biologie.  Crearea unui schelet uman sau a unor modele anatomice va 

oferi elevilor cunoștințe care vor fi însușite ușor și pe termen lung.  

Modelele de organe, celule, țesuturi, chiar proteze, imprimate 3D declanșează creativitatea și 

imaginația tinerilor artiști, aducându-le multă satisfacție.  

Utilizarea unei imprimante 3D dezvoltă un tip de gândire tehnologică în rândul elevilor și, în același 

timp, stimulează interesul pentru știință și tehnologie.  

O imprimantă 3D la școală poate avea o utilizare nelimitată.  

Creativitatea profesorilor și a elevilor este potențialul educațional care trebuie utilizat în educație.  

Profesorul, împreună cu elevii, poate proiecta și imprima obiecte care vor fi de ajutor în procesul 

de predare.  

Învățarea prin contactul cu modelul devine mai rapidă și mai eficientă.  

Utilizarea modelelor imprimate 3D va spori implicarea elevilor în lecție.  
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Persoanele cu capacitatea de a modela spațial și de a folosi echipamente avansate ar trebui să fie 

inspirați și angajați să se dezvolte în zona inovației.  

În cadrul lecțiilor de matematică, tehnologia de imprimare 3D poate fi utilizată pentru a produce 

corpuri solide de orice formă geometrică. Elevul are posibilitatea de a regla individual designul, 

forma și dimensiunea. Inteligența spațială include relațiile dintre obiecte, interpretarea formei și 

dimensiunii. Cunoștințele dobândite despre solide pot fi verificate în timpul proiectării unui 

poliedru.  

 

De asemenea, putem crea obiecte ajutătoare care sunt utilizate pentru a înțelege mai bine 

diagrame sau funcții.  

Pentru orele de geografie, istorie, fizică sau chimie, un elev poate proiecta el însuși un model sau 

poate folosi modelele disponibile gratuit pe multe platforme.  

Una dintre cele mai populare platforme este Thingiverse, care are facilități educaționale. 

https://www.thingiverse.com/ 

Imprimantele 3D pot fi folosite pentru a crea hărți interactive care arată așezări antice, precum și 

orașe moderne.  

Pregătirea unui model pentru imprimare necesită ca elevul să aibă abilități în domeniul proiectării 

spațiale și al imprimării 3D.  

Imprimantele 3D sunt instrumente utile pentru învățarea de noi abilități pe care elevii le pot practica 

în tehnologie, informatică și grupuri interesate de tehnologie.  

Mijloacele didactice imprimate 3D accelerează dobândirea cunoștințelor, stimulează imaginația, fac 

procesul didactic mai atractiv și permit obținerea unor rezultate didactice mai bune.  

O școală cu  imprimante 3D este o școală modernă, percepută de elevi și de părinții lor ca o școală 

atractivă. 

Małgorzata Żybura, profesor de fizică 

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

beneficiile sale pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”. 


