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Industria 4.0, Educația și Imprimarea 3D  

Cum sunt ele legate? 

 

Pentru a face față noilor provocări pe care le aduce Industria 4.0, școala trebuie să implementeze 

practici care să dea posibilitatea elevilor să dobândească competențe adecvate pentru a rezolva 

problemele cu care se vor confrunta în anii ce vor veni și de a profita de oportunitățile ce vor apărea. 

Industria 4.0 - a patra etapă a Revoluției Industriale - este în desfășurare, în alcătuirea ei intră, 

printre altele, Internetul Lucrurilor (IoT), Fabricile Inteligente, Cloud Computing etc – și toate au 

același scop, de interconectare a întregului proces de producție.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Interconectarea în Industria 4.0. Source: https://pixabay.com/pt 

 

Industria 4.0 prezintă următoarele avantaje principale: 

 Virtualizare - interconectarea datelor senzorilor cu modelele virtuale și cele de simulare 

permite crearea de copii virtuale ale Fabricilor Inteligente;  

 Descentralizare – capacitatea sistemelor cibernetice de a lua decizii în mod autonom și 

capacitatea de producție locală cu tehnologii, cu imprimare 3D, de exemplu;      

Orientarea serviciilor – utilizarea arhitecturilor software orientate spre serviciile conexe 

conceptului de Internet; 

 Modularitate - producție în funcție de cerere, module de cuplare și decuplare în producție.  

Oferă flexibilitate pentru a schimba sarcinile fiecărui echipament în funcție de necesități;    

https://pixabay.com/pt
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 Interoperabilitate – capacitatea sistemelor fizice cibernetice, a oamenilor și a fabricilor inteligente 

de a comunica între ele prin intermediul Internetului Obiectelor (IoT) și a internetului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Conceptele tehnologice ale Industriei 4.0. Sursa: https://hub.pme-digital.pt  

 

Industria 4.0 vine cu modificări ale producției și modelelor de afaceri, permițând crearea de sisteme 

adaptative în fața cerințelor extrem de dinamice ale pieței actuale. Acest concept încurajează 

creșterea cerințelor legate de produs, precum și asigurarea unui mediu mai competitiv pentru care 

industria trebuie să fie pregătită corespunzător. Acest lucru este posibil prin intrarea definitivă și 

inevitabilă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).  

Sistemul educațional are un rol important aici deoarece principalul său obiectiv ar trebui să fie 

adaptarea conținuturilor de formare ale sistemului național de educație la noile tehnologii și 

promovarea măsurilor de recalificare și formare a elevilor, care să le ofere competențe adecvate 

nevoilor companiilor. 

Calificarea oamenilor și a companiilor pentru a face față provocărilor celei de-a 4-a revoluții 

industriale ar trebui să fie obiectivul educației prin excelență, alături de furnizarea de instrumente 

pedagogice adecvate profesorilor.  

https://hub.pme-digital.pt/
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S-a subliniat de multe ori că sunt necesare mai multe schimbări în educație, printre altele, de 

exemplu, obligația profesorilor de a inova practicile pedagogice și importanța tehnologiilor digitale 

în procesul de predare. Există inițiative în această direcție, ca de exemplu medii de colaborare 

(precum cel propus de acest proiect - ITE) și introducerea tehnologiilor, cum ar fi imprimarea 3D,  în 

activități de predare și cercetare. 

O imprimantă 3D în clasă le va permite elevilor să aibă acces la această tehnologie care promite să 

schimbe procesele de fabricație în următorii ani. Copiii vor fi încurajați să-și creeze propriile 

proiecte, de la concepție până la obiectul final.  De asemenea, se consideră că imprimarea 3D poate 

implica și dezvolta mai multe capacități: stimulează elevii și  profesorii, consolidează angajamentul 

față de știință, tehnologie, inginerie și matematică, se concentrează pe rezolvarea creativă a 

problemelor, pe inițiativa și cooperarea elevilor. Cel mai mare beneficiu este creșterea calității 

învățării, generând elevi mai capabili și calificați pentru a lucra într-o profesie viitoare. Aceste 

cunoștințe pot reprezenta un câștig enorm pentru întreaga viață a copiilor, nu numai personală, ci 

și profesională. 

Pentru elev, aceasta va însemna o schimbare de mentalitate în ceea ce privește nevoia de calificare 

și de învățare pe tot parcursul vieții.  

 

Veți găsi mai multe informații despre imprimarea 3D, inclusiv aplicații, tendințe și beneficiile sale 

pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”.  

 

Surse: 

https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/  

https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/

