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Aplicații ale imprimării 3D în școală 

Mulți oameni au auzit despre imprimarea 3D doar în secolul XXI. Cu toate acestea, ideea unui design 

care cartografiază desenul a apărut încă din secolul al XX-lea (anii '70). Primul dispozitiv complet 

funcțional din 1984 a fost opera lui Charles Hull, care a imprimat, folosind o rășină 

fotopolimerizabilă, o ceașcă de ceai. Următorii 30 de ani presupun dezvoltarea continuă a 

tehnologiei 3D, dar numai ultimul deceniu și interesul media au făcut ca imprimarea 3D să fie 

remarcată și să se dovedească a fi o revoluție. 

 

Paleta obiectelor obținute prin imprimare 3D este extrem de largă și diversă, variind de la medicină, 

trecând prin industrie, arhitectură, aviație, până la domeniul educației. A fost dovedit de britanici, 

care au introdus cursurile de folosire a imprimantei 3D - Objet 24 la școala internațională ACS Eghon. 

Unul dintre profesorii acestei școli crede că a avea imprimante 3D la școală este fantastic, deoarece 

acestea permit ca ideile uimitoare ale elevilor să fie transformate în proiecte reale. 

 

Tehnologia de imprimare 3D prezintă o serie de posibilități care pot fi utilizate la școală. 

 

În primul rând: creșterea eficienței și a atractivității în clasă. 

Elevii își vor aminti și vor înțelege mai bine cunoștințele pe care le primesc dacă vor folosi și simțul 

tactil în procesul învățării, iar participarea la proiectarea și tipărirea modelului poate fi o mare 

aventură. În clasele I-III este un mod de învățare prin joc. Multe companii au pregătit versiuni 

adecvate ale aplicației pentru elevii de vârste mici, astfel încât să poată învăța cum să folosească 

imprimanta 3D. În clasele IV-VIII se poate introduce imprimarea 3D pentru discipline precum: 

matematică, chimie, fizică sau biologie. Cu ajutorul unei imprimante 3D, elevii pot pregăti modele 

spațiale ale unor figuri geometrice, ale compușilor chimici etc.  

 

În al doilea rând: materiale didactice produse fără mari costuri, premii. 

Profesorii pot obține prin imprimare 3D: 

• Materiale didactice care pot fi distribuite elevilor. 

• Obiecte care nu fac parte din oferta materialelor didactice tradiționale, de exemplu machete 

ale unor construcții, fresce istorice, cleme multifuncționale etc. 
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• Decorațiuni de Crăciun pentru sălile de clasă. 

• Cadouri pentru Ziua Bunicii, Ziua Bunicului, Ziua Mamei. 

• Premii pentru elevi: medalii, cupe, trofee, insigne. 

• Gadget-uri pentru Ziua Copilului. 

 

În al treilea rând: imprimarea articolelor școlare folosite. 

Echipamentele școlare sau materialele didactice sunt adesea distruse sau deteriorate după mai 

mulți ani de utilizare. Deși imprimanta 3D de la școală nu permite imprimarea și înlocuirea unei 

mese deteriorate cu una nouă, utilizarea acestei tehnologii de imprimare poate fi foarte utilă în 

cazul unor reparații minore deoarece se pot obține elemente ale unui articol mai mare.  

 

În al patrulea rând: modelarea și imprimarea. 

Crearea modelelor 3D pare foarte complicată la prima vedere. Multe programe de modelare oferă 

diferite niveluri de dificultate. Accesul la aplicații educaționale înseamnă că fiecare elev se poate 

implica în procesul de imprimare 3D.  Autodesk's Tinkercad oferă această oportunitate. Este o 

aplicație gratuită, bazată pe web, creată de programatori din Finlanda, care funcționează și într-un 

web browser. Îl puteți folosi pentru a vă crea propriile proiecte și a-i utiliza resursele, iar pentru asta 

tot ce trebuie să faceți e să vă înregistrați. Un alt program conceput special pentru profesori și elevi 

este SugarCad, care se remarcă prin intuitivitate. Puteți alege cea mai potrivită interfață în funcție 

de experiența dvs. și apoi începeți modelarea. Acest software necesită crearea unui cont. Oricum, 

dacă nu vă simțiți suficient de pregătiți pentru a proiecta modele, există multe platforme disponibile 

care oferă modele gratuite. Una dintre cele mai populare este Thingiverse, unde puteți găsi obiecte 

din diverse categorii (inclusiv educație) și instrumente didactice foarte utile. 

 

Cinci: sursă de inspirație și pasiune. 

Tehnologia de imprimare 3D poate fi utilizată și în cadrul activităților extracurriculare. Elevii pot 

crea modele 3D în funcție de interesele lor sau pot realiza unele proiecte științifice, ceea ce necesită 

implicare și creativitate. Profesorii pot deveni, de asemenea, o sursă de inspirație pentru elevii lor 

în ceea ce privește crearea de proiecte ce-ar putea conduce la rezolvarea unor probleme ale lumii 

moderne.  
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Utilizarea imprimantelor 3D la școală poate avea multe aplicații, dar prioritatea fiecărui profesor 

este să contribuie la creșterea eficienței procesului educațional, astfel încât elevii să își poată 

dezvolta cunoștințele, abilitățile tehnice, gândirea logică, planificarea eficientă și munca în echipă, 

astfel încât imprimantele devin  instrumente care le sporesc angajamentul și potențialul de gândire 

dinamică. 

 

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 afla cînd este publicat ghidul pe website-ul proiectului. 

 

 

 

 

 

 


