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Avantajele utilizării imprimării 3D în educație 

 

Din ce în ce mai multe instituții de învățământ încorporează imprimarea 3D (3DP) în activitățile lor 

de formare, datorită marilor sale beneficii atât pentru profesori, cât și pentru elevi.  

 

3DP poate oferi profesorilor un instrument valoros și multe posibilități de sprijin a muncii lor, cum 

ar fi mijloacele didactice, resursele educaționale tangibile și tehnologia de asistență. Aceasta 

permite profesorilor să explice concepte complexe cu ajutorul obiectelor fizice, să crească 

implicarea elevilor prin învățare activă și să creeze un mediu de învățare excelent.  

În plus, 3DP este un instrument excelent pentru a facilita învățarea, pentru a dezvolta abilități, 

pentru a inspira creativitatea și pentru a îmbunătăți atitudinile față de subiectele și carierele STEM 

(Știință, Inginerie, Tehnologie și Matematică).  Tot 3DP oferă cadrelor didactice oportunități pentru 

practicarea diferitelor stiluri de învățare, cum ar fi „învățarea prin practică”, „învățarea 

experiențială și eșecul” și ”învățare în mod amuzant”, încurajând în același timp experimentarea și 

sprijinind integrarea cunoștințelor tehnice din alte cursuri, facilitând astfel abordări 

multidisciplinare și interdisciplinare.  

 

 

Figura 1 – Obiect imprimat 3D util pentru predarea anatomiei și roboticii. Sursa: Ludor Engineering 

 

În ceea ce privește eleviiii, 3DP are efecte remarcabile asupra implicării și motivației lor de a studia, 

în special STEM și artă. Prin facilitarea prototipării ideilor, 3DP poate stimula creativitatea și inovația 

elevilor, în timp ce, permițând proiecte de colaborare, dezvoltă abilități precum rezolvarea în 
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comun a problemelor, gândirea critică și lucrul în echipă. 3DP încurajează practicile de învățare 

activă, permițând elevilor să investigheze, să exploreze, să proiecteze sau să construiască diverse 

obiecte și să le experimenteze prin atingere și pipăire. 

3DP poate ajuta elevii care sunt mult mai capabili și obțin rezultate excelente atunci când lucrează 

cu obiecte fizice, în timp învățarea tradițională nu e la fel de eficientă în cazul lor. Obiectele 

imprimate 3D utilizate în procesul de învățare îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine subiectul, să 

păstreze și consolideze informațiile obținute.  

 

3DP deschide noi posibilități de învățare, permițându-le elevilor să dea viață ideilor lor și să 

interacționeze cu obiectele pe care le-au creat, în moduri care nu sunt posibile cu alte mijloace. În 

plus, profesorii și elevii pot reproduce exponate de muzeu, cum ar fi obiecte istorice, fosile și artă, 

pentru a le studia în sala de clasă. Sau pot proiecta și imprima 3D diverse obiecte pentru a sprijini 

învățarea conceptelor complexe din matematică, chimie, biologie, geografie etc.  

3DP oferă oportunități excepționale de învățare și le permite elevilor să înțeleagă mai ușor relația 

dintre subiectele STEM și aplicațiile din lumea reală, prin experimente practice și într-un mod 

captivant și captivant.   

 

Veți găsi mai multe informații despre beneficiile 3DP pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 

3DP” disponibil pe website-ul proiectului. 

https://3dp-teacher.erasmus.site/

