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Imprimarea 3D ca instrument educațional  

 

Imprimarea 3D (3DP) este un instrument educațional puternic aplicabil pentru o gamă largă de 

discipline școlare, de la Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM), la Umanistice și Științe 

sociale. Poate ajuta elevii să înțeleagă concepte abstracte cu ajutorul obiectelor tangibile, poate 

crește motivația lor de a studia discipline STEM și le poate spori creativitatea, facilitând prototiparea 

ideilor proprii. 3DP promovează dezvoltarea unor abilități precum gândirea critică, creativitatea, 

rezolvarea problemelor, lucrul în echipă și altele.  

Tehnologia 3DP poate implica elevii în învățarea activă, poate îmbunătăți participarea lor și îi poate 

încuraja să fie inovatori și creativi. De asemenea, crește interesul elevilor pentru educația STEM și 

creează oportunități pentru integrarea STEM cu alte discipline.  

3DP permite profesorilor să practice diferite stiluri de predare și le poate spori interesul și 

implicarea. În consecință, este foarte util ca profesorii să se familiarizeze cu 3DP și să învețe despre 

utilizarea acesteia în procesul de predare. Rezultatele „3DP Teacher” vă pot ajuta. 

 

Figura 1 – Formarea cadrelor didactice în imprimare 3D . Sursa: Ludor Engineering 

 

Există multe resurse disponibile pentru a ajuta profesorii să integreze cu succes 3DP în curriculum. 

De exemplu, partenerii „3DP Teacher” vor pregăti 7 video-tutoriale care explică, pas cu pas, cum să 

modelați 3D diferite obiecte care pot fi imprimate 3D în clasă. Obiectele au fost selectate de 

profesori din țările partenere, iar tutorialele sunt create special pentru profesori fără experiență 

anterioară de modelare 3D. Software-ul de modelare utilizat este TinkerCAD, o aplicație online 
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gratuită. Alte resurse utile pot fi găsite pe Thingiverse (www.thingiverse.com/education) și pe site-

urile web ale diferiților producători de imprimante 3D sau ale altor companii care oferă suport 

pentru curriculum 3DP.  

 

Figura 2 – elevi care utilizează imprimarea3D. Sursa: Ludor Engineering 

3DP nu este doar o modalitate prin care elevii pot experimenta, ci ea ar putea inspira următoarea 

generație de ingineri, arhitecți sau designeri. Imprimarea 3D este capabilă să reducă decalajul dintre 

sectoarele științifice și artistice, sporind învățarea și productivitatea studenților.  

Tehnologia 3DP este prezentă într-o gamă largă de domenii, inclusiv producție, construcții, 

medicină, modă, arte și multe altele. Aducerea 3DP în clasă creează oportunități uriașe pentru ca 

elevii să fie pregătiți pentru viitor.  

 

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

pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”.  

http://www.thingiverse.com/education

