
                                                                                                   

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Τρισδιάστατη εκτύπωση στην σχολική εκπαίδευση 

 

 

Όταν σκεφτόμαστε το μέλλον της κοινωνίας και της ανθρωπότητας γενικότερα, τους 

ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχή οικοδόμηση των θεμελίων για ένα καλύτερο 

αύριο, η πρώτη λέξη που ακούγεται στα αυτιά μας είναι και πρέπει να είναι τα 

"παιδιά".  

Καθώς η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στον 

τομέα των κατασκευών, πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές να 

μάθουν για αυτή την τεχνολογία, συμπεριλαμβάνοντάς την στο σχολικό πρόγραμμα. 

Διαφορετικά, οι μαθητές δεν θα είναι ποτέ κατάλληλα εξοπλισμένοι και 

προετοιμασμένοι για τον πραγματικό κόσμο. Παρά τη σημασία, το χαμηλό κόστος και 

το χαμηλό ρίσκο, η ενσωμάτωση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα σχολεία φαίνεται 

να είναι αργή. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω στην έλλειψη γνώσης σχετικά με αυτή 

την τεχνολογία και τη σημασία της για το μέρος των ανθρώπων που αποφασίζουν για 

τα θέματα αυτά. 

Οι μαθητές είναι συνήθως πιο πρόθυμοι να δεχτούν νέες ιδέες και μεθοδολογίες, 

όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία θεωρείται σημαντικός εκπαιδευτικός 

παράγοντας και μπορεί να βελτιώσει τη συνολική μαθησιακή εμπειρία.  

Μερικά από τα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη σχολική εκπαίδευση είναι: 
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1. Μεγαλύτερη παρακίνηση, ως αποτέλεσμα του ενθουσιασμού που αυξάνει τη 
δημιουργικότητα των μαθητών, την κριτική τους σκέψη και την εμπλοκή τους 
στην τάξη. 

2. Οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν ευκολότερα σε δραστηριότητες που είναι 
πιο απτές, όπως η σύλληψη ιδεών, η οπτικοποίηση και η τρισδιάστατη 
εκτύπωση εξαρτημάτων. 

3. Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 
4. Οπτικά και απτά βοηθήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

καλύτερη οπτικοποίηση των εννοιών ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητές. 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρισδιάστατη 

εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των τάσεων και των 

πλεονεκτημάτων της για την Εκπαίδευση στο "ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 3DP".  

 


