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Τρισδιάστατη εκτύπωση στη διδασκαλία της τέχνης 

Όταν μιλάμε για τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη σχολική διδασκαλία, η τέχνη δεν είναι 

ο πρώτος κλάδος που μας έρχεται στο μυαλό. Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ότι η μελέτη της 

τέχνης γίνεται στην τάξη, ακούγοντας τις εξηγήσεις του δασκάλου, κοιτάζοντας εικόνες και, το 

πολύ-πολύ, επισκεπτόμενοι τα έργα. 

Αν έχετε ασχοληθεί ποτέ με την τέχνη με οποιονδήποτε τρόπο, θα γνωρίζετε πολύ καλά τη σχέση 

μεταξύ της έννοιας της "ομορφιάς" και της αναλογίας, δηλαδή της μαθηματικής σχέσης μεταξύ 

δύο μετρήσεων. Η τέχνη και τα μαθηματικά έχουν μια πολύ στενή σχέση και, στον συγκεκριμένο 

τομέα, η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να επιφέρει μεγάλα οφέλη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, τα οποία είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό γραμματισμό των μαθητών. 

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση για τη διευκόλυνση της εκμάθησης της αρχαίας τέχνης 

Θυμάστε ακόμη όταν μελετούσατε στο σχολείο τους τρεις τύπους κεφαλαίων; Φυσικά και 

θυμάστε! Αν συγκεντρωθείτε και σκαλίσετε τη μνήμη σας, θα μπορέσετε να θυμηθείτε και τα 

ονόματα των κλασικών μοντέλων: Δωρικό, Iωνικό και Kορινθιακό!  

Το πιο δύσκολο, αν δεν είστε ειδικός στην τέχνη, θα είναι 
να θυμάστε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κάθε μοντέλου, εκτός αν... τα έχετε μάθει μέσα από άμεση 
εμπειρία! 

 
Capitello Ionico, Αθήνα, Ελλάδα 
Φωτογραφία από Josiah Lewis -https://www.pexels.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                   

 

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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Η τρισδιάστατη εκτύπωση ένας νέος τρόπος μάθησης μέσω της πράξης 

Η μάθηση μέσω της πράξης είναι ένας τρόπος μάθησης κατά τον οποίο η δραστηριότητα αποτελεί 

τη βάση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης. Ως εκ τούτου, όποτε είναι δυνατόν, ο καλός 

δάσκαλος τέχνης πηγαίνει τους μαθητές του να επισκεφθούν τα έργα που εξηγεί. Δυστυχώς, αυτή 

η δραστηριότητα δεν είναι πάντα δυνατή για υλικοτεχνικούς ή οικονομικούς λόγους. 

Όταν μιλάμε για αρχαία τέχνη, μπορεί να είναι περίπλοκο για τον μαθητή να διακρίνει τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων που έχουν διαβρωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, η 

κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου κάθε μεμονωμένου τύπου κεφαλαίου θα αποτελέσει μια 

αξέχαστη εμπειρία που οι νέες γενιές μπορούν να απολαύσουν, ενώ οι παλαιότερες γενιές 

αναγκάστηκαν να απομνημονεύσουν τα χαρακτηριστικά από τις απεικονίσεις στις σελίδες ενός 

βιβλίου. 

Η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης γίνεται ένας τρόπος μάθησης μέσω της πράξης. 

Τρισδιάστατη εκτύπωση για τη διευκόλυνση της εκμάθησης της σύγχρονης 

τέχνης και των μαθηματικών 

Τα μαθηματικά και η αρχιτεκτονική είναι συναφείς κλάδοι. 
 
Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς η παραγωγή ενός μοντέλου και μιας τρισδιάστατης 
εκτύπωσης κάποιων έργων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση αυτού του γεγονότος: 
 
- οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τη γεωμετρία για να καθορίσουν τη χωρική μορφή ενός κτιρίου 
 
- οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να σχεδιάσουν σχήματα που θεωρούνται 
όμορφα ή αρμονικά. 
 
- οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν μαθηματικά αντικείμενα για να διακοσμήσουν τα κτίρια 
 
- οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με τη μορφή υπολογιστικής μοντελοποίησης για 
την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. 
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Paris, Tour Eiffel, photo by Guillaume Meurice- -https://www.pexels.com/ 

 

Τα μαθηματικά και η γεωμετρία αποτελούν τη βάση για την κατασκευή λειτουργικών και 

αρμονικών κατασκευών. Επιπλέον, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ο αρχιτέκτονας-καλλιτέχνης 

επιλέγει να θέσει στην κατασκευή πραγματικά μαθηματικά παράδοξα ή εξισώσεις. 

Ένα μάθημα και πολλά οφέλη 

Από αυτή την άποψη, η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση είναι χρήσιμη με 

δύο τρόπους: αφενός, βοηθά τον μαθητή να αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά του έργου και να τα 

εντάξει στο καλλιτεχνικό κίνημα στο οποίο ανήκει- αφετέρου, βελτιώνει την επιστημονική 

ευαισθησία του μαθητή κάνοντάς τον να σκεφτεί την όχι μόνο θεωρητική φύση των μαθηματικών. 

Επιπλέον, η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση είναι χρήσιμη για την υπέρβαση 

της διχοτόμησης μεταξύ ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Ο στόχος αυτός δεν πρέπει να 

επιτευχθεί μόνο για να ξεπεραστεί μια περιοριστική πεποίθηση που εμποδίζει μια ειρηνική 

διαδικασία μάθησης, αλλά αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση για την είσοδο στον κόσμο της 

εργασίας στο μέλλον. 

https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
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Valencia, Calatrava, φωτογραφία από Milan Chudoba - -https://www.pexels.com/ 
 

Αν η ανάγνωση αυτού του άρθρου σας έκανε περίεργους για τις εξαιρετικές ευκαιρίες που 

προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση προσφέρει για τη βελτίωση της διδασκαλίας, 

παρακολουθήστε την εξέλιξη του έργου και εγγραφείτε στο ITE πλατφόρμα όπου σύντομα θα είναι 

διαθέσιμα σχέδια μαθημάτων και μελέτες περιπτώσεων για να τα χρησιμοποιήσετε. 

 

 

 

https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
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