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Οφέλη της χρήσης της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην 

εκπαίδευση 

Όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενσωματώνουν την τρισδιάστατη εκτύπωση (3DP) 

στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων της τόσο για τους 

καθηγητές όσο και για τους μαθητές.  

 

Το 3DP μπορεί να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με ένα πολύτιμο εργαλείο και πολλές 

δυνατότητες για την υποστήριξη του έργου τους, όπως διδακτικά βοηθήματα, απτοί εκπαιδευτικοί 

πόροι και υποστηρικτική τεχνολογία. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εξηγούν σύνθετες 

έννοιες με τη βοήθεια φυσικών αντικειμένων, να αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσω της 

ενεργητικής μάθησης και να δημιουργούν ένα εξαιρετικό μαθησιακό περιβάλλον.  

Επιπλέον, το 3DP είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της μάθησης, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την έμπνευση της δημιουργικότητας και τη βελτίωση της στάσης απέναντι στα 

μαθήματα και τις σταδιοδρομίες STEM (Επιστήμη, Μηχανολογία, Τεχνολογία και Μαθηματικά). 

Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για την εξάσκηση διαφορετικών μαθησιακών στυλ, όπως 

"μάθηση μέσω της πράξης", "βιωματική μάθηση και αποτυχία" και "απολαμβάνοντας ενώ 

μαθαίνω", ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τον πειραματισμό και υποστηρίζει την ενσωμάτωση 

τεχνικών γνώσεων από άλλα μαθήματα, διευκολύνοντας έτσι τις διεπιστημονικές και διαθεματικές 

προσεγγίσεις. 

 

Εικόνα 1 - Τρισδιάστατα εκτυπωμένο αντικείμενο χρήσιμο για τη διδασκαλία της ανατομίας και της 

ρομποτικής. Πηγή: Ludor Engineering 

 



                                                                                                   

 

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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Όσον αφορά τους μαθητές, το 3DP έχει αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη συμμετοχή και τα κίνητρα 

για σπουδές, ιδίως στα μαθήματα STEM και τέχνης. Διευκολύνοντας την κατασκευή πρωτοτύπων 

ιδεών, το 3DP μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των μαθητών, ενώ 

επιτρέποντας συνεργατικά έργα, αναπτύσσει δεξιότητες όπως η συνεργατική επίλυση 

προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η ομαδική εργασία. Το 3DP ενθαρρύνει τις πρακτικές 

ενεργητικής μάθησης, επιτρέποντας στους μαθητές να διερευνήσουν, να εξερευνήσουν, να 

σχεδιάσουν ή να κατασκευάσουν διάφορα αντικείμενα και να τα βιώσουν με την αφή και την 

αίσθηση.  

Το 3DP μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που είναι πολύ πιο ικανοί και επιτυχημένοι όταν 

εργάζονται με φυσικά αντικείμενα, ενώ μπορεί να δυσκολεύονται με την παραδοσιακή μάθηση. 

Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία 

βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο και να διατηρήσουν τις 

πληροφορίες. 

 

Το 3DP ανοίγει νέες δυνατότητες μάθησης, επιτρέποντας στους μαθητές να δώσουν ζωή στις ιδέες 

τους και να αλληλοεπιδράσουν με τα αντικείμενα που δημιούργησαν, με τρόπους που δεν είναι 

δυνατοί με άλλα μέσα. Εκτός αυτού, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να αντιγράψουν 

αντικείμενα μουσείων, όπως ιστορικά αντικείμενα, απολιθώματα και έργα τέχνης, προκειμένου 

να τα μελετήσουν στην τάξη. Ή, μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν τρισδιάστατα 

διάφορα αντικείμενα για να υποστηρίξουν τη μάθηση σύνθετων εννοιών από τα μαθηματικά, τη 

χημεία, τη βιολογία, τη γεωγραφία κ.λπ.  

Το 3DP παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες μάθησης και διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τη 

σχέση μεταξύ των αντικειμένων STEM και των εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο, μέσω 

πρακτικών πειραμάτων και με έναν ελκυστικό και συναρπαστικό τρόπο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη του 3DP για την εκπαίδευση θα βρείτε στο “3DP 

TEACHERS’ GUIDEBOOK” διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη 

σελίδα του έργου "3DP TEACHER - implementation of 3D Printing in future education " στο 

Facebook, και στο κανάλι του YouTube. 

https://3dp-teacher.erasmus.site/el/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://www.youtube.com/channel/UCbILulnMbYGjPX5lz4lqfIA

