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Γιατί είναι σημαντική η τρισδιάστατη εκτύπωση στη 

σχολική εκπαίδευση; 

1. Η εσωτερική τρισδιάστατη εκτύπωση εξελίσσεται και γίνεται όλο και πιο 

διαδεδομένη. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αγνοούν αυτή την τεχνολογία. 

Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα πρέπει να εισαχθούν σε αυτή την τεχνολογία, η οποία θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική αγορά εργασίας. 

2. Μέχρι τώρα, οι μαθητές δούλευαν συνήθως με την "αφαιρετική κατασκευή", 

δηλαδή εργάζονταν με ένα κομμάτι υλικού και αφαιρούσαν μέρη του. Μια άλλη μέθοδος 

"κατασκευής" είναι αυτή της χρήσης πηλού. Με την τρισδιάστατη εκτύπωση 

χρησιμοποιείται η προσθετική κατασκευή, όπου η διάθεση των αποβλήτων είναι μηδενική. 

3. Η τρισδιάστατη εκτύπωση ανοίγει το δρόμο για τον επαναληπτικό σχεδιασμό. Οι 

μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους προϊόν το οποίο, αφού εκτυπωθεί, μπορεί να 

τροποποιηθεί και να βελτιωθεί άμεσα. 

4. Η χρήση της είναι εφαρμόσιμη σε μια ποικιλία θεμάτων. 

5. Χάρη στον συνδυασμό του προγραμματισμού, των ηλεκτρονικών καθώς και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι μαθητές μπορούν να κάνουν πολλά έργα, όπως ρομποτικά, 

δομικά και διάφορες εφευρέσεις που γίνονται στο σπίτι και βοηθούν στην εμβάθυνση των 

γνώσεών τους για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. 

6. Ο σχεδιασμός, η τρισδιάστατη εκτύπωση και η εκπαιδευτική ρομποτική βελτιώνουν 

τις προσωπικές δεξιότητες μάθησης και σκέψης, δημιουργώντας δημιουργικούς, 

σκεπτόμενους και αναστοχαστικούς μαθητές, καθώς διδάσκονται στους μαθητές μέσω της 

πρακτικής. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η μάθηση μέσω της πρακτικής. 



                                                                                                   

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

2 

 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση διευκολύνει τη μάθηση 

 Δύσκολες έννοιες και μαθήματα, όπως η ανατομία στη βιολογία, γίνονται πλέον απλές και 

απτές για τους μαθητές. Μπορούν να δουν και να αγγίξουν τα αντικείμενα και έχουν χρόνο να τα 

επεξεργαστούν και να τα κατανοήσουν. Στην πραγματικότητα το μέλλον της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση αποκτά διαδικτυακά εγχειρίδια που θα περιλαμβάνουν τρισδιάστατες παιδαγωγικές 

πτυχές και θα είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν ανάλογα με το μάθημα. Αυτό 

μπορεί να ονομαστεί και εκπαιδευτική εμπειρία! 

Είναι δυνατόν να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των τάσεων και των πλεονεκτημάτων της για την 

Εκπαίδευση στο "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". 

 

 


