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Η τρισδιάστατη εκτύπωση ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3DP) είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα σχολικών μαθημάτων, από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη 
Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) έως τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες με τη βοήθεια απτών αντικειμένων, 
μπορεί να αυξήσει τα κίνητρά τους για τη μελέτη θεμάτων STEM και μπορεί να ενισχύσει τη 
δημιουργικότητά τους διευκολύνοντας την κατασκευή πρωτοτύπων των ιδεών τους. Το 3DP 
προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση 
προβλημάτων, η ομαδική εργασία και άλλες. 

Η τεχνολογία 3DP μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές στην ενεργό μάθηση, να βελτιώσει τη 
συμμετοχή τους και να τους ενθαρρύνει να είναι καινοτόμοι και δημιουργικοί. Επίσης, αυξάνει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για την εκπαίδευση STEM και δημιουργεί ευκαιρίες για την ενσωμάτωση 
του STEM με άλλους κλάδους.  

Το 3DP επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εξασκούν διαφορετικά στυλ διδασκαλίας και μπορεί 
να αυξήσει το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή τους. Κατά συνέπεια, είναι πολύ χρήσιμο για τους 
εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με το 3DP και να μάθουν για τη χρήση του στη διδακτική 
διαδικασία. Οι εκροές του "3DP Teacher" μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

 

Figure 1 – Teachers training in 3D printing. Source: Ludor Engineering 

 

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν με 

επιτυχία το 3DP στο πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, οι εταίροι του "3DP Teacher" θα 

ετοιμάσουν 7 βίντεο-διδασκαλίες που θα εξηγούν βήμα προς βήμα πώς να μοντελοποιήσουν 

διάφορα αντικείμενα που μπορούν να εκτυπωθούν τρισδιάστατα στην τάξη. Τα αντικείμενα έχουν 

επιλεγεί από εκπαιδευτικούς από τις χώρες των εταίρων και τα σεμινάρια έχουν δημιουργηθεί 

ειδικά για εκπαιδευτικούς χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Το 
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λογισμικό μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται είναι το TinkerCAD, μια δωρεάν διαδικτυακή 

εφαρμογή. Άλλοι χρήσιμοι πόροι μπορούν να βρεθούν στο Thingiverse 

(www.thingiverse.com/education) και στις ιστοσελίδες διαφόρων κατασκευαστών τρισδιάστατων 

εκτυπωτών ή άλλων εταιρειών που προσφέρουν υποστήριξη για το πρόγραμμα σπουδών 3DP.

 

Figure 2 – Students using 3D printing. Source: Ludor Engineering 

Το 3DP δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να πειραματιστούν οι μαθητές, αλλά θα μπορούσε να 

εμπνεύσει την επόμενη γενιά μηχανικών, αρχιτεκτόνων ή σχεδιαστών. Είναι σε θέση να γεφυρώσει 

το χάσμα μεταξύ του επιστημονικού και του καλλιτεχνικού τομέα, ενισχύοντας τη μάθηση και την 

παραγωγικότητα των μαθητών. 

Η τεχνολογία 3DP είναι παρούσα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η κατασκευή, οι κατασκευές, 

η ιατρική, η μόδα, οι τέχνες και πολλοί άλλοι. Η εισαγωγή του 3DP στην τάξη δημιουργεί τεράστιες 

ευκαιρίες για να προετοιμαστούν οι μαθητές για το μέλλον. 
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την τρισδιάστατη εκτύπωση, 

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

Εκπαίδευση στο "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". 

 


