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Okul eğitiminde 3D baskı uygulamaları 
 

3D baskı, fen ve teknoloji müfredatı (Fizik, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile iç 

içedir, ancak diğer tüm okul dersleri 3D baskı teknolojisinden yararlanabilir. 

Gözlemlenen örneklerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

Fizik 

 

3D baskı, hücre veya organ modellerini yazdırabilir veya Kimya veya Biyoloji için 

herhangi bir kişiselleştirilmiş model veya ekipman oluşturabilir. Örneğin, öğrenciler 

sınıfta bir kurbağayı parçalarına ayırmak yerine artık 3D olarak yazdırabilir ve tüm 

kurbağayı bir araya getirebilir. 

Matematik 

 

Öğretmenler, formülleri ve denklemleri 'canlandırmak' için 3B modelleri kullanarak ve 

yalnızca ders kitabı alıştırmalarına odaklanmak yerine matematiksel ilkeleri 

açıklayarak öğrencilerin ilgisini çekmeye yardımcı olabilir. Örneğin karmaşık geometri 
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veya trigonometrik işlevler, öğrencilerin matematik problemlerini somut sunumlar 

aracılığıyla çok daha gerçekçi bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olmak için 3B 

basılı modellerle gösterilebilir. 

Makine Mühendisliği 

 

Geleceğin mühendislerini matematikle çözülen soyut teoriler ve problemlerle 

tanıştırmanın geleneksel yolu yerine, öğrenciler nesneleri ilk elden deneyimleyerek ve 

nesnenin tüm tasarımıyla tasarlamanın keyfini yaşayabilirler. Bu teknoloji, iyi 

tasarlanmış çözümler gösteren işlevsel prototipleri test etmek ve üretmek için 

kullanılabilir. 

Sanat 

 

3D baskı, sanat yaratmanın yeni ve özgün bir yolunu sunar. Yaratıcı endüstriler için 

mükemmel bir potansiyele sahiptir ve kendisi bir araç olarak kullanılır. 3D baskının 

üretebileceği çeşitli dokular, karmaşık geometriler veya kalıplar, aksi takdirde 

geleneksel üretim süreciyle teslim edilmesi pek mümkün olmayan heykeller yaratmayı 

mümkün kılıyor. 
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Coğrafya/Jeoloji 

 

Üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle öğrettiğimiz coğrafya ve jeolojinin 3D 

baskısıyla bir temsili görme ve dokunma fırsatına sahip olmak, öğretim deneyimine 

yeni bir boyut kazandırıyor. 3D baskı, öğrencilerin çeşitli jeolojik oluşumları o kadar iyi 

anlamaları için mükemmel bir yoldur ki, iki boyutlu görüntüler aracılığıyla nispeten zor 

olabilir. 

Tarih 

 

Tarih derslerinde öğrenciler, müzelerde bulunan, dokunulabilen ve karşılık gelen 

mutlak görüntülerle aynı olan sergilerin kopyalarını yazdırabilirler. 


