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3DP'NİN ÖĞRENCİ GELİŞİMİNE ETKİLERİ 

Eğitimin temel amacı, yenilikçi öğretim araçlarıyla geleceğin toplumunu yaratmak için çocukları 

geleceğin becerileriyle donatarak yetiştirmektir. Bu nedenle, inanılmaz hızlı teknolojik ilerleme ile 

4.0 sanayi dönemine hazırlıklarını hızlandıran sektörler arasında eğitim sektörünün de bu akışa ayak 

uydurması gerekmektedir ve 3DP teknolojilerinin geleceği yeniden şekillendirecek bir sonraki büyük 

sanayi devrimine öncülük edeceğine şüphe yoktur. işler ve tabii ki geleceğin becerileri. Bu durum 

kaçınılmazdır ve geleceğimiz olan toplumun ortak paydası olan neslimizi daha nitelikli yetiştirmek 

zorundayız. Bu bağlamda öğretmenler, eğitim yoluyla geleceğimizin şekillenmesinde hayati bir role 

sahiptir. Bu nedenle öğretmenleri yenilikçi BT tabanlı becerilerini geliştirmeleri ve 3DP konusunda 

desteklemeliyiz. Bu onları sınıftaki öğrencilerine daha nitelikli öğretmenler ve kolaylaştırıcılar 

yapacaktır. Bu becerilerle öğretmenler, sınıf uygulamalarında öğrencileri motive edecek ve 

öğrenmeyi teşvik edecek değişen teknolojiye uygun yenilikçi yöntemleri kullanmaya teşvik etmiş 

olabilirler. . Bununla birlikte, her öğrenci farklı olduğu ve farklı ilgi alanları, öğrenme yetenekleri vb. 

olduğu için, öğrencilerin katılımını sağlamak öğretmenler için zor olabilir. 

 

Bu bağlamda, birçok araştırmacı, 3DP müfredatları gibi birçok alanda 3DP'nin öğrencilerin 

gelişimi üzerindeki olumlu etkisi, öğrenme çıktıları ve mevcut öğrencilerin özellikleri üzerinde eylem 

geliştirme konusunda hemfikirdir. D.Popescu, Popa ve Cotet'e (2019) göre 3DP'nin eğitimin her 

düzeyinde olumlu etkileri şu şekilde özetlenebilir: 

 Öğrencilerin meraklarını ve sınırsız hayal güçlerini sonuca dönüştürmelerini sağlar. 

 Çevrelerinde karmaşık görünen sorunları tespit eder ve tasarım programlarını kullanarak 

çözüm üretmeye başlamalarını sağlar, 

 Yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. 

 Matematiği ve fen bilimlerini yaşayarak anlamalarını ve bu şekilde öğrenmekten keyif 

almalarını sağlar. 

 Fizibilite çalışması ve tüm duyu organlarını kullanarak planlamayı öğretir, diğer bir deyişle 

öğrencilerin görsel ve duygusal anlama becerilerini geliştirir. 

 Hayal edilen ürünü dokunarak ve hissederek yapmak onların fiziksel, zihinsel, mesleki ve 

sosyal gelişimlerine katkıda bulunur, onları gelecekteki beceri ve mesleklere hazırlar. 
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Sonuç olarak, eğitim sektörleri yeni teknolojileri eğitim sistemine entegre ederek ve öğrencileri 

gelecekteki işlere hazırlayarak gelecekteki becerilere hazırlanmalıdır. Z kuşağı teknolojik yeniliklerle 

doğdu. Bu nedenle, düşünme yetenekleri şimdiki nesilden çok farklı, bu arada biz öğretmenler, 

eğitim liderleri veya eğitim sektöründe olan biri, öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak için yeni 

kapılar açmaya, onları güçlendirmek için eleştirel düşünmeye odaklanmalıyız. Sonuç olarak 3DP'yi 

her eğitim kademesinde kullanmak sağlam, eğlenceli ve pratik araçlardan biri gibi görünüyor.  
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