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Eğitimde 3D baskı uygulamaları 

 Bilimsel ve teknolojik ilerleme eğitimi atlamaz.  

21. yüzyılın öğrencisi, modern ekipman, teknoloji veya 

uygulamaları kullanmanın önünde hiçbir engel 

bulunmayan, heyecan verici yeni çözümler arayan 

kişidir. 

Ekipman, teknoloji ve uygulamaların kombinasyonu 3D yazıcı ile sınıflarda kullanılabilir. 

Okulda 3D baskı teknolojisinin kullanılması, öğrencinin tasarım konusundaki pratik becerilerini, 

bilime olan ilgisini ve üç boyutlu uzayı anlama becerisini artırır. 

Grafik programlarında ve 3D modellemede çalışmak, mekansal düşünmeyi ve yaratma sürecine 

katılımı geliştirir. 

3D baskının didaktik sürece dahil edilmesi, düşünmenin gelişimini teşvik eder ve öğrencinin 

yaratıcılığını ve etkinliğini geliştirir. 

3D baskı, eğitimde soyut kavramları anlamak ve böylece bilgide ustalaşmak için önemli bir zorluk 

haline geliyor. 

Okulda bir 3D yazıcı, öğrenme sürecinin yenilikçi bir tanıtımıdır ve biyolojik, kimyasal, fiziksel veya 

tarihsel olmak üzere çeşitli eğitim modellerine erişim sağlar. 

3D ile çalışmak, bina, makine, robot, karmaşık araç veya iskelet modellerinizi tasarlamanıza ve 

geliştirmenize olanak tanır. 

Örnekler arasında hareketli parçalara sahip araç modelleri ve hatta direksiyon modeli tasarımlarınız 

sayılabilir. 

3D baskı, gençler arasında daha ucuz ve daha popüler hale geliyor, bu nedenle maketleri basmak 

için ilgi alanlarınızı ve ilhamınızı kullanmaya değer. 

3D baskı teknolojisi, tarih derslerini ve sanatı daha çekici hale getirmek için kullanılabilecek mimari 

modeller, nesneler, karakterler üretmenize olanak tanır. 

Farklı yaş gruplarında ve farklı zorluk derecelerinde kullanabileceğimiz 3D baskıya şu anda ilham 

kaynağı olan dinozorlar, insanlık her zaman büyülenmiştir. 

3D baskıdaki bilgi, sanatsal bir ruha ve bilimsel bir akla sahip bir öğrenci tarafından kullanılacaktır. 



                                                                                                   

 

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 

 

3D baskı, bir mimar, müteahhit, doktor, kuyumcu, moda tasarımcısı ve hatta bir şekercinin 

mesleklerine ilgi uyandırabilir. Şu anda, baskı öğrenci için çok eğlenceli ve birkaç yıl içinde bir uzman 

olarak işgücü piyasasında mükemmel bir konum. 

Çıktı ile 3B modelleme, modellerin, coğrafi maketlerin, fizikte eğitim kurulumlarının ortak 

oluşturulması ve inşası üzerinde bir grup halinde çalışmaya izin verir. 

Fizik derslerinde kullanılan atom modelleri bir soyutlama olmaktan çıkacak ve basit makinelerin 

yapımı fiziksel kavramların anlamlarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Modern teknoloji dünyası size zorluklarla yüzleşmeyi ve sorunları yaratıcılığı ve ustalığı kullanarak 

çözmeyi öğretir. 

Her sınıfta, didaktik süreci daha çekici hale getirmek için 3D baskı kullanılabilir. 

 En küçüklerle çalışmak bile mevsimlik dekorasyonlar oluştururken harika sonuçlar doğurabilir. 

Küçükler de oyuncak basabilir. Ortak tasarım, model seçimi ve hatta hataların düzeltilmesi, sorunları 

yaratıcılık ve yenilikle çözmek için birleşir. 

3D baskı, biyoloji derslerinde kullanılabilecek çok karmaşık şekiller ve boyutlar üretmeyi mümkün 

kılıyor. Bir insan iskeleti veya anatomik modellerin oluşturulması, öğrencilere uzun süredir 

hatırlanan bilgileri sağlayacaktır. 

Basılı organ, hücre, doku ve hatta protez modelleri, genç sanatçıların yaratıcılığını ve hayal gücünü 

tetikleyerek onlara büyük bir memnuniyet getiriyor. 

3D yazıcı kullanmak öğrenciler arasında teknolojik düşünme duygusunu geliştirir ve aynı zamanda 

bilim ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik eder. 

Okulda bir 3D yazıcı sınırsız kullanıma sahip olabilir. 

Öğretmen ve öğrencilerin yaratıcılığı eğitimde kullanılacak eğitim potansiyelidir. 

Öğretmen, öğrencilerle birlikte öğretim yardımcıları olacak öğeleri tasarlayabilir ve yazdırabilir. 

Modelle temasa geçerek öğrenme daha hızlı ve daha etkili hale gelir. 

Basılı modellerin kullanılması öğrencinin derse katılımını artıracaktır. 

Mekansal modelleme ve gelişmiş ekipmanları kullanma becerisine sahip kişiler ilham almalı ve 

inovasyon geliştirmeye dahil edilmelidir. 
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Matematik derslerinde, herhangi bir geometrideki katıları üretmek için 3D baskı teknolojisi 

kullanılabilir. Öğrenci, benzersiz tasarım, şekil ve boyut ayarlama olanağına sahiptir. Uzamsal zeka, 

nesneler arasındaki ilişkileri, şekil ve boyutun yorumlanmasını içerir. Katılar hakkında edinilen bilgi, 

bir çokyüzlü ağ tasarımı sırasında kontrol edilebilir. 

Ayrıca çizelgeleri veya işlevleri daha iyi anlamak için kullanılan yardımcılar da oluşturabiliriz. 

Coğrafya, tarih, fizik ya da kimya dersleri için öğrenci bir modeli kendisi tasarlayabilir ya da birçok 

platformda ücretsiz olarak sunulan modelleri kullanabilir. 

En popüler platformlardan biri de eğitim olanaklarına sahip Thingiverse. 

https://www.thingiverse.com/ 

3D yazıcılar, antik yerleşimleri ve modern şehirleri gösteren etkileşimli haritalar oluşturmak için 

kullanılabilir. 

Modelin baskıya hazırlanması, öğrencinin mekansal tasarım ve 3D baskı becerilerine sahip olmasını 

gerektirir. 

3D yazıcılar, öğrencilerin teknoloji, bilgisayar bilimi ve ilgi gruplarında uygulayabilecekleri yeni 

beceriler öğrenmeye yönelik araçlardır. 

Basılı öğretim yardımcıları bilgi edinimini hızlandırır, hayal gücünü harekete geçirir, didaktik süreci 

daha çekici hale getirir ve daha iyi didaktik sonuçların elde edilmesini sağlar. 

3D yazıcıya sahip bir okul, öğrenciler ve ebeveynleri tarafından çekici olarak algılanan modern bir 

okuldur. 

Małgorzata Żybura, MA fizik öğretmeni 

 


