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Sanat öğretiminde 3D Baskı 

Okul öğretiminde 3D baskı kullanımından bahsettiğimizde sanat akla gelen ilk disiplin değildir. Sanat 

çalışmasının sınıfta yapıldığını, öğretmenin açıklamalarını dinleyerek, resimlere bakarak ve en fazla 

eserleri ziyaret ederek yapıldığını düşünmeye alışığız. 

Diyelim ki sanatla herhangi bir şekilde ilgilendiniz. Bu durumda, 'güzellik ve orantı' kavramı 

arasındaki bağı, yani iki ölçü arasındaki matematiksel ilişkiyi çok iyi anlayacaksınız. Sanat ve 

matematik çok yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu özel alanda, 3D baskı, sadece öğrencilerin sanatsal 

okuryazarlığı için değil, eğitim sürecine de önemli faydalar sağlayabilir. 

Antik sanat hakkında öğrenmeyi kolaylaştırmak için 3D baskı 

Okulda üç tür başkenti incelediğin zamanı hala hatırlıyor musun? Tabii ki! Konsantre olup hafızanıza 

kazırsanız klasik modellerin adlarını da hatırlayacaksınız: Dor, İyonik ve Korint! 

 Daha karmaşık, eğer bir sanat uzmanı değilseniz, doğrudan 

deneyim yoluyla öğrenmediyseniz, her modelin ayırt edici 

özelliklerinin ne olduğunu hatırlamak olacaktır! 

 
Capitello Ionico, Athina, Greece  
Photo by Josiah Lewis -https://www.pexels.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D baskı yaparak öğrenmenin yeni bir yolu 

Yaparak öğrenme, aktivitenin bilgi transfer sürecinin temeli olduğu bir öğrenme yoludur. Bu 

nedenle, mükemmel resim öğretmeni, mümkün olduğunda öğrencilerini açıkladığı eserleri ziyaret 

etmeye götürür. Ne yazık ki, bu faaliyet lojistik veya ekonomik nedenlerle her zaman mümkün 

değildir. 
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Antik sanattan bahsettiğimizde, öğrencinin zamanla aşınmış eserlerin özelliklerini ayırt etmesi zor 

olabilir. Bunun yerine, her bir sermaye türünün 3B modelini oluşturmak, yeni nesillerin keyifle 

yaşayabileceği unutulmaz bir deneyim olacaktır. Buna karşılık, eski nesiller, bir kitabın sayfalarındaki 

resimlerden özellikleri ezberlemek zorunda kaldılar. 

Çağdaş sanat ve matematiğin öğrenilmesini kolaylaştırmak için 3D baskı 

Matematik ve mimarlık birbiriyle ilişkili disiplinlerdir. 

Bir model üretmenin ve bazı işlerin 3D baskısının şunu anlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini hayal 

etmek kolaydır: 

– Mimarlar bir binanın mekansal formunu tanımlamak için geometriyi kullanır 

– Mimarlar, güzel veya uyumlu kabul edilen şekilleri tasarlamak için matematiği kullanır. 

– Mimarlar binaları süslemek için matematiksel nesneler kullanır 

– Mimarlar, çevresel hedeflere ulaşmak için matematiği bilgisayar modellemesi şeklinde 

kullanırlar. 

 

 Paris, Tour Eiffel, photo by 
Guillaume Meurice- - https://www.pexels.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik ve geometri, işlevsel ve uyumlu görünen yapıların inşasının temelidir. Buna ek olarak, 

mimar-sanatçı çağdaş mimaride temel matematiksel paradoksları veya denklemleri binaya koymayı 

seçer. 

 

https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
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Bir ders ve birçok fayda 

Bu açıdan eğitimde 3D baskının kullanılması iki yönden faydalıdır: bir yandan öğrencinin 

eserin özelliklerini özümsemesine ve ait olduğu sanatsal hareketin içine yerleştirmesine yardımcı 

olur; diğer yandan öğrencinin matematiğin sadece teorik doğası hakkında değil, onlar hakkında 

düşünmesini sağlayarak bilimsel duyarlılığını geliştirir. 

Ek olarak, eğitimde 3D baskının kullanılması, beşeri bilimler ve bilim arasındaki ikiliğin 

üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu hedefe, barışçıl bir öğrenme sürecini engelleyen ve aynı 

zamanda gelecekte iş dünyasına girmek için temel bir gereklilik olan sınırlayıcı bir inancın üstesinden 

gelmek için ulaşılmalıdır. 

 

Valencia, Calatrava, photo by Milan Chudoba - -https://www.pexels.com/ 
 

 

https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJ0xy2ta5Xn0cRtyGMqYWvXd0

