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3D baskıyı eğitimde kullanmanın faydaları 

 

Giderek daha fazla eğitim kurumu, hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük yararları 

nedeniyle eğitim faaliyetlerine 3D baskıyı (3DP) dahil ediyor. 

 

3DP, öğretmenleri öğretim yardımcıları, somut eğitim kaynakları ve yardımcı teknoloji gibi 

çalışmalarını desteklemek için değerli araçlar ve birçok olanakla donatabilir. Öğretmenlerin 

karmaşık kavramları fiziksel nesneler yardımıyla açıklamasını, aktif öğrenme yoluyla öğrencilerin 

katılımını artırmasını ve harika bir öğrenme ortamı oluşturmasını sağlar. 

Ayrıca 3DP, öğrenmeyi kolaylaştırmak, becerileri geliştirmek, yaratıcılığa ilham vermek ve STEM 

(Bilim, Mühendislik, Teknoloji ve Matematik) konularına ve kariyerlerine yönelik tutumları 

geliştirmek için mükemmel bir araçtır. Öğretmenlere “yaparak öğrenme”, “deneyimsel öğrenme ve 

başarısızlık”, “öğrenirken eğlenme” gibi farklı öğrenme stillerini uygulama fırsatı sunarken, diğer 

derslerden alınan teknik bilgilerin entegrasyonunu destekler ve deneyi teşvik eder, böylece 

multidisipliner ve interdisipliner öğrenmeyi kolaylaştırır. yaklaşımlar. 

 

Figure 1 - Anatomi ve robotik öğretimi için kullanışlı 3D basılı nesne. Kaynak: Ludor Mühendislik 

 

Öğrencilerle ilgili olarak, 3DP, özellikle STEM ve sanat konularına katılımları ve çalışmaya 

motivasyonları üzerinde dikkate değer etkilere sahiptir. 3DP, fikirlerin prototiplenmesini 

kolaylaştırarak, ortak projelere olanak sağlarken öğrencilerin yaratıcılığını ve yenilikçiliğini 

artırabilir; problem çözme, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi becerileri geliştirir. 3DP, 

öğrencilerin çeşitli nesneleri araştırmalarına, keşfetmelerine, tasarlamalarına veya inşa etmelerine 
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ve bunları dokunarak ve hissederek deneyimlemelerine izin vererek aktif öğrenme uygulamalarını 

teşvik eder. 

3DP, geleneksel öğrenme ile mücadele ederken fiziksel nesnelerle çalışırken çok daha yetenekli ve 

başarılı olan öğrencilere yardımcı olabilir. Öğrenme sürecinde kullanılan 3B basılı nesneler, 

öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına ve bilgileri akılda tutmalarına yardımcı olur. 

 

3DP, öğrencilerin fikirlerine hayat vermelerini ve yarattıkları nesnelerle başka yollarla mümkün 

olmayan şekillerde etkileşim kurmalarını sağlayarak yeni öğrenme olanakları açar. Ayrıca 

öğretmenler ve öğrenciler, sınıfta incelemek için tarihi öğeler, fosiller ve sanat gibi müze eserlerini 

çoğaltabilirler. Veya matematik, kimya, biyoloji, coğrafya vb. karmaşık kavramların öğrenilmesini 

desteklemek için çeşitli nesneler tasarlayabilir ve 3B yazdırabilirler. 

3DP, olağanüstü öğrenme fırsatları sağlar ve öğrencilerin STEM konuları ile gerçek dünya 

uygulamaları arasındaki ilişkiyi pratik deneyler yoluyla, ilgi çekici ve heyecan verici bir şekilde 

anlamalarını kolaylaştırır. 

 


