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Bir Eğitim Aracı olarak 3D baskı 

 

3D baskı (3DP), Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikten (STEM) Beşeri Bilimler ve Sosyal 

Bilimlere kadar çok çeşitli okul konuları için geçerli olan güçlü bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin somut 

nesnelerin yardımıyla soyut kavramları anlamalarına, STEM konularını inceleme motivasyonlarını 

artırmalarına ve fikirlerinin prototiplenmesini kolaylaştırarak yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı 

olabilir. 3DP, eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, ekip çalışması ve diğerlerinin gelişimini 

destekler. 

3DP teknolojisi, öğrencileri aktif öğrenmeye dahil edebilir, katılımlarını iyileştirebilir ve onları 

yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik edebilir. Ayrıca öğrencilerin STEM eğitimine olan ilgilerini arttırır 

ve STEM'i diğer disiplinlerle entegre etmek için fırsatlar yaratır. 

3DP, öğretmenlerin farklı öğretim stilleri uygulamasına olanak tanır ve ilgilerini ve katılımlarını 

artırabilir. Sonuç olarak öğretmenlerin 3DP ile tanışması ve öğretim sürecinde kullanımını 

öğrenmesi faydalı olacaktır. “3DP Öğretmen” çıktıları bu konuda yardımcı olabilir. 

 

Figure 1 – 3D baskı konusunda öğretmen eğitimi. Kaynak: Ludor Mühendislik 

 

Öğretmenlerin 3DP'yi müfredata başarılı bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olacak birçok 

kaynak vardır. Örneğin, "3DP Öğretmeni" ortakları, sınıfta 3B yazdırılabilecek çeşitli nesnelerin nasıl 

3B modelleneceğini adım adım açıklayan 7 video eğitimi hazırlayacak. Öğretmenler ortak ülkelerden 

nesneleri seçmiştir ve öğreticiler, daha önce 3D modelleme deneyimi olmayan öğretmenler için özel 

olarak oluşturulmuştur. Kullanılan modelleme yazılımı, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi uygulama 
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olan TinkerCAD'dir. Diğer faydalı kaynaklar Thingiverse'de (www.thingiverse.com/education) ve 

çeşitli 3D yazıcı üreticilerinin veya 3DP müfredat desteği sunan diğer şirketlerin web sitelerinde 

bulunabilir. 

 

 

Figure 2 – 3D baskı kullanan öğrenciler. Kaynak: Ludor Mühendislik 

3DP sadece öğrencilerin deney yapması için bir yol değildir, aynı zamanda yeni nesil mühendislere, 

mimarlara veya tasarımcılara ilham verebilir. Bilimsel ve sanatsal sektörler arasındaki boşluğu 

doldurarak öğrencilerin öğrenmesini ve üretkenliğini artırabilir. 

3DP teknolojisi, imalat, inşaat, tıp, moda, sanat ve daha pek çok alanda mevcuttur. 3DP'yi sınıfa 

getirmek, öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları için büyük fırsatlar yaratır. 

 


