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1. Εισαγωγή
Με βάση τις δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Fun@Science, το παρόν έγγραφο αποσκοπεί να δώσει προτάσεις για την εφαρμογή παγκόσμιων
εκπαιδευτικών μοντέλων που ενσωματώνουν άτυπη εκπαίδευση βασισμένη σε δραστηριότητες
3D εκτύπωσης στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης
έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των εθνικών κύκλων σπουδών, τις ιδέες και
τα σχόλια που λάβαμε από τις συναντήσεις ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκαν, και την
ανατροφοδότηση από την πιλοτική εφαρμογή σε κάθε χώρα.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η παραγωγή θα βοηθήσει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη
σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση στο σχολικό σύστημα, στο σχεδιασμό πολιτικών για την αρχική
/ συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη μέτρων για τη βελτίωση του
ενδιαφέροντος των μαθητών για επιστημονική σταδιοδρομία και για την ανάπτυξη λογικών και
μαθηματικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιοποιούνται και είναι κρίσιμα για
την περαιτέρω κατανομή αυτών των εμπνευσμένων αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες
οργανισμούς και ιδιώτες.

2. Αποτελέσματα Εθνικών Κύκλων Σπουδών
Αυτό το μέρος ασχολείται με τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών στις συμμετέχουσες χώρες.
Θα δούμε τους διαφορετικούς συντελεστές του έργου σε κάθε χώρα, το όραμα τους για τις
ψηφιακές ικανότητες στο σχολείο και τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων εκτυπωτών, ιδίως
των τρισδιάστατων εκτυπωτών. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η χρήση τεχνολογικών
εργαλείων είναι καλή για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ιταλία
Οι κύκλοι σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία αναπτύχθηκαν με τρεις συναντήσεις
που περιελάμβαναν 20 καθηγητές από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο που
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επιλέχθηκαν με ελεύθερη ατομική διαθεσιμότητα και με πρόσκληση εκπαιδευτικών που είχαν
λάβει εκπαίδευση. Οι συναντήσεις οργανώθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο που καθόρισε η
εταιρική σχέση, εστιάζοντας στη σημασία της προώθησης και εφαρμογής των ψηφιακών
ικανοτήτων στα σχολικά προγράμματα, συζητώντας ελεύθερα τόσο την αξία του ψηφιακού
προγράμματος σπουδών στο σχολείο από το δημοτικό, όσο και τη συγκεκριμένη συμβολή της
τρισδιάστατης τεχνολογία όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία.
Παρόλο που οι συμμετέχοντες ήταν εξοικειωμένοι με τους 3D εκτυπωτές και ορισμένες από τις
εφαρμογές τους, δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία σε επίσημες και
μη τυπικές διδακτικές δραστηριότητες. Η ευκαιρία που δημιουργήθηκε από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του προγράμματος Fun@Science ξύπνησε την περιέργεια, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές
είχαν την ευκαιρία να υπογραμμίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η μεθοδολογία 3D
εκτυπωτών.
Στόχος των συναντήσεων ήταν η ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων χρήσιμων για την πειθαρχική διδασκαλία της διδακτέας
ύλης. Μετά τις συναντήσεις επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 Καθιέρωση του ρόλου των τεχνολογιών στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βασικών
ικανοτήτων,
 Εφαρμογή της παραδοσιακής διδακτικής με την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων, για την
καινοτομία της διαδικασίας διδασκαλίας / εκμάθησης,
 Ταυτοποίηση των στοιχείων μάθησης σχετικά με τη χρήση 3D εκτυπωτών, λαμβάνοντας
υπόψη τις δεξιότητες και τις ικανότητες που παράγονται τόσο από τη γνώση και τη χρήση
λογισμικού προγραμματισμού όσο και από λογισμικό ειδικά για το μηχάνημα.
Στις ομάδες εστίασης υπήρξε σχεδόν ομόφωνη θετική αξιολόγηση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών, διότι αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια εργαλεία για μια καινοτόμο μεθοδολογία
ικανή να συλλάβει το ενδιαφέρον των νέων γενεών και επειδή επιτρέπει, μέσω της
κωδικοποίησης, την ανάπτυξη λογικής και επιστημονικής σκέψης.
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Από τις συζητήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες:
 Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των σημερινών εκπαιδευτικών, κυρίως μέσης ηλικίας, και των
νέων μαθητών. Οι πρώτοι είναι οι ψηφιακοί μετανάστες που χωρίζονται μεταξύ εκείνων
που πιστεύουν και βασίζονται στην τεχνολογία και εκείνων που δεν ενδιαφέρονται γι
'αυτό και είναι οι περισσότεροι από αυτούς, ενώ οι άλλοι έχουν κυρίως μια παιχνιδιάρικη
στάση απέναντι στην τεχνολογία.
 Η έλλειψη εργαλείων και τεχνικής κατάρτισης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο.
 Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες στα παραδοσιακά μαθήματα, εφόσον
γίνονται με τη σωστή ποσότητα, χωρίς να απομακρύνονται οι κλασικές μέθοδοι
διδασκαλίας.
Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας 3D εκτύπωσης που επισημαίνονται
είναι:
 Η εκπαιδευτική σημασία των καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων γνωστών μόνο ως
εργαλεία αναψυχής.
 Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες ως βοηθητικό μέσο
μάθησης που μπορούν να γνωρίσουν, έχουν επίσης τη δυνατότητα να μάθουν πώς να
κάνουν συνειδητή χρήση ψηφιακών εργαλείων.
 Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για
τη διευκόλυνση, την απλούστευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω
της εφαρμογής της παραδοσιακής πειθαρχικής διδασκαλίας.
 Η χρήση της τεχνολογίας των τρισδιάστατων εκτυπωτών απαιτεί προγραμματισμό και
σχεδιασμό διαδρομών, με εργαστηριακές στρατηγικές, ως τις βασικές απαιτήσεις
ευρωπαϊκών ικανοτήτων.
 Προωθούν διεπιστημονικές διαδρομές, καθώς είναι εργαλεία που περιλαμβάνουν τα
κίνητρα για μάθηση, πέρα από τα συγκεκριμένα περιεχόμενα.
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Πολωνία
Το έργο αυτό μας οδήγησε σε πολλαπλές εμπειρίες. Ακολουθήσαμε μια διαδρομή από την
κατανόηση του τι είναι ένας εκτυπωτής 3D, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε στις τάξεις μας. Μέσα
από αυτό το έργο αποκτήσαμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες για τη χρήση ενός 3D εκτυπωτή
στο πλαίσιο των παιδαγωγικών μας πόρων και των στρατηγικών διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου μελέτης συμμετείχαν 20 δάσκαλοι. Παρόλο που οι συμμετέχοντες
ήταν εξοικειωμένοι με τους 3D εκτυπωτές και ορισμένες από τις εφαρμογές τους, δεν είχαν
χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία σε επίσημες και μη τυπικές διδακτικές
δραστηριότητες. Η ευκαιρία που δημιουργήθηκε από την εκπαίδευση που προσφέρθηκε από το
πρόγραμμα Fun@Science ξύπνησε την περιέργεια, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία
να αναδείξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η μεθοδολογία 3D εκτύπωσης. Η κύρια δύναμη της
κατάρτισης ήταν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων που
είχαν διάφορες εμπειρίες σε σχέση με τους σπουδαστές που διδάσκουν αλλά και διάφορες
εμπειρίες με το θέμα. Αυτό επέτρεψε ένα πολύ ευρύ φάσμα συζητήσεων και παραδειγμάτων.
Ταυτόχρονα, αυτό το μείγμα εμπειριών ήταν μια πρόκληση καθώς η διδασκαλία της μη
ομοιογενούς ομάδας είναι δύσκολη. Παρόλο που το συγκεκριμένο κοινό ήταν σε θέση να βρει τις
καλύτερες μεθόδους προκειμένου να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο από την εκπαίδευση.
Στην αρχή πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση αφιερωμένη στην έκφραση φόβων και προσδοκιών
των συμμετεχόντων, και στη συνέχεια το περιεχόμενο το ίδιο διδάχθηκε και μαθεύτηκε: εισαγωγή
σε 3D εκτυπωτές, 3D σχεδίαση, ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές 3D εκτύπωσης. Σημαντικό
μέρος της εκπαίδευσης ήταν πειραματισμοί και συζητήσεις για διάφορες μεθόδους διδασκαλίας.
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις συνεδρίες και συζήτησαν για τους
φόβους και τις προσδοκίες που εκφράστηκαν από την αρχή.

Πορτογαλία
Συνολικά, το έργο αυτό μας οδήγησε σε πολλαπλές και πολύ ικανοποιητικές εμπειρίες. Από τη
σκοπιά της κατανόησης του τρισδιάστατου εκτυπωτή, ο στόχος αυτού του έργου έδωσε στον
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καθένα από εμάς τη δυνατότητα και τις δεξιότητες να βάλει έναν 3D εκτυπωτή που να λειτουργεί
για τους παιδαγωγικούς μας πόρους και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Είχαμε σε αυτόν τον κύκλο
σπουδών τη συμμετοχή 36 δασκάλων.

Τσεχία
Στο πλαίσιο των κύκλων σπουδών συνεργαστήκαμε με τους συμμετέχοντες από το Gymnázium
Elišky Krásnohorské και το ZŠ και MŠ Tyršova στην Πράγα και ενσωματώσαμε 20 εκπαιδευτικούς
που επιθυμούν να ανακαλύψουν περισσότερα για τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Ο στόχος μας δεν ήταν να κατακλύσουμε τους δασκάλους με τεχνικά δεδομένα και πληροφορίες,
καθώς για τους περισσότερους από αυτούς ήταν η πρώτη εμπειρία τους με την εκτύπωση 3D.
Στόχος μας ήταν να εισαγάγουμε τις τεχνικές αρχές που βασίζονται στο 3D και να εξηγήσουν το
κύριο στοιχείο εισόδου και εξόδου, δηλαδή τις επιλογές τεμαχισμού και μοντελοποίησης με
προγράμματα freeware που δεν θα κοστίζουν τα σχολεία τους πρόσθετους πόρους. Επιπλέον, ο
στόχος ήταν να τους κάνει να σκεφτούν την τρισδιάστατη εκτύπωση ως αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος σπουδών. Με άλλα λόγια, να καθιερώσουμε την τεχνολογία ως ένα μέσο (ένα
εργαλείο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Γι 'αυτό είναι απαραίτητη η
γνώση των βασικών αρχών και ιδεών για το τι μπορεί να κάνει η εκτύπωση 3D.
Δεν εφαρμόσαμε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία ως τέτοια. Θέλαμε να μοιραστούμε τις
γνώσεις μας σχετικά με την τεχνολογία και τις δυνατότητές της στην εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην επιβαρύνουν τους δασκάλους και να τους κάνουν να πιστεύουν ότι παρόλο που
μπορεί να φαίνεται πολύ περίπλοκο και άσχετο για το έργο τους, μπορεί πραγματικά να
αποτελέσει ένα μεγάλο συμπληρωματικό στοιχείο σε διάφορες θέματα. Εφαρμόσαμε ένα
ανεπίσημο ύφος και όσο το δυνατόν λιγότερη θεωρητική διδασκαλία. Τους κάναμε επίσης να
δουλεύουν ομαδικά για να ξεπεραστούν οι ατομικοί φόβοι της μη εμπιστοσύνης.
Αν και οι δάσκαλοι ήταν αρχικά σκεπτικοί σχετικά με την τεχνολογία αυτή καθαυτή και τη σημασία
της στην εκπαίδευση καθώς και για τις δικές τους ικανότητες να την χρησιμοποιήσουν, φτάσαμε
σε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες και άρχισαν να είναι πρόθυμοι να μάθουν
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περισσότερα όχι μόνο για τις διαδικασίες μοντελοποίησης και τεμαχισμού αλλά και τις τεχνικές
πτυχές των εκτυπωτών.

Ελλάδα
Το έργο αυτό μας οδήγησε σε πολλαπλές εμπειρίες. Διεξάγαμε όλη τη διαδρομή από την
κατανόηση του τι είναι ένας εκτυπωτής 3D, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε στις τάξεις μας. Μέσα
από αυτό το έργο κερδίσαμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες για τη χρήση ενός 3D εκτυπωτή στο
πλαίσιο των παιδαγωγικών μας πόρων και των στρατηγικών διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου μελέτης συμμετείχαν 20 δάσκαλοι.

3. Ανατροφοδότηση

από

Επιτροπές

Ενδιαφερομένων

/

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τα σχόλια των επιτροπών ενδιαφερομένων και τις
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Οι δρώντες έχουν κοινά οφέλη από
τη χρήση των τεχνολογιών εκτύπωσης 3D για τη βελτίωση των λογικών και μαθηματικών
δεξιοτήτων των μαθητών και την ανακάλυψη της επιστημονικής σταδιοδρομίας. Γενικά, τα σχόλια
που προέκυψαν από τα προαναφερθέντα γεγονότα ήταν πολύ θετικά και οι συμμετέχοντες
συμφώνησαν ότι αυτές οι τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να θεωρούνται ως
υποκείμενα μεμονωμένα, χωρισμένα από τα πειθαρχικά προγράμματα σπουδών. Η εφαρμογή
του Fun@Science βελτιώνει τις δεξιότητες λογικής, μαθηματικών για τους μαθητές και μπορεί να
τους βοηθήσει στις μελλοντικές επαγγελματικές τους σταδιοδρομίες.

Ιταλία
Κατά τη διάρκεια των κύκλων ζωής των έργων, οι επιτροπές συμφεροντούχων, αποτελούμενες
από εταίρους του προγράμματος και εκπροσώπους σχολείων, συναντήθηκαν δύο φορές με στόχο
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την ανάλυση και συζήτηση των επιτευγμάτων του έργου, προκειμένου να παράσχουν προτάσεις
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που βασίζονται σε τεχνολογίες 3D εκτύπωσης. Η πρώτη
πολλαπλασιαστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019 και απευθύνθηκε σε
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση του σχεδίου του
εκπαιδευτικού μοντέλου Fun@Science, που μοιράζεται τα πλεονεκτήματα της χρήσης των
τεχνολογιών 3D εκτύπωσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών στους
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. δευτεροβάθμια κατώτερα σχολεία και
για την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την
επιστημονική σταδιοδρομία.
Η ανατροφοδότηση που αποκομίστηκε από τα προαναφερθέντα γεγονότα ήταν πολύ θετική: οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι αυτές οι τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να
θεωρούνται ως υποκείμενα μεμονωμένα, χωρισμένα από τα πειθαρχικά προγράμματα σπουδών,
καθώς διευκολύνουν τη μάθηση των μαθητών. Μέσα από αυτές είναι δυνατό να αναπτυχθούν
τεχνολογικές δεξιότητες, ειδικά εκείνων που βασίζουν τις γνώσεις τους σε ένα νέο γνωστικό στυλ,
αυτό της τεχνολογικής νοημοσύνης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου Fun@Science στο σχολείο θα
πρέπει να είναι η απόκτηση από τους μαθητές των ακόλουθων δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
 Επίλυση προβλημάτων ζωής,
 Σχεδιασμός εμπειριών και σχεδίων
 Χρήση νέων εργαλείων για μάθηση και μελέτη
 Μεταφορά περιεχομένου μελέτης για μελέτη αντικειμένων μέσω ψηφιακών προϊόντων
 Μάθηση με περισσότερα κίνητρα και περιέργεια
 Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
Η μεθοδολογική προσέγγιση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων είναι η
εργαστηριακή, δηλαδή η οργάνωση προσεκτικού σχεδιασμού των μαθημάτων με τη μορφή
λεπτομερών μαθησιακών μονάδων στις οποίες ο τίτλος του μαθήματος, η οργάνωση της τάξης,
των υλικών και το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται από την αρχή. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται
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ως αρθρωμένες σε στιγμές που επαναλαμβάνονται για κάθε μάθημα, για να εξασφαλιστεί ότι οι
μαθητές μπορούν επίσης να αποκτήσουν ένα αναγνωρίσιμο και κοινό ρυθμό χρόνου.

Πολωνία
Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και απευθύνθηκε
σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση του σχεδίου του
εκπαιδευτικού μοντέλου Fun@Science, όπου κοινοποιήθηκαν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των
τεχνολογιών 3D εκτύπωσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών στους
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την αύξηση του ενδιαφέροντος
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για επιστημονικές σταδιοδρομίες.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο τέλος της
εκδήλωσης. Η αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και επέτρεψε τη συλλογή ανατροφοδοτήσεων για να
ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη / αειφορία του έργου.
Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν για το περιεχόμενο που τους παρουσιάστηκε και
κοινοποιήθηκε, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους να μάθουν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες
του έργου.
Η συλλεγμένη ανατροφοδότηση αποδεικνύει ότι η εταιρική σχέση έχει καλά αναπτυγμένα
αποτελέσματα έργου και τα παρουσίασε σωστά μέσω του δικτυακού τόπου του έργου για να
προκαλέσει ενδιαφέρον μεταξύ των ομάδων-στόχων του έργου.

Πορτογαλία
Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση έγινε στην Πορτογαλία στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, με τη
συμμετοχή 33 καθηγητών. Κατά τη διάρκεια αυτού του γεγονότος, οι καθηγητές και οι
εκπαιδευτές έμαθαν περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία και τα πνευματικά αποτελέσματα
αυτού του έργου.
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Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν εξαιρετικές επισημάνσεις σε όλες τις
πτυχές, και στην ανοιχτή ερώτηση, όπου ζητούμε να μας δώσουμε κάποια σχόλια, η λέξη
συγχαρητήρια ήταν παρούσα σε πολλές από αυτές τις έρευνες. Αυτό το συμβάν δημοσιεύεται στη
διεύθυνση https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/?sfnsn=mo ή
στην ιστοσελίδα του έργου https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-event- e1portugal /

Τσεχία
Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση διοργανώθηκε στις 24.9.2019 και η δεύτερη στις
27.11.2019. Και οι δύο εκδηλώσεις περιλάμβαναν περισσότερους από 40 καθηγητές και έδειξαν
πρακτικά θέματα που άπτονται του έργου. Οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να συνεργαστούν με
αριθμητικούς εκτυπωτές 3D (MK3s από την Prusa Research s.r.o.). Κατά τη διάρκεια αυτών των
εκδηλώσεων, ανακάλυψαν την πρακτική διάσταση της διαδικασίας μοντελοποίησης και έμαθαν
για τη σύνδεση μεταξύ της μοντελοποίησης και της επιτυχούς τρισδιάστατης εκτύπωσης. Γενικά, η
ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική, καθιστώντας σαφές ότι η τεχνολογία έχει τις δυνατότητές της
σε διάφορα σχολικά θέματα. Φυσικά, υπήρχαν προτάσεις για βελτίωση, κυρίως σε σχέση με τα
χρονικά περιθώρια και την ανάγκη για περισσότερα εργαστήρια εστιασμένα σε βάθος σε
συγκεκριμένα βήματα μοντελοποίησης και εκτύπωσης. Ωστόσο, ως σημείο εκκίνησης της
καμπύλης μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, θεωρούμε ότι οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
έχουν κάνει σπουδαία δουλειά. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ένα ενδιαφέρον γεγονός, ότι οι
καλύτεροι τρισδιάστατοι εκτυπωτές στον κόσμο προέρχονται από την Τσεχική Δημοκρατία.

Ελλάδα
Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση έγινε στην Ελλάδα στις 9 Νοεμβρίου 2019, με τη
συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι
δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές έμαθαν περισσότερα για τη μεθοδολογία και τα πνευματικά
αποτελέσματα αυτού του έργου.
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Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν εξαιρετικές παρατηρήσεις σε όλες τις
πτυχές. Όταν τους ζητήθηκε να μας δώσουν κάποιο σχόλιο, μας συνεχάρησαν για την καινοτόμο
ιδέα και για την προσπάθεια που έκανε αυτή η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για να δημιουργήσει
αυτή τη μεθοδολογία. Αυτό το συμβάν δημοσιεύεται στη διεύθυνση
https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362

4. Αποτελέσματα Εθνικής Πιλοτικής Εφαρμογής
Στις περισσότερες χώρες, η εμπειρία της δοκιμαστικής εφαρμογής του Fun@science ήταν πολύ
θετική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Επιπλέον, θα ήταν δυνατόν να
εκπαιδεύσουμε μερικούς δασκάλους στη χρήση της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης ώστε να είναι σε
θέση να τη χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σχολικών προγραμμάτων σπουδών. Τα
αποτελέσματα είναι θετικά και πολλοί εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σχετικά με τη
σημασία της συμπερίληψης αυτής της μαθησιακής προσέγγισης στο σχολικό πρόγραμμα για να
βοηθήσουν τους μαθητές να μελετήσουν, να κατανοήσουν επιστημονικά θέματα, να βελτιώσουν
τις τεχνικές δεξιότητες, την ομαδική εργασία και την αυτονομία στην εργασία.

Ιταλία
Η εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής του Fun@science που εφαρμόστηκε στην Ιταλία ήταν πολύ
θετική. Μπορούμε να καλύψουμε όλα τα επίπεδα του σχολείου, ξεκινώντας από το δημοτικό ως
το γυμνάσιο. Οι 175 συμμετέχοντες ήταν ηλικίας μεταξύ 7 και 19 ετών. Οι εκπαιδευτές που
οδήγησαν τις δραστηριότητες ήταν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε τεχνολογίες 3D εκτύπωσης,
αλλά και εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετείχαν στις δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό,
εκτός από την εκπαίδευση που απευθύνεται στους μαθητές, ήταν δυνατόν να εκπαιδευτούν και
κάποιοι δάσκαλοι στη χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης 3D, ώστε να είναι σε θέση να την
χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος σπουδών.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τους ειδικούς / εκπαιδευτικούς ήταν διαδραστική,
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παρέχοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης. Στο τέλος, οι
μαθητές έδειξαν τα έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στους
γονείς τους και σε άλλους μαθητές (στην περίπτωση του δημοτικού / γυμνασίου) και σε άλλους
εκπαιδευτικούς (στην περίπτωση του λυκείου).
Η γενική ανατροφοδότηση από τους δασκάλους όσον αφορά την κατάρτιση περιεχομένου,
μεθοδολογίας και συντονισμού ήταν πολύ θετική. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η προσέγγιση
εκμάθησης 3D εκμάθησης μπορεί να βελτιώσει τη λογική και τις μαθηματικές δεξιότητες των
μαθητών, επειδή μπορούν να σχεδιάσουν, να προβάλουν και να κατασκευάσουν 3D μοντέλα που
αντιπροσωπεύουν σημαντικές έννοιες των μαθηματικών και της επιστήμης, όπως οι γωνίες και τα
μόρια. Αυτή η προσέγγιση μάθησης βοηθά τους μαθητές να μελετήσουν και να κατανοήσουν
ευκολότερα αφηρημένα επιστημονικά θέματα. Η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και
για την παροχή βοήθειας στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Εκτός από τη βελτίωση
των τεχνικών δεξιοτήτων, αυτή η μεθοδολογία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αυξήσουν
κάποιες από τις οριζόντιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η
ομαδική εργασία.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων
ήταν ο περιορισμένος αριθμός εγκαταστάσεων (3D εκτυπωτές) σε σχέση με τον αριθμό των
μαθητών και η δυσκολία ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο πειθαρχικό περιεχόμενο. Από την
άποψη αυτή, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν συμφώνησαν όλοι οι δάσκαλοι με τη χρήση αυτής
της μαθησιακής προσέγγισης στο πρόγραμμα σπουδών, λόγω της έλλειψης ψηφιακών
δεξιοτήτων και εμπειριών στον τομέα αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, η πειραματική εμπειρία ήταν σημαντική για την ανάπτυξη των μαθητών,
τόσο σε επιστημονικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Παρά τις μικτές ηλικίες, οι ομάδες έφθασαν
σε καλή γνώση του προγράμματος 3D μοντελοποίησης, αποκτώντας μια ισχυρή κατανόηση και
αυτονομία στο σχεδιασμό και τη σύλληψη του έργου.
Η γενική εντύπωση από την εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής ήταν πολύ ικανοποιητική: οι
δάσκαλοι κατέδειξαν τη συνάφεια αυτής της μαθησιακής προσέγγισης για να βελτιώσουν τις
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δεξιότητες λογικής και μαθηματικών στους μαθητές τους, καθώς και για να αυξήσουν το
ενδιαφέρον των μαθητών για επιστημονικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Τα κίνητρα και η
δέσμευση των φοιτητών αξιολογήθηκαν πολύ υψηλά και η συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων έδειξε ακριβώς αυτό.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η
μαθησιακή προσέγγιση στο σχολικό πρόγραμμα, αν και η έλλειψη κεφαλαίων για την αγορά του
κατάλληλου εξοπλισμού και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο
στη βιωσιμότητα του έργου.

Πολωνία
Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019. Σε
αυτή την πιλοτική εφαρμογή συμμετείχαμε 30 καθηγητές. Η γενική ανατροφοδότηση από τους
δασκάλους όσον αφορά την κατάρτιση περιεχομένου, μεθοδολογίας και συντονισμού ήταν πολύ
θετική. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η προσέγγιση της εκμάθησης της τρισδιάστατης
εκτύπωσης μπορεί να βελτιώσει τις λογικές και μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών, επειδή
μπορούν να σχεδιάσουν, να προβάλουν και να κατασκευάσουν 3D μοντέλα που
αντιπροσωπεύουν σημαντικές έννοιες των μαθηματικών και της επιστήμης, όπως οι γωνίες και τα
μόρια.

Πορτογαλία
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 11
Σεπτεμβρίου 2019.
Σε αυτή την εφαρμογή, είχαμε τη συμμετοχή 32 εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια των 12 ωρών,
αυτή η ομάδα εκπαιδευτικών εφάρμοσε / δοκίμασε τις μεθοδολογίες FUN@SCIENCE, με την
τεχνική υποστήριξη, είχαν αρχίσει, στο μεγαλύτερο μέρος τους, την πρώτη τους 3D εκτύπωση.
Ορισμένες φωτογραφίες αυτής της εκδήλωσης είναι παρούσες στο
https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo
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Τσεχία
Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο (ZŠ Tyršova, Πράγα) και επίσης σε ένα
γυμνάσιο (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Πράγα). Προσεγγίσαμε μαθητές από 10 έως 14 και 15
έως 18 ετών αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, συνεργαστήκαμε με
περισσότερους από 20 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη φάση προετοιμασίας και φυσικά
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.
Εφαρμοσμένες δραστηριότητες
Βιολογία
Η μεθοδολογία βασίστηκε στη σχέση μεταξύ της θεωρητικής βιολογικής αντίληψης μιας δομής
DNA και της πρακτικής διάστασης της μοντελοποίησης και της δημιουργίας ενός τρισδιάστατου
μοντέλου που είναι ένα απτό αντικείμενο για τους μαθητές και τους βοηθά να αναπτύξουν μια
πολύπλοκη ιδέα για τα βασικά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος. Ταυτόχρονα, αυξάνει τη
δημιουργικότητα καθώς οι μαθητές καλούνται στην πρώτη φάση να μοντελοποιήσουν το DNA
από την κορυφή των κεφαλών του πριν δείξουν το ακριβές σχήμα που θα προσπαθήσουν να
αναπαράγουν και να εκτυπώσουν στη δεύτερη φάση. Λόγω της πολυπλοκότητας αυτής της
δραστηριότητας, αλλά και των αναγκών του προγράμματος σπουδών, αυτή η δραστηριότητα
υλοποιήθηκε σε μαθητές μεταξύ 15 και 18 ετών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η
συνολική διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 8 ώρες.
Χημεία
Η μεθοδολογία βασίστηκε στη σχέση μεταξύ της χημικής αντίληψης μιας δομής μορίων νερού και
της πρακτικής διάστασης της μοντελοποίησης και δημιουργίας ενός τρισδιάστατου μοντέλου που
είναι ένα απτό αντικείμενο για τους μαθητές και τους βοηθά να αναπτύξουν μια πολύπλοκη ιδέα
για τα βασικά στοιχεία της φύσης (νερό). Ταυτόχρονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οπτικοποίηση άλλων μορίων. Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τη δημιουργικότητα καθώς οι
μαθητές καλούνται στην πρώτη φάση να μοντελοποιήσουν το μόριο του νερού από την κορυφή
των κεφαλών τους πριν δείξουν το ακριβές σχήμα που θα προσπαθήσουν στην δεύτερη φάση να
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αναπαράγουν και να εκτυπώσουν. Η δραστηριότητα αυτή εφαρμόστηκε σε μαθητές ηλικίας 10
έως 14 ετών. Η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 7 ώρες.
Συνολικά, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν θετική διάθεση στην ίδια την τεχνολογία
καθώς και τη γενική σκέψη της μάθησης βάσει σχεδίου εμπλουτισμένης με τις σύγχρονες τάσεις.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αξιολόγησαν τη δημιουργικότητα που ενσωματώθηκε στην
έννοια της 3D εκτύπωσης και την ικανότητα των μαθητών να δημιουργήσουν απτά αντικείμενα
που μπορούν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες αφηρημένες έννοιες
που συναντούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι κυρίως
λόγω της εργασίας με ένα 3D εκτυπωτή. Σε αντίθεση με πολλούς από τους δασκάλους, είναι
εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοια της τεχνολογίας, μερικοί από αυτούς ακόμη και σε πιο
προηγμένο επίπεδο. Το ισχυρό σημείο ήταν η εργασία σε ομάδες και η εμφάνιση όχι μόνο
ελκυστικού αλλά λειτουργικού και εκτυπώσιμου μοντέλου.

Ελλάδα
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου 2019. Στο μάθημα αυτό συμμετείχαν 20 δάσκαλοι. Κατά τη διάρκεια των 12 ωρών,
αυτή η ομάδα εκπαιδευτικών έθεσε σε εφαρμογή / δοκίμασε τις μεθοδολογίες FUN@SCIENCE,
και με την τεχνική υποστήριξη ξεκίνησαν την πρώτη 3D εκτύπωση.
Ορισμένες φωτογραφίες αυτής της εκδήλωσης είναι παρούσες εδώ
https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512

5. Συνολικά Συμπεράσματα και Συστάσεις
Όλες οι συμμετέχουσες χώρες διατύπωσαν συμπεράσματα και συστάσεις για το μέλλον βάσει
των αποτελεσμάτων του έργου. Ακόμη και αν το σχέδιο ήταν θετικό για την πλειοψηφία,
ορισμένες χώρες διατύπωσαν συστάσεις. Πρώτον, η ολοκλήρωση του έργου μας επιτρέπει να
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δούμε τη σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Το έργο έχει
φέρει πολλά θετικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους μαθητές, τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο. Ωστόσο, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία εκτύπωσης 3D στα προγράμματα σπουδών τους μπορεί να
πάρει χρόνο και μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκος.

Ιταλία
Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων FUN@SCIENCE στην Ιταλία υπογραμμίζει τη σημασία των
ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολικά προγράμματα όσον αφορά την αξία του ψηφιακού
προγράμματος σπουδών στο σχολείο ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο και τη συγκεκριμένη
συμβολή του περιεχομένου και της μεθοδολογίας 3D.
Η ευκαιρία που προσέφερε η εκπαίδευση Fun@Science ξύπνησε την περιέργεια των δασκάλων,
οπότε οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η
μεθοδολογία της 3D εκτύπωσης. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική εμπειρία μάθησης
απέκτησαν και βελτίωσαν τις τεχνικές και λογικές τους δεξιότητες, καθώς και τις οριζόντιες
δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επικοινωνία.
Στο τέλος της υλοποίησης του έργου Fun@science, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
o Καθιέρωση του ρόλου των τεχνολογιών στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βασικών
ικανοτήτων.
o Ενσωμάτωση των παραδοσιακών μεθοδολογιών μάθησης με τα ψηφιακά εργαλεία για την
εισαγωγή της καινοτομίας στη διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης.
o Ταυτοποίηση των στοιχείων μάθησης σχετικά με τη χρήση των 3D εκτυπωτών,
λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις ικανότητες που παράγονται τόσο από τη γνώση
και τη χρήση του λογισμικού προγραμματισμού όσο και από το ειδικό λογισμικό του
μηχανήματος.
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Από την κατάρτιση που διεξήχθη στα δημοτικά σχολεία αποδεικνύεται ότι, παρά τα σπουδαία
αποτελέσματα του τρισδιάστατου σχεδιασμού που επιτεύχθηκαν από τα παιδιά, υπήρχαν κάποιες
δυσκολίες στη χρήση του πληκτρολογίου και, επειδή ήταν μικρότερες, είχαν περισσότερες
δυσκολίες στην επίλυση των μικρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός. Αυτό
σημαίνει ότι μερικοί από αυτούς δούλεψαν δίπλα δίπλα μαζί με άλλα μεγαλύτερα παιδιά που
εργάζονταν λιγότερο και δεν πέτυχαν τους στόχους που είχαν προταθεί. Για το λόγο αυτό, θα ήταν
καλύτερο να συνεργαστούμε με μικρές ομάδες παιδιών της ίδιας ηλικίας ώστε να μπορέσουμε να
τους εξασφαλίσουμε συνεχή υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του έργου, επιτυγχάνοντας τους
μαθησιακούς στόχους.
Μια άλλη πρόταση αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία εκτύπωσης 3D στα προγράμματα σπουδών τους. Η τεχνική και διαδικαστική
πολυπλοκότητα του λογισμικού απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους κατάρτισης και συνοδεύει το έργο
των εκπαιδευτικών με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων που μπορούν να συνεργαστούν με τις
τάξεις.
Διαθέτοντας περισσότερο χρόνο και περισσότερο εξοπλισμό, θα είναι δυνατό να δοκιμαστούν
περαιτέρω δραστηριότητες του Εγχειριδίου Fun@science, που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο
αριθμό ομάδων τάξεων.
Στα τεχνικά και επιστημονικά λύκεια, προτείνεται να αυξηθεί η συνειδητοποίηση, σε επίπεδο
διοίκησης, της χρήσης αυτής της μαθησιακής προσέγγισης, προκειμένου να τονωθεί το
ενδιαφέρον των σπουδαστών για επιστημονικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Από αυτή την
άποψη, η συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών σχολών των πανεπιστημίων και των λυκείων
έχει μεγάλη σημασία. Οι ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διοργανώνουν τακτικά
εργαστήρια με μαθητές που παρακολουθούν το τελευταίο έτος του λυκείου για να τους
εισαγάγουν σε τεχνολογίες 3D και τεχνολογίες παραγωγής πρόσθετων υλικών.
Τέλος πάντων, τα σχολεία που διαθέτουν ήδη εκτυπωτές 3D μπορούν να ενημερωθούν για την
ανάγκη μεγαλύτερης χρήσης τους στα επιστημονικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος
σπουδών και θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσουν προσφορές / προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
για την αγορά κατάλληλων εγκαταστάσεων, να ενισχύσουν την προσέγγιση της τεχνολογίας 3D
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στο μέλλον.

Πολωνία
Η ευκαιρία που προσέφερε η εκπαίδευση Fun@Science ξύπνησε την περιέργεια των δασκάλων, κι
έτσι οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η
μεθοδολογία της 3D εκτύπωσης. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική εμπειρία μάθησης
απέκτησαν και βελτίωσαν τις τεχνικές και λογικές τους δεξιότητες, καθώς και τις οριζόντιες
δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επικοινωνία.
Συνιστάται η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στο πρόγραμμα σπουδών των εταίρων,
διασφαλίζοντας τη μελλοντική χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς ως μέρος της διδακτικής
διαδικασίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του προγράμματος Fun@Science θα διαδοθούν σε
διάφορα εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια, στα οποία συμμετέχουν τακτικά οι εταίροι.
Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν επίσης τη μεθοδολογία του έργου και θα το προτείνουν, μαζί με
τα υπόλοιπα αποτελέσματα των έργων, στους ενδιαφερόμενους.

Πορτογαλία
Έχοντας κατά νου ότι δημιουργήθηκαν νέες τεχνολογίες για την απλούστευση της καθημερινής
μας ζωής, είναι δική μας δουλειά ως σκεπτόμενα όντα να αξιοποιούμε τις δημιουργίες αυτές, να
διευρύνουμε τους αρχικούς τους στόχους σε κάθε τομέα της εμπειρίας μας. Το πρόγραμμα
Fun@science ενσωματώνει οντότητες διαφορετικής προέλευσης και λειτουργίες, ανοίγοντας έτσι
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 3D εκτυπωτών. Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα μέλη / οι
συνεργάτες μας ξεκινούν από την αρχή, από το Νηπιαγωγείο και πηγαίνουν μέχρι το
Πανεπιστήμιο.
Η κατανόηση του πόσα ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε και
πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε με αυτό στο πλαίσιο των πολύπλευρων ικανοτήτων του,
ήταν ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη αυτού του προγράμματος.
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Εν τω μεταξύ κατανοήσαμε τι είναι αυτό το υπέροχο κομμάτι της τεχνολογίας, πώς λειτουργεί,
πόσα διαφορετικά υλικά και τελικά προϊόντα μπορούν να δημιουργηθούν και πώς κάθε εταίρος
θα μπορέσει να ενσωματώσει αυτά τα αντικείμενα στα έργα τους.
Παρακολουθώντας ένα αντικείμενο που δημιουργήσαμε από το μηδέν, να τυπώνεται και
σταδιακά να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας, ήταν τόσο ευχάριστο όσο το άνοιγμα ενός
δώρου που λαχταρούσαμε την Ημέρα των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας πόσο πιο
συναρπαστικό θα είναι για ένα παιδί ή έναν νεαρό φοιτητή, να είναι σε θέση να ενσωματώσει
αυτό το τελικό προϊόν στη διαδικασία εκμάθησης του, είναι πράγματι ένα ανεκτίμητο
συναίσθημα.
Για να συνοψίσουμε ολόκληρο αυτό το έργο, θα δώσουμε λίγα συμβουλευτικά λόγια. Η όλη
διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αν και συναρπαστική, μπορεί να διαρκέσει αρκετά,
ειδικά αν λάβουμε υπόψη τον πραγματικό χρόνο εκτύπωσης. Όποιος σκοπεύει να το
χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε πλαίσιο, πρέπει να το έχει υπόψη του. Σε αντίθεση με τους
εκτυπωτές που έχουμε όλοι στο σπίτι, το 3D απαιτεί χρόνο, ειδικά εάν θέλουμε ένα καλό
φινίρισμα και ένα πραγματικά χρήσιμο και ανθεκτικό αντικείμενο.

Τσεχία
Συνολικά, θεωρούμε επιτυχημένο το έργο. Φυσικά, υπήρχε ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής
και η τεχνολογία ήταν μάλλον νέα για όλους τους συμμετέχοντες. Αλλά έχει τεθεί η ιδέα στο
μυαλό τους ότι υπάρχει ένας προσιτός και ελκυστικός τρόπος για την προώθηση ορισμένων
τομέων του προγράμματος σπουδών. Όσον αφορά τις προτάσεις ή ακόμη και τα παράπονα, οι
δάσκαλοι τονίζουν κυρίως ότι η δραστηριότητα απαιτεί χρόνο και είναι πολύ δύσκολο να
εφαρμοστεί στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι εξαιρετικά άκαμπτο. Επίσης, το
θέμα της ύπαρξης αρκετών τρισδιάστατων εκτυπωτών για να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους
τους μαθητές σε εύλογο χρόνο τέθηκε ως πρόβλημα. Ωστόσο, η ιδέα έγινε αποδεκτή από τους
δασκάλους και πολλοί από αυτούς εκφράζουν την επιθυμία να την προωθήσουν και να την
χρησιμοποιήσουν περισσότερο σε ατομικό πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος που
πρόκειται να εξεταστεί προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος για την εισαγωγή σύγχρονων
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τεχνολογιών όπως η εκτύπωση 3D στην καθημερινή πρακτική στα σχολεία. Το ερώτημα
παραμένει εάν η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να εξυπηρετήσει καλά όλα τα θέματα ή θα
επικεντρώνεται περισσότερο στο STEM.

Ελλάδα
Το πρόγραμμα FUN@Science ενσωμάτωσε οντότητες διαφορετικής προέλευσης και λειτουργίες,
ανοίγοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα χρήσεων 3D εκτυπωτών. Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα μέλη /
συνεργάτες μας ξεκίνησαν από το Νηπιαγωγείο και έφτασαν μέχρι το Πανεπιστήμιο.
Η κατανόηση και η εξερεύνηση των δυνατοτήτων ενός 3D εκτυπωτή, ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη
αυτού του προγράμματος.
Εν τω μεταξύ, ανακαλύψαμε τι είναι αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, πώς λειτουργεί, πόσα
διαφορετικά υλικά και τελικά προϊόντα μπορούν να δημιουργηθούν και πώς κάθε εταίρος μπορεί
να ενσωματώσει αυτά τα αντικείμενα στα έργα τους.
Παρακολουθώντας ένα αντικείμενο, που δημιουργήσαμε από το μηδέν, να τυπώνεται και
σταδιακά να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας, υπήρξε μια πολύ μαγευτική διαδικασία για
όλους, πόσο μάλλον για ένα παιδί ή έναν νεαρό μαθητή. Για να μπορέσει να ενσωματώσει αυτό
το τελικό προϊόν στη διαδικασία εκμάθησης, είναι πράγματι ένα ανεκτίμητο συναίσθημα.
Συμπερασματικά, για όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν έναν εκτυπωτή 3D, θα πρέπει να
λάβουν υπόψη ότι η διαδικασία της εκτύπωσης 3D, όσο συναρπαστική και αν είναι, απαιτεί
χρόνο, ιδιαίτερα εάν εξετάσουμε τον πραγματικό χρόνο εκτύπωσης. Σε αντίθεση με τους
κανονικούς εκτυπωτές, ο χρόνος εκτύπωσης 3D εκτυπωτών είναι μεγαλύτερος, ειδικά αν θέλουμε
ένα καλό φινίρισμα και ένα χρήσιμο και ανθεκτικό αντικείμενο.

5. Μελλοντική Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα
Τέλος, το τελευταίο μέρος θα συνοψίζει τις ενέργειες μας στο μέλλον. Όλο και περισσότερα
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σχολεία θα χρησιμοποιούν τεχνολογία 3D εκτύπωσης για την προώθηση τεχνικών δεξιοτήτων. Θα
τονωθεί η ανοικτή νοοτροπία των μαθητών και η ικανότητα τους για ομαδική εργασία. Η
σημαντική πτυχή αυτού του έργου είναι να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς ως προς την ιδέα της
εφαρμογής της τεχνολογίας στα μακροπρόθεσμα έργα τους και να καταστήσει την εκπαίδευση
πιο ελκυστική για τους μαθητές. Μετά το πρόγραμμα Fun@Science, είναι απαραίτητο να
συνεχιστεί η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τεχνολογία και να βοηθηθούν
τους νέους στη μελέτη και τα μελλοντικά έργα τους.

Ιταλία
Σήμερα, στην Ιταλία πολλά τεχνικά/τεχνολογικά λύκεια χρησιμοποιούν τεχνολογία 3D εκτύπωσης
για την εφαρμογή των μαθήματα της Μηχανικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών και της
Γραφικής Παραγωγής σε τρεις διαστάσεις, με στόχο την προώθηση τεχνικών δεξιοτήτων.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προωθηθούν και να ενισχυθούν οι τεχνολογίες τρισδιάστατης
εκτύπωσης στο υποχρεωτικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο
γυμνάσιο), το οποίο εξακολουθεί να είναι μάλλον σποραδικό και μη αναπαραγόμενο.
Από τη δοκιμή των δραστηριοτήτων του προγράμματος Fun @ science, εντοπίστηκαν οι
ακόλουθοι παράγοντες βιωσιμότητας:
1. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) το εκπαιδευτικό
μοντέλο με βάση την τεχνολογία 3D θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο σχολικό
πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθούν μαθησιακές εμπειρίες που να μπορούν να
αναπτύξουν τις μαθησιακές και μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών, να ολοκληρώσουν
και να εμβαθύνουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην τάξη και να επιτύχουν,
όπου τα παραδοσιακά μαθήματα μπορεί να αποτύχουν. Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας
στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα: να
διεγείρει την ανοικτή νοοτροπία του μαθητή και την ικανότητα ομαδικής εργασίας, την
ανάπτυξη της ψηφιακής υπηκοότητας και των υπολογιστικών δεξιοτήτων σκέψης, που
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ορίζεται ως η τέταρτη θεμελιώδης ικανότητα μετά την ανάγνωση, τη γραφή και τα
μαθηματικά.
2. Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό μοντέλο Fun@science θα
μπορούσε να εφαρμοστεί στα ακόλουθα πλαίσια:
-

Στο τεχνικό σχέδιο: δημιουργία ζωντανών στερεών μοντέλων για να βοηθήσουν τους
μαθητές να απεικονίσουν καλύτερα τα σχέδια που πρέπει να γίνουν με ορθογώνιες
προβολές, βοηθητικά σχέδια, αξοντομετρίες ή προοπτικές, και στη μελέτη των σκιών.

-

Στον τομέα της χημείας: δημιουργία μοντέλων μορίων.

-

Στον τομέα της φυσικής: υλοποίηση μοντέλων αντικειμένων για την καλύτερη κατανόηση
των εννοιών της στατικής και της δυναμικής σε άκαμπτα σώματα.

3. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ενεργός συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - σχολαστικών και ακαδημαϊκών - για την εκπόνηση νέων
πειραματικών μοντέλων βασισμένων στην τεχνολογία 3D εκτύπωσης, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα σύνολο εκπαιδευτικών μοντέλων που μπορούν να μεταφερθούν σε
άλλα πλαίσια και να συνθέσουν μια ομάδα που μπορεί να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς
που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν αυτή τη μεθοδολογία στην καθημερινή
διδασκαλία. Στην πραγματικότητα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να
ξεπεραστούν τα διανοητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν
ασχολούνται με νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία. Η προώθηση της ενσωμάτωσης
της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης στα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών καθίσταται
ένας σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας που πρέπει να συζητηθεί με τις τοπικές και
εθνικές σχολικές αρχές. Το μοντέλο Fun@science που δοκιμάστηκε στην Ιταλία θα
υποβληθεί στις περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο του Εθνικού Ψηφιακού Σχολικού
Σχεδίου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στις υπάρχουσες καλές πρακτικές.
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Πολωνία
Όλα τα αποτελέσματα του σχεδίου που έχουν ψηφιακή μορφή θα διατηρηθούν μέσω της
ιστοσελίδας του έργου για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά το τέλος της χρηματοδότησης της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών του προγράμματος
Fun@Science, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να ενδιαφερθούν ή να τα μεταφορτώσουν
περισσότερα άτομα, όχι μόνο από το σημείο προέλευσης των εταίρων του έργου αλλά από
οποιονδήποτε μιλάει μία από τις γλώσσες της κοινοπραξίας Fun@Science ή αγγλικά.
Η πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου είναι και θα είναι ελεύθερη και θα βασίζεται στις
αρχές της Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), η οποία είναι
συνεπής με τον ορισμό των Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων.
Η Danmar θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου Fun@Science και θα
τα αποθηκεύσει σε δικούς τους διακομιστές, φιλοξενώντας τον ιστότοπο του έργου κάτω από τον
τρέχοντα τομέα στους δικούς του διακομιστές, ενημερώνοντας τον ιστότοπο του έργου όταν είναι
απαραίτητο και καλύπτοντας όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση αυτής της
ιστοσελίδας από ίδια κεφάλαια και από ιδίους ανθρώπινους πόρους.

Πορτογαλία
Παρόλο που σήμερα οι εκτυπωτές 3D μπορούν να εκτυπώσουν άλλα υλικά όπως το μέταλλο και
το ξύλο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πλαστικό είναι το
κύριο πρωταρχικό υλικό. Χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή μόνο για να ανακαλύψετε πώς
λειτουργεί, μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη υλικού και ως εκ τούτου μη βιώσιμες πρακτικές. Έτσι,
ανεξάρτητα από το πόσο περίεργοι είμαστε να βλέπουμε τα έργα μας, μην ξεχνάμε ότι εάν δεν
πρόκειται να είναι πραγματικά χρήσιμο αντικείμενο, δεν χρειάζεται να το εκτυπώσουμε. Αν και
είναι ήδη δυνατή η ανακύκλωση του κύριου υλικού, αυτή εξακολουθεί να είναι πολύ
περιορισμένη. Ας ελπίσουμε ότι η ανακύκλωση θα γίνει μια καλύτερη πραγματικότητα σε ένα
εγγύς μέλλον.
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Τσεχία
Οι δυνατότητες που αποκάλυψε το έργο στο σχολικό περιβάλλον είναι δυνητικά τεράστιες. Το
κρίσιμο είναι να αποκτήσουν οι καθηγητές την ιδέα της υλοποίησης της τεχνολογίας στα
μακροπρόθεσμα έργα τους. Η εκτύπωση 3D δεν πρέπει να στοιχηματίζει τον στόχο της ημέρας.
Είναι απλώς ένα ισχυρό συμπλήρωμα που μπορεί να κάνει πολύ πιο ελκυστικούς ορισμένους
τομείς των σχολικών θεμάτων. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους δασκάλους και
να τους ενθαρρύνουμε να μην φοβούνται την τεχνολογία, καθώς υπάρχει πραγματικά πολύ λίγο
που μπορεί να πάει στραβά όταν πειραματίζεται με αυτό.

Ελλάδα
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε στους 3D εκτυπωτές να τυπώσουν υλικά όπως το μέταλλο
και το ξύλο, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις το πλαστικό είναι το κύριο υλικό που πρέπει
να χρησιμοποιηθεί. Ο πειραματισμός με τον εκτυπωτή για να ανακαλύψουμε πώς λειτουργεί,
μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη υλικού και επομένως μη βιώσιμες πρακτικές. Λοιπόν,
παρακαλούμε να θυμάστε ότι ανεξάρτητα από το πόσο περίεργοι είμαστε να βλέπουμε τα
αντικείμενα μας να διαμορφώνονται, δεν πρέπει να τα εκτυπώνουμε εκτός αν είναι πραγματικά
χρήσιμα. Παρόλο που είναι ήδη δυνατή η ανακύκλωση του κύριου υλικού, αυτή εξακολουθεί να
είναι πολύ περιορισμένη.
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