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1. ΣΧΕΔΙΟ FUN@SCIENCE 

Το σχέδιο FUN@SCIENCE στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου για την διδασκαλία 

των επιστημών, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με βάση την αξιοποίηση 

των τεχνολογιών και εμπειριών της 3D εκτύπωσης.  

Στην πραγματικότητα, η 3D εκτύπωση χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία για τη δημιουργία 

διαδραστικών, τεχνικών και μηχανικών μαθημάτων. Αυτό εμπνέει τα νεαρά μυαλά, κατευθύνοντας 

τα στις σταδιοδρομίες STEM και κάνοντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική. Συγκεκριμένα, το σχέδιο 

σκοπεύει να: 

● Προωθήσει τις σταδιοδρομίες STEM και τις δεξιότητες λογικής και μαθηματικών στην σχολική 

εκπαίδευση, μέσω ενός μοντέλου που βασίζεται σε μαθησιακές εμπειρίες που 

υποστηρίζονται από δραστηριότητες 3D εκτύπωσης οι οποίες μπορούν να συμπληρώσουν 

την τάξη ή να επιτύχουν εκεί που η τάξη ίσως να έχει αποτύχει; 

● Πραγματοποιήσει σχέδια μαθήματος τα οποία θα είναι οικοδομημένα συγκεκριμένα γύρω 

από την 3D γενικά, χρησιμοποιώντας το ως μαθησιακό εργαλείο, και παρέχοντας οφέλη 

πέρα από τα τυπικά προγράμματα σπουδών ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η 

τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι μόνο μια τεχνολογία αλλά επίσης μπορεί να προσφέρει 

τρόπους εκμάθησης διαφορετικών μαθημάτων; 

● Να χρησιμοποιήσει την 3D εκτύπωση ως εργαλείο για την υποστήριξη και την βελτίωση 

στους μαθητές της ανάπτυξης της επάρκειας του διεθνούς πολίτη, μέσω καινοτόμας τυπικής 

και άτυπης διδασκαλίας και μάθησης της εκπαίδευσης των; 

● Να αναπτύξει τις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα σχολικής εκπαίδευσης, 

ενσωματώνοντας την άτυπη εκπαίδευση με βάση τις δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα 

σχολικά προγράμματα σπουδών, επιτρέποντας τη διαπίστευση και την αξιολόγηση τους στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναφοράς; 

● Να συγκεντρώσει μια σειρά από βασικούς συντελεστές της σχολικής εκπαίδευσης, των 

εκπαιδευτικών πολιτικών και των σχολών ΤΠΕ, των παρόχων κατάρτισης και των ενώσεων, 

των εκπαιδευτικών φορέων, των ενώσεων που έχουν στενή σχέση με τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, τους οργανισμούς με σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των 

ΤΠΕ και την εκτύπωση. 

Για να γίνει αυτό, οι εταίροι δεσμεύονται να διαθέσουν στα σχολεία, τις οικογένειες, τους ειδικούς 

που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης καινοτόμα προϊόντα, μεταξύ των οποίων: 
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- Συγκέντρωση και ανάλυση ενδιαφερουσών πρακτικών σε τουλάχιστον 5 Ευρωπαϊκά Κράτη 

Μέλη σχετικά με την εκπαίδευση των επιστημών σε δραστηριότητες προγραμμάτων 

σπουδών με αναφορά σε δραστηριότητες 3D εκτύπωσης, για την παρουσίαση των 

επιπτώσεων της άτυπης εκπαίδευσης των επιστημών που σχετίζονται με τη 3D εκτύπωση 

στο ενδιαφέρον των μαθητών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών; 

- Εξωσχολικές δραστηριότητες βασισμένες σε 3D εκτύπωση για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση παιχνιδιών (στα δημοτικά σχολεία), για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιο 

περίπλοκων προϊόντων (στα Γυμνάσια), και για την σάρωση, τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση διαφορετικών αντικειμένων σχετιζόμενων με το επιστημονικό εργαστήριο 

σύμφωνα με ένα καλά καθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (στο Λύκειο). 

- Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές, συμπεριλαμβανομέων όλων των διδακτικών υλικών (ενότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικά διδακτικά εργαλεία, βίντεο, κλπ...) για την διεξαγωγή του 

μοντέλου Fun@Science που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχεδίου. Τα εργαλεία που 

παρέχονται από την πλατφόρμα OER θα επιτρέψουν σε δασκάλους, εκπαιδευτές και γονείς 

να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμα μαθησιακά μονοπάτια για τους μαθητές 

μέσω της δημιουργίας καλά προσδιορισμένων μαθησιακών μεθοδολογιών και εργαλείων. 

- Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την υποβολή προτάσεων για την διεξαγωγή διεθνών 

εκπαιδευτικών μοντέλων ενσωματώνοντας άτυπη εκπαίδευση βασισμένη σε δραστηριότητες  

3D εκτύπωσης στα προγράμματα σπουδών των σχολείων. 

- Μορφές και εργαλεία δοκιμής και αξιολόγησης, για τη διάδοση των φάσεων 

πειραματισμού και τη σύγκριση αποτελεσμάτων και επιρροών προκειμένου να 

υπογραμμιστούν τα πλεονεκτήματα και αδύναμα σημεία του υπό-δοκιμή μοντέλου.  

 

Το σχέδιο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2017 και θα τελειώσει τον Σεπτέμβριο του 2019. 

 

2. Γιατί ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της 3D εκτύπωσης για την εκπαίδευση 

των επιστημών και τις επιστημονικές σταδιοδρομίες;  

 

Η ανάγκη να αναπτύξουμε ένα εγχειρίδιο που να περιέχει σύνολα δραστηριοτήτων βασισμένων στην  

3D εκτύπωση για την βελτίωση του ενδιαφέροντος των μαθητών σε επιστημονικές σταδιοδρομίες 

και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από την διεξαγόμενη 
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διακρατική έρευνα, και από τα αποτελέσματα από τους κύκλους σπουδών που διεξήχθησαν σε κάθε 

χώρα εταίρο. 

Η πρώτη δραστηριότητα στο πλαίσιο του σχεδίου Fun@Science ήταν η συλλογή και ανάλυση 

ενδιαφερουσών πρακτικών σε 4 Ευρωπαϊκές Χώρες Μέλη (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία 

και Τσεχία) σχετικά με την εκπαίδευση των επιστημών στις δραστηριότητες των προγραμμάτων 

σπουδών με αναφορά στις δραστηριότητες 3D εκτύπωσης, για την παρακολούθηση των 

επιπτώσεων της άτυπης εκπαίδευσης των επιστημών στους μαθητές. 

Η έρευνα μας έδωσε μια επισκόπηση των πιθανών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στρατηγικών 

που παρουσιάζονται στις χώρες εταίρους οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν για να αφήσουν τις 

νεότερες γενιές να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από την εξέλιξη της 

βιομηχανίας, εμπλέκοντας πρώτα την 3D εκτύπωση. Ξεκινώντας από τα νηπιαγωγείο και το 

δημοτικό σχολείο οι νεαροί μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία «μαθαίνω κάνοντας» 

από τη φαντασία και τη διαδοχική υλοποίηση των παιχνιδιών που θα παράγουν στο τελικό βήμα της 

εμπειρίας. Το εκπαιδευτικό μονοπάτι είναι σχεδιασμένο επίσης για Γυμνάσια και Λύκεια, όπου οι πιο 

μεγάλοι πλέον μαθητές μπορούν να αποκτήσουν συνείδηση και δεξιότητες ικανές να τους 

οδηγήσουν στην μελλοντική τους εργασία και/ή τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές.  

Από την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα για την 

παροχή προτάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που βασίζονται σε τεχνολογίες 3D εκτύπωσης οι 

οποίες θα μπορούσαν να προταθούν στο πλαίσιο του σχεδίου Fun@science: 

● Δημοτικά Σχολεία: Κατανόηση της λειτουργικότητας της ενόργανης τεχνολογίας (tablet, iPad 

και LIM)· ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων σχετικά με τη γεωμετρία· σχεδιασμός και 

δημιουργία διαφορετικών τύπων αντικειμένων όπως χελώνα, τραπέζι, φυτό με το όνομα τους· 

ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων. 

● Γυμνάσια: Βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, προετοιμασία για την 

εξέταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδα.  

● Λύκεια: Διδασκαλία των μαθητών σχετικά με το πώς να επωφεληθούν από Ανοιχτές Πηγές κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία· απόκτηση μαθηματικών ικανοτήτων για τον σχεδιασμό 3D· να έχουν 

μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη βασικών 

ικανοτήτων ως βασικό εργαλείο για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη.  

Η δεύτερη δραστηριότητα που διεξήχθη στο πλαίσιο του σχεδίου ήταν η πραγματοποίηση κύκλων 

σπουδών - η εξειδικευμένη μαθησιακή εμπειρία με τη συμμετοχή καθηγητών και εκπαιδευτών με 

στόχο την ανταλλαγή ικανοτήτων και πρακτικών σε σχέση με τις μαθησιακές εμπειρίες που 
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υποστηρίζονται από δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα σχολεία οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν 

το ενδιαφέρον των μαθητών σε επιστημονικές σταδιοδρομίες και στην ανάπτυξη των λογικών και 

μαθηματικών τους δεξιοτήτων. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας μάθησης από ομότιμους, οι συμμετέχοντες δάσκαλοι 

ανέπτυξαν κάποια μικρά σχέδια με ιδέες σχετικά με το πώς να ενσωματώσουν την 3D εκτύπωση 

στα μαθηματικά, την φυσική, τη γεωγραφία, τη χημεία και ούτω καθεξής. Τόνισαν επίσης ότι η 3D 

εκτύπωση προκάλεσε την ιδέα της διεπιστημονικότητας μεταξύ των δασκάλων καθώς άρχισαν να 

σχεδιάζουν σενάρια για το πώς να συνδέσουν τα μαθήματά τους με αυτή τη τεχνολογία. Κρίσιμα 

σημεία προέκυψαν σε ορισμένες πτυχές της διαδικασίας: κυρίως, η μακροχρόνια τεχνική και 

συντήρηση της τεχνολογίας στα σχολεία. Μια άλλη πτυχή ήταν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο 

λειτουργεί η 3D εκτύπωση. Ωστόσο, μετά από συζήτηση πάνω στο θέμα, υπήρξε μια κατανόηση ότι 

η εκτύπωση από μόνη της είναι μόνο το τελικό στάδιο της εργασίας και μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μετά το μάθημα.  

Συνολικά, η εμπειρία με τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετική και είναι πεπεισμένοι ότι η 

τρισδιάστατη εκτύπωση με έναν εκτυπωτή καλής ποιότητας είναι πολύ πιο εύκολη από ό, τι συνήθως 

γίνεται αντιληπτή, καθώς αποτελεί εξαιρετική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των 

λογικών, μαθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Στο πλαίσιο των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, υπήρξε ανάγκη να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί 

και οι εκπαιδευτές με τις κατάλληλες ικανότητες και πρακτικές σε σχέση με τις εμπειρίες μάθησης 

που υποστηρίζονται από δραστηριότητες 3D εκτύπωσης, μέσω της προετοιμασίας ενός κατάλληλου 

εγχειριδίου. 

Το εγχειρίδιο θα παρουσιάσει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Ενημερωτικό: θα καθοδηγήσει τους χρήστες στις διαφορετικές ασκήσεις και τους σκοπούς 

τους, θα δώσει το υλικό με τακτικό, διαφανή και ακριβή τρόπο, οικειο με τις μεθόδους 

εργασίας. 

- Εκπαιδευτικό: οι προτεινόμενες ασκήσεις θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της λογικής και 

των μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και του ενδιαφέροντος τους για επιστημονικές 

σταδιοδρομίες.  

- Εκπαιδευτικό: χάρη στις ασκήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, θα 

αναπτυχθούν επιπλέον ικανότητες με βάση τις μεθοδολογικές προτάσεις των δασκάλων οι 

οποίες θα τονώσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

- Διαδραστικό: τα σχολικά μαθήματα θα περιλαμβάνουν την εμπλοκή των μαθητών μέσω 

ομαδικών συζητήσεων, επίλυσης προβλημάτων, την υλοποίηση έργων με χρήση συσκευών 

πληροφορικής. 
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- Αυτοτροφοδοτούμενο: το εγχειρίδιο θα αποτελέσει στοιχείο επαγγελματικής βελτίωσης και 

αυτοδιδασκαλίας που θα διευκολύνει το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών. 

 

 

3. Στόχοι του Εγχειριδίου 

 

Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα πρωτότυπο που καθορίζει ένα νέο μοντέλο μάθησης για δημοτικά, 

γυμνάσια και λύκεια, με βάση διαδραστικές και καινοτόμες μεθοδολογίες και διδακτικό υλικό. Ο 

κύριος στόχος του είναι να βελτιώσει τις λογικές και μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών και να 

αναπτύξει το ενδιαφέρον τους για επιστημονική σταδιοδρομία.  

Υποστηριζόμενοι από το Εγχειρίδιο, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους και τις πρακτικές τους σε σχέση με τις μαθησιακές εμπειρίες που υποστηρίζονται 

από δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στο σχολείο με στόχο τη βελτίωση των μαθηματικών και λογικών 

δεξιοτήτων των φοιτητών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η 

μεθοδολογία της ομαδικής μάθησης που δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια των κύκλων σπουδών θα 

επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές να αναπτύξουν δεξιότητες στην οργάνωση και το 

σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων, να συνεργαστούν με άλλους, να δώσουν και να λάβουν 

σχόλια και να αξιολογήσουν τη δική τους εκμάθηση. 

 

Οι μαθητές, όπως είναι γνωστό, θα μοιραστούν την εμπειρία και τις απόψεις τους με τον κύκλο των 

φίλων τους αναφορικά με τις νέες πρακτικές που πειραματίζονται στο σχολείο και με τις βελτιώσεις 

που έχουν αυτές οι προσεγγίσεις και τα εργαλεία που τους προσφέρονται σε προσωπικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Έτσι, οι θετικές απόψεις για το σχολείο, τη μάθηση και τους δασκάλους θα 

διαδοθούν και θα δημιουργηθούν και πολλαπλασιαστούν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονική σταδιοδρομία. Επίσης, οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες ή / και μειονεκτούντα περιβάλλοντα σε κοινωνικό ή πολιτιστικό επίπεδο θα επωφεληθούν 

από τις μεθοδολογίες που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις για 

την αντιμετώπιση των εμποδίων και των δυσκολιών των μαθητών. Αυτές οι προσεγγίσεις θα 

επιτρέψουν τη μετάδοση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με βάση τις ατομικές κλίσεις, 

εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα διδασκαλίας επικεντρωμένο στη συνεκπαίδευση. 

Όσον αφορά τους γονείς, το εγχειρίδιο θα τους υποστηρίξει να εξετάσουν το σχολείο από μια άλλη 

οπτική γωνία: θα δημιουργηθεί μια διαφορετική - θετική και ευρύτερη άποψη για τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης του δικού τους παιδιού, με την τόνωση του ενδιαφέροντος των παιδιών για επιστημονικά 

μονοπάτια και τη βελτίωση της λογικής και μαθηματικών δεξιοτήτων. Η ικανοποίηση με τις θετικές 
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αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που μοιράζονται με άλλους γονείς θα αντικατοπτρίζει στον 

καθορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων από τους γονείς για τα σχολεία που παρακολουθούν τα 

παιδιά τους, με αποτέλεσμα να παροτρύνουν άλλα σχολεία να εφαρμόσουν το μοντέλο Fun @ 

science. 

Τέλος, η συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο έργο θα υποστηρίξει τη 

συστηματοποίηση του διδακτικού μοντέλου και την εφαρμογή των λειτουργικών εργαλείων 

αναφοράς για την επιστημονική εκπαίδευση και την προώθηση STEM - που καθορίζονται σε εθνικό 

επίπεδο - σε ευρύτερη κλίμακα στις περιοχές που εκπροσωπούνται στην εταιρική σχέση. 

 

4. Πώς να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι του έργου, το μοντέλο fun @ science έχει σχεδιαστεί 

με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

● μαθησιακή προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών· 

● μεθοδολογίες διδασκαλίας/μάθησης με αναφορά σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα· 

● ικανότητες προς ανάπτυξη· 

● τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προσεγγίσεων μάθησης με αναφορά στην αξιοποίηση 

των τεχνολογιών 3D εκτύπωσης και την εμπειρία όχι μόνο ως τεχνολογία αλλά και ως 

μαθησιακό εργαλείο· 

● εργαλεία για την ανάπτυξη προσεγγίσεων και μεθοδολογιών· 

● πρωτότυπο επίδειξης που σχετίζεται με την εφαρμογή του μαθησιακού μοντέλου. 

Στις επόμενες σελίδες, θα παρουσιαστούν διάφορες δραστηριότητες και ενημερωτικά φυλλάδια, 

με αναφορά στην ηλικιακή ομάδα συγκεκριμένων μαθητών, στα επίπεδα του σχολείου και στις 

ικανότητες / δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Όλες αυτές οι πρακτικές μπορούν εύκολα να 

δοκιμαστούν από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που έχουν στη διάθεσή τους σε κάθε φύλλο 

δραστηριοτήτων, πληροφορίες σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας, μεθοδολογίες, ηλικιακή 

ομάδα, διάρκεια, σκοπούς και στόχους, υλικά και πόρους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 

ενδείξεις για την προετοιμασία, παρακολούθηση της ίδιας της δραστηριότητας. 

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, η εταιρική σχέση θα υλοποιήσει τη δοκιμή των 

δραστηριοτήτων και των ενημερωτικών φυλλαδίων που εξηγούνται στο παρόν Εγχειρίδιο από τον 

Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, με τη συμμετοχή 120 μαθητών και 20 εκπαιδευτικών / 

εκπαιδευτών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) τουλάχιστον 4 

κατηγορίες για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Οι πιλοτικές δοκιμές θα επιτρέψουν στους μαθητές να 
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«παίξουν» με τις τεχνικές, επιστημονικές, κοινωνικές και προσωπικές τους δεξιότητες ενισχύοντας 

την ικανότητά τους να δημιουργούν νοητικούς χάρτες, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη κρίσιμων 

πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στο μέλλον της κοινωνίας. 

Οι μεθοδολογίες και το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου θα αναθεωρηθούν με βάση τα σχόλια 

που συλλέγονται από τα εθνικά εργαστήρια που διεξάγονται σε κάθε χώρα και θα απευθύνονται 

στους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές των σχολείων που θα αναλύσουν το σκεπτικό, το σκοπό, τις 

ικανότητές τους και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους. 

Τα αποτελέσματα πειραματισμού θα αναφερθούν στη συνέχεια και θα μοιραστούν μεταξύ των 

εταίρων και θα συγκεντρωθούν σε μια τελική διακρατική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

μοντέλου για την ενθάρρυνση των σταδιοδρομιών STEM και της παγκόσμιας μάθησης. Η έκθεση θα 

περιέχει τα κύρια ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 

πλοήγησης μαζί με τις κυριότερες προτάσεις για την εφαρμογή παγκόσμιων εκπαιδευτικών 

μοντέλων που περιλαμβάνουν άτυπη εκπαίδευση βασισμένη σε δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα 

σχολικά προγράμματα σπουδών. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα συνοψιστούν στις 

κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που εκπονήθηκαν από την εταιρική σχέση στο τέλος του έργου. 

 

 

 

 

 

5. Δραστηριότητες και Ενημερωτικά 

Δελτία 
1. ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 
Μαθηματικά, Γεωμετρία και Τεχνολογία 

 

 

Στόχοι 

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να: 

● χρησιμοποιήσουν βασικές λειτουργίες του λογισμικού SugarCad software (σχεδίαση, 
αποθήκευση και εκτύπωση), 

● μέσω εικόνων και βίντεο του Google Classroom, ο μαθητής θα μάθει αλγεβρικές έννοιες 
με αναφορά σε κλάσματα και μονάδες, 
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● θα αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων επιλύοντας, σε ομάδες και με τη 
βοήθεια του/της δασκάλου/ας, τα προβλήματα που συναντώνται στον σχεδιασμό και 
την εκτύπωση γεωμετρικών μορφών, 

● θα αναπτύξουν ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης χάρη στην συμμετοχή τους 
στη σύλληψη ενός αντικειμένου της εφεύρεσης τους (κουτί που περιέχει 5 τετράγωνα), 

● θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργής ακρόασης. 

 
 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε “εισαγωγή” - 20 λεπτά - και “οδηγίες” - 10 
λεπτά, 

● Διεξαγωγή: αυτή η φάση χωρίζεται σε “σύλληψη” - 20 λεπτά - και “δοκιμή” - about 3 
ώρες, 

● Συνέχεια: η φάση της “επιστροφής” – 60 λεπτά 
 
 

 

Δημοτικό Σχολείο: 9 - 10 ετών 

 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής που 

ξεπερνά τα "αναλογικά" εκπαιδευτικά μοντέλα και επικεντρώνεται στον πειραματισμό της 

ψηφιακής διδασκαλίας για να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να δημιουργήσουν 

νοητικούς χάρτες και να αποκτήσουν μαθηματικές-επιστημονικές γνώσεις. Τα μαθήματα θα είναι 

μετωπικά και θα γίνουν από 2/3 καθηγητές / εκπαιδευτές και θα αναμένουν την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης για να επιτύχουν υψηλό επίπεδο 

ενδιαφέροντος και κίνητρα. Τα βήματα είναι τα εξής: 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των λειτουργιών 
του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης, 

● τις έννοιες της άλγεβρας, των κλασμάτων και των μονάδων. 
● εξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων, 
● δοκιμή του ψηφιακού σχεδιασμού, 
● αποθήκευση αρχείων, εκτύπωση και συζήτηση. 

 
 

 

Υλικά και Πηγές 

● IT: φορητοί υπολογιστές (ένας σε κάθε ζευγάρι), προτζέκτορας/LIM, σύνδεση στο 
διαδίκτυο, 3D εκτυπωτής 

● Λογισμικό: SugarCad, Cura 3D 
● Διαδικτυακές πηγές: Google Classroom 

● Δείγμα του πρωτοτύπου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
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Βήμα βήμα περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

Σε αυτή τη φάση, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό μαθήματος: προετοιμασία των 

υλικών, προσδιορισμός του σωστού περιβάλλοντος και προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών 

τρόπων εργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα είναι 

απαραίτητη η πρόσβαση στο διακομιστή In3Dire, με βάση τις κάρτες SBC (Single Board 

Computer). Αυτή η πρόσβαση, μέσω του δρομολογητή, θα εξασφαλίσει τη χρήση του λογισμικού 

3D Modeling SugarCad από φορητούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευόμενους στη φάση της δοκιμής σε λειτουργία off-line. Επιπλέον, θα χρειαστεί να 

κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει την πραγματοποίηση αλλαγών στο σχεδιαζόμενο 

αντικείμενο και στη συνέχεια να το στείλετε για εκτύπωση από τον ίδιο υπολογιστή. Το Cura 

μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα είναι δυνατή η αλλαγή 

μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων χαρακτηριστικών εκτύπωσης. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, θα πρέπει να παραχθούν και 

να παρουσιαστούν στους μαθητές πρωτότυπα μεγάλης κλίμακας. Θα είναι επίσης απαραίτητο να 

έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας Google όπου είναι δυνατή η 

μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις έννοιες που θα εξηγηθούν στην τάξη. 

Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να διευκολύνεται η εκμάθηση των 

εκπαιδευομένων. Με αυτή την έννοια, οι έννοιες - και η επιλεγείσα ψηφιακή μορφή - πρέπει να 

είναι απλές, διαισθητικές, στοχοθετημένες και σαφείς, ώστε να απλουστευθεί η φάση της 

επαλήθευσης της κατανόησης. Τέλος, το μάθημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι δυνατόν να μοιραστεί το σχέδιο από την αρχή με την ομάδα των συμμετεχόντων για να 

εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο κινήτρων και ενδιαφέροντος. 

Εισαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. Χάρη στην 

παρουσίαση ενός πρωτοτύπου, θα παρουσιαστούν τα 3D έργα που θα υλοποιηθούν και, στη 

συνέχεια, θα εισαχθούν οι έννοιες της άλγεβρας. 

Οδηγίες 

Εξηγήσεις για τις φάσεις στις οποίες η δραστηριότητα που συνεπάγεται την πρακτική εφαρμογή 

των εννοιών που μάθαμε προηγουμένως θα είναι αρθρωτή. Όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν 

στο σχέδιο ενός ανοικτού κουτιού που περιέχει 5 τετράγωνα, με βάση τα κλάσματα. 

 Εκτέλεση 

Σύλληψη 

Σχέδιο ανοικτού κουτιού που περιέχει 5 τετράγωνα, με βάση τα κλάσματα. 

Δοκιμές 
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Κατασκευή της μονάδας (ανοιχτό κουτί) και χωρισμός σε πέντε μέρη (τετράγωνα). 

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το ανοιχτό πλαίσιο με προσομοίωση της υποδιαίρεσης του 

κλάσματος βάσει του αριθμού 5. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα προχωρήσουν με τις διαδικασίες για την αποθήκευση του έργου και 

θα το εκτυπώσουν χρησιμοποιώντας το SugarCad. 

Επιστροφή 

Οι μαθητές θα εκτυπώσουν τα έργα (ανοιχτό πλαίσιο). 

 Συνέχεια 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Χάρη στην κατανομή των μαθητών σε ζεύγη, οι 

δάσκαλοι μπορούν να τους παράσχουν υποστήριξη και να αξιολογήσουν το επίπεδο κατανόησης 

και μάθησης που έχει επιτευχθεί. Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους καθηγητές στους 

μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης αποθήκευσης του έργου και στην επόμενη φάση του 

καθορισμού των χαρακτηριστικών εκτύπωσης, όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η 

ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική αξιολόγηση θα διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός 

συνεταιριστικού και συνεργατικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

κάνουν και να αξιολογήσουν τον σχεδιασμό και σχεδιάσουν αποφάσεις. 
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2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 
Μαθηματικά 

 

 

Στόχοι 

Στο τέλος της δραστηριότητας, ο μαθητής θα είναι ικανός να:  

● προσδιορίσει μετρήσεις, να δημιουργήσει έναν κύβο από μια δεδομένη μέτρηση 
πλευράς, να καταλάβει τις μετρήσεις όπως το μήκος, την περιοχή και τον όγκο, τις 
χρηματικές αξίες και το χρόνο, 

● μάθει πώς να μετράει όλες αυτές τις έννοιες, 
● μάθει πώς να χρησιμοποιεί 3D εκτυπωτές σε ένα περιβάλλον πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία – 60 λεπτά 
● Εκτέλεση – 180 λεπτά 

● Follow-up – 60 λεπτά 

 

 

Δημοτικό Σχολείο: 9 ετών 

 

 

Μεθοδολογία 

1 εκπαιδευτής 

Σχολική τάξη 

Ομαδική Εργασία 

3/4 στοιχεία σε κάθε ομάδα 

 

 

Υλικά και Πηγές 

● Στυλό και πολλά χρωματιστά χαρτιά 
● Χάρακες και πυξίδες  
● Ψαλίδια 
● Κόλλα ή σελοτέιπ 
● Φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και/ή φωτογραφικές μηχανές 
● Προτζέκτορες 
● Σύνδεση στο διαδίκτυο 
● Λογισμικό Microsoft Office 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Συμβατό λογισμικό 3D εκτυπωτή 

● 3D εκτυπωτή 

 

 

Βήμα βήμα περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

Δημιουργικό κίνητρο 

Πριν αρχίσουν πραγματικά να προβάλλουν τα 3D αντικείμενα, οι μαθητές θα κληθούν να 

δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, από τη σύλληψη μέχρι το τελικό προϊόν. Αυτή η γνώση μπορεί 

να γίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη ζωή, τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική. 

Η δημιουργικότητα μαζί με τις τεχνικές εκτύπωσης, επιτρέπουν την ανάπτυξη μοναδικών, 

αποκλειστικών και απίστευτων έργων! 

 Εφαρμογή 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Τοποθέτηση μονάδας μήκους. 

Προσδιορισμός του όγκου του κύβου, από την πλευρική μέτρηση, ως κυβική μονάδα. 

Μέτρηση της ποσότητας των αποσυνθέσιμων μορφών σε κυβικές μονάδες. 

Υπολογισμός του όγκου του κύβου και του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου. 

Προσδιορίστε τη σχέση μεταξύ ενός κυβικού δεκαμετρικού και ενός λίτρου. 

Καθιέρωση σχέσης μεταξύ μονάδων μέτρησης και μετρήσεων όγκου. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν διαφορετικούς κύβους από μια καθορισμένη μέτρηση 

πλευράς. 

Το μοντέλο θα προβάλλεται στο κατάλληλο λογισμικό. 

Τρισδιάστατη εκτύπωση κύβων διαφορετικού μεγέθους. 

Γεμίζοντάς τα με ένα υγρό, αποδεικνύοντας ότι με την κατασκευή, για παράδειγμα, ενός 

πλευρικού κύβου 10 εκατοστών (το ίδιο με το 1 dm), η χωρητικότητα αυτού του κύβου είναι ένα 

λίτρο (1 dm3 = 1 λίτρο). 

 

 Follow-up 

Υψηλή δύναμη επίδειξης 

Η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, αυξάνει την απόδοσή τους, βελτιώνει την ικανότητα 

σκέψης τους, εκτός από την τόνωση πολλών προσωπικών χαρακτηριστικών όπως η δυνατότητα 

επικοινωνίας. 

Με την εκτύπωση 3D, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γίνει ο κύριος χαρακτήρας, να 

δημιουργήσει τα δικά του αντικείμενα, παιχνίδια, εξαρτήματα και άλλα πράγματα όσο φαντασία 

πηγαίνει. 

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα Power Point / Prezi παρουσίαση των ομαδικών έργων τους, στο 

οποίο θα πρέπει να εξηγήσουν όλη τη διαδικασία δημιουργίας των 3D αντικειμένων τους, τι 

έμαθαν από αυτή τη δραστηριότητα και αν το θεωρούσαν χρήσιμο και διασκεδαστικό. 
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Κάθε μαθητής θα αξιολογήσει τις δικές του επιδόσεις στο πλαίσιο της ομάδας και τις επιδόσεις 

του άλλου μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η 

οργάνωση και η διόρθωση. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής θα αξιολογήσει κάθε ομάδα και κάθε μαθητή μεμονωμένα, με τα ίδια 

κριτήρια. 

 

3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 
Γεωγραφία 

 

Στόχοι 

Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:  

● Δημιουργήσουν ένα παιχνίδι, 
● Δημιουργήσουν σημεία ελέγχου και ερωτήσεις σχετικά με αυτό, 
● Καθορίσουν μια στρατηγική για να μεταβούν από το σημείο Α στο σημείο Β, 
● Δημιουργήσουν 2 ζάρια, ένα με αριθμούς και το άλλο με γράμματα, 
● Δημιουργήσουν τρισδιάστατα βέλη για να καθοδηγήσουν τους παίκτες στον προορισμό 

τους, 
● Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν 3D εκτυπωτές σε ένα περιβάλλον πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

 

Διάρκεια 

4 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία – 60 λεπτά 
● Εκτέλεση – 120 λεπτά 

● Follow-up – 60 λεπτά 

 

 

Δημοτικό Σχολείο: 8 ετών 

 

Μεθοδολογία 

1 εκπαιδευτής 

Σχολική τάξη 

Ομαδική Εργασία 

3/4 στοιχεία σε κάθε ομάδα 

 

 

Υλικά και Πηγές 
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● Μια τετραγωνική βάση (ένας χάρτης της πόλης για παράδειγμα) που επισημαίνεται με 
μια σχάρα αριθμημένη στις οριζόντιες γραμμές και προσδιορίζεται με γράμματα στις 
κάθετες γραμμές, 

● Φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή / και κάμερες 
● Προβολείς 
● Σύνδεση στο διαδίκτυο 
● Λογισμικό Microsoft Office 
● Συμβατό λογισμικό 3D εκτυπωτή 

● 3D εκτυπωτή 

 

 

Βήμα βήμα περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

Κίνητρο Δημιουργικότητας 

Πριν αρχίσουν πραγματικά να προβάλλουν τα 3D αντικείμενα, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν 

τη σημασία του προσανατολισμού κατά την επίσκεψη σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, από τη σύλληψη 

μέχρι το τελικό προϊόν. Αυτή η γνώση μπορεί να γίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη ζωή, τόσο 

προσωπική όσο και επαγγελματική. 

Η δημιουργικότητα μαζί με τις τεχνικές εκτύπωσης, επιτρέπουν την ανάπτυξη μοναδικών, 

αποκλειστικών και απίστευτων έργων! 

 Εφαρμογή 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Κατασκευάζοντας τη βάση, τα ζάρια και τα βέλη για το παιχνίδι. 

Ξεκινώντας από ένα καθορισμένο σημείο, ρίξτε τα ζάρια και βρείτε έναν τρόπο να φτάσετε στις 

συντεταγμένες που υποδεικνύονται από τα ζάρια. 

Ζητώντας / απαντώντας απαντήσεις σχετικά με ορόσημα / ονόματα οδών / αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά / κ.λπ. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές πρέπει να προβάλλουν και στη συνέχεια να εκτυπώσουν 3D τρία ζάρια και διάφορα 

βέλη για το παιχνίδι. Τα ζάρια θα πεταχτούν για να δείξουν τις συντεταγμένες και τα βέλη θα 

οδηγήσουν τον παίκτη στον συγκεκριμένο προορισμό. 

Το μοντέλο θα προβάλλεται στο κατάλληλο λογισμικό. 

Τρισδιάστατη εκτύπωση ζαριών και βελών. 

 

 Follow-up 

Υψηλή δύναμη επίδειξης 

Η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, αυξάνει την απόδοσή τους, βελτιώνει την ικανότητα 

σκέψης τους, εκτός από την τόνωση πολλών προσωπικών χαρακτηριστικών όπως η δυνατότητα 

επικοινωνίας. 

Με την εκτύπωση 3D, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γίνει ο κύριος χαρακτήρας, να 

δημιουργήσει τα δικά του αντικείμενα, παιχνίδια, εξαρτήματα και ό,τι άλλο φανταζεται. 

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα Power Point / Prezi παρουσίαση των ομαδικών έργων τους, στο 
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οποίο θα πρέπει να εξηγήσουν όλη τη διαδικασία δημιουργίας των 3D αντικειμένων τους, τι 

έμαθαν από αυτή τη δραστηριότητα και αν το θεωρούσαν χρήσιμο και αστείο. 

Κάθε μαθητής θα αξιολογήσει τις δικές του επιδόσεις στο πλαίσιο της ομάδας και τις επιδόσεις 

του άλλου μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η 

οργάνωση και η διόρθωση. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής θα αξιολογήσει κάθε ομάδα και κάθε μαθητή μεμονωμένα, με τα ίδια 

κριτήρια. 

 

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΕ 3D 

 
Μαθηματικά, γεωμετρία και τεχνολογία 

 

Στόχοι 

Ο μαθητής θα είναι ικανός να: 

● Σχεδιάσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με πούλια και ζάρια σε 3D, να αποθηκεύσει το αρχείο 
και να το εκτυπώσει, 

● μέσω εικόνων και βίντεο στο Google class, ο μαθητής θα αποκτήσει: 
o τις έννοιες της γεωμετρίας, το τμήμα, την ανοιχτή και κλειστή τεθλασμένη, τα 

πολύγωνα, τις επίπεδες μορφές, τα κανονικά στερεά - κύβος, πρίσμα, κώνος, 
σφαίρα, 

o τις έννοιες της άλγεβρας, τις πράξεις αθροίσματος, διαφοράς, 
πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. 

● αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με την επίλυση, σε μια ομάδα και με τη 
βοήθεια του δασκάλου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο σχεδιασμό και την 
εκτύπωση γεωμετρικών μορφών, 

● αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης χάρη στη συμμετοχή στην 
σύλληψη ενός αντικειμένου της δικής του εφευρέσεως (μάρκα); 

● αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθηση 
και να βελτιώσει τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, χάρη στην ομαδική εργασία. 

 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε "εισαγωγή" - 45 λεπτά - και "οδηγίες" - 20 
λεπτά 

● Εφαρμογή: αυτή η φάση χωρίζεται σε "σύλληψη" - 10 λεπτά - και "δοκιμή" - περίπου 180 
λεπτά 

● Follow-up:  φάση "επιστροφής" - 45 λεπτά 

 

 

Δημοτικό Σχολείο: 7-10 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής που 

ξεπερνά τα «αναλογικά» εκπαιδευτικά μοντέλα και επικεντρώνεται στον πειραματισμό της 
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ψηφιακής διδασκαλίας προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να οικοδομήσουν 

νοητικούς χάρτες και να αποκτήσουν μαθηματικές-επιστημονικές γνώσεις. Τα μαθήματα θα είναι 

μετωπικά και θα διεξαχθούν από 2/3 καθηγητές / εκπαιδευτές και θα πρέπει να 

προγραμματιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να μοιραστεί κανείς το έργο από 

την αρχή με την ομάδα των συμμετεχόντων για να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο κινήτρου και 

ενδιαφέροντος. 

Τα βήματα είναι τα εξής: 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των λειτουργιών 
του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης, 

● Έννοιες των συγκεκριμένων επιστημονικών θεμάτων, 
● Εξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων, 
● Σύλληψη του μοντέλου που πρόκειται να σχεδιαστεί, 
● Πειραματισμός με ψηφιακό σχεδιασμό, 

● Αποθήκευση αρχείων, εκτύπωση και συζήτηση. 

 

 

Υλικά και Πηγές 

● Χάρακες, μολύβια, χρώματα, ψαλίδια, φύλλα Α4 (ένα ανά ζεύγος - διάφορα χρώματα), 
χαρτόνι (1), 

● IT: φορητοί υπολογιστές (ένας ανά ζεύγος), προβολέας / LIM, σύνδεση στο internet, 
εκτυπωτής 3D, 

● Λογισμικό: SugarCad, Cura 3D, 

● Ηλεκτρονικοί πόροι: Google class, 

● Πρωτότυπο δείγματος. 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

ΕΙσαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, 

σε αυτή τη φάση θα είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διακομιστή In3Dire, με βάση τις κάρτες 

SBC (Single Board Computer). Αυτή η πρόσβαση, μέσω του δρομολογητή, θα εξασφαλίσει τη 

χρήση του λογισμικού 3D Modeling SugarCad από φορητούς υπολογιστές που θα 

χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους στη φάση της δοκιμής σε λειτουργία off-line. 

Επιπλέον, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει την πραγματοποίηση 

αλλαγών στο σχεδιαζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια να το στείλετε για εκτύπωση από τον 

ίδιο υπολογιστή. Το Cura μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα 

είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων 

χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, 

θα πρέπει να παραχθούν και να παρουσιαστούν στους σπουδαστές πρωτότυπα μεγάλης 

κλίμακας. Θα είναι επίσης απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα 
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διδασκαλίας Google Class όπου είναι δυνατή η μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται 

με τις έννοιες που θα εξηγηθούν στην τάξη. 

Χάρη στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου, θα υλοποιηθούν τα 3D έργα που θα παρουσιαστούν 

και, στη συνέχεια, θα εισαχθούν οι έννοιες της άλγεβρας και της γεωμετρίας. 

Οδηγίες 

Εξηγήσεις για τις φάσεις στις οποίες η δραστηριότητα που περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή 

των εννοιών που έχουν μάθει προηγουμένως θα είναι αρθρωτή. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν στο 

σχεδιασμό ενός "επιτραπέζιου παιχνιδιού με λειτουργίες", ενός συμβόλου και ενός ζαριού σε 

μορφή πρωτότυπου με τη χρήση του διαθέσιμου χαρτοπωλείου. 

 Εφαρμογή 

Σύλληψη 

Κατασκευή του πίνακα αποτελεσμάτων με κουτιά που περιέχουν μαθηματικές ενέργειες. 

Δοκιμή. 

Ξεκινώντας από επίπεδες γεωμετρικές μορφές, που προσομοιώνουν τη λειτουργία ενός 3D 

εκτυπωτή, θα παράγουν ένα στερεό που αποτελείται από αρκετά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 

που υπερτίθενται με την έννοια των στρωμάτων. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν με την 

κατάρτιση της μάρκας και της μήτρας χρησιμοποιώντας το SugarCad και με την επεξήγηση των 

διαδικασιών για την αποθήκευση του έργου. 

Επιστροφή. 

Οι μαθητές θα εκτυπώσουν τις μάρκες (μετρητές παιχνιδιών) που πραγματοποιήθηκαν. 

 Follow-up 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Χάρη στην κατανομή των μαθητών σε ζεύγη, οι 

δάσκαλοι μπορούν να τους παράσχουν υποστήριξη και να αξιολογήσουν το επίπεδο κατανόησης 

και μάθησης που έχουν επιτευχθεί. Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους δασκάλους στους 

μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης εξοικονόμησης έργου και στην επόμενη φάση του 

καθορισμού των χαρακτηριστικών εκτύπωσης, όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η 

ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική αξιολόγηση θα διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός 

συνεταιριστικού και συνεργατικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν και 

να αξιολογήσουν τις αποφάσεις σχεδιασμού και τον σχεδιασμό. 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

 Μαθηματικά, επιστήμη των υπολογιστών, τεχνολογία και τέχνες 

 

Στόχοι 



  
 
 

 
Αρ. Σχ. 2017-1-PT01-KA201-035929 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ο μαθητής θα είναι ικανός να: 

● μάθει ότι χρειάζεται πολλή τεχνολογία, προσπάθεια και σκληρή δουλειά για να 
συναρμολογήσει μια συσκευή, 

● είναι σε επαφή με τεχνολογία αιχμής, 
● μάθει πολλά μεταβιβάσιμα, 
● μάθει πόσο σημαντική είναι η ανοιχτή σκέψη ως προς την καινοτομία, 
● είναι σε θέση να κατανοήσει τις έννοιες, 
● μάθει πώς να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά για το σχεδιασμό σε 3D, 
● αναπτύξει τη δημιουργικότητα του, 
● μάθει πώς να συνεργάζεται αποτελεσματικά, 
● είναι σε θέση να λύσει προβλήματα. 

 

 

Διάρκεια 

14 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: 1 ώρα 

● Εφαρμογή: 3 μαθήματα (4 ώρες το καθένα) εξαρτώνται από τον αριθμό των 3D 
εκτυπωτών που θα χρησιμοποιηθούν. 1 μάθημα για να συναρμολογήσετε τα 
τρισδιάστατα κομμάτια του εκτυπωτή. 1 μάθημα για να μάθετε πώς να σχεδιάζετε. 1 
μάθημα για την εκτύπωση των δημιουργιών. 

● Follow-up: 1 ώρα 

 

 

Δημοτικό Σχολείο: 6-10 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Μεθοδολογία: Η δομημένη διδασκαλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση συμβαίνει καθώς 

οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικασία σκέψης και κατασκευής γνώσης σε αντίθεση 

με την παθητική λήψη πληροφοριών. Οι μαθητές είναι οι κατασκευαστές του νοήματος και της 

γνώσης. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν δίνοντας την κατάρτιση για να αναλάβουν 

πρωτοβουλία για τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες. Οι μαθητές εργάζονται κυρίως σε ομάδες 

και η μάθηση και η γνώση είναι διαδραστικές και δυναμικές. Υπάρχει μεγάλη εστίαση και 

έμφαση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και στη συνεργασία και την 

ανταλλαγή ιδεών. 

Εκπαιδευτές: 2 διευκολυντές. Ο ένας οδηγεί και ο ένας βοηθά τα παιδιά. Οι δάσκαλοι θα πρέπει 

να έχουν μια βασική γνώση 3D εκτύπωσης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να προωθήσουν και 

να διευκολύνουν τη συζήτηση. Έτσι, η κύρια εστίαση του δασκάλου θα πρέπει να είναι η 

καθοδήγηση και η ενθάρρυνση των μαθητών θέτοντας ερωτήσεις που θα τους οδηγήσουν να 

αναπτύξουν τα δικά τους συμπεράσματα για το θέμα. 

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί σε εργαστήριο / τάξη και απαιτεί ομαδική εργασία. 

 

 

Υλικά και Πηγές 

● Εκτυπωτές 3D Ultimaker 
● Λογισμικό Cura 
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● Δωρεάν download 3D slicer που προετοιμάζει τα μοντέλα σας 3D γρήγορα και εύκολα 
● Πλαστικά νήματα 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

Ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει ένα εργαστήριο για τα παιδιά. 

Φέρτε τον εκτυπωτή 3D ως πακέτο κουτιού έτσι ώστε οι μαθητές να εμπλακούν πραγματικά στον 

ίδιο τον εκτυπωτή από την αρχή. Με μια τέτοια πρακτική εμπειρία κατασκευής τους, αποκτούν 

μια έμφυτη αντίληψη για το πώς λειτουργεί. Αυτό επίσης τους συνδέει με αυτόν σε ένα 

συναισθηματικό επίπεδο με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ο εκτυπωτής του σχολείου, αλλά είναι 

δικό τους, το έχτισαν, κομμάτι κομμάτι. 

 Εφαρμογή 

1. Εισαγάγετε τον εκτυπωτή 3D στα παιδιά. 
2. Ζητήστε τους να διαβάσουν τα εγχειρίδια και να κατασκευάσουν το τρισδιάστατο κομμάτι 

του εκτυπωτή κατά τεμάχιο, βιδώνοντας με βίδα. 
3. Εισαγάγετε τους στο 3D σχέδιο. 
4. Ζητήστε τους να ξεκινήσουν με απλά σχέδια και κατασκευές όπως τα μνημεία, τα ονόματά 

τους κλπ. Πρώτα σε ένα κομμάτι χαρτί, στη συνέχεια στον υπολογιστή. 
5. Ενθαρρύνετε τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την εκτύπωση 

μοντέλων. 
6. Εισαγάγετε τους στην εκτύπωση 3D. 

 Follow-up 

1. Παρουσίαση των δημιουργιών των παιδιών. 
2. Συζήτηση στην τάξη: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία γι 'αυτούς; 
3. Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν την ατομική τους μάθηση. Οι προτεινόμενες 

ερωτήσεις είναι: τι πρέπει να βελτιώσω; Ποιες είναι οι δυνάμεις μου; Τι αγαπώ και τι δεν 
μου αρέσει για την εκτύπωση 3D; Πώς η εκτύπωση 3D θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος 
της μαθησιακής διαδικασίας σε πολλά θέματα; Ποια θέματα; 
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6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΥΒΟ PUZZLE  

 
Μαθηματικά 

 

Στόχοι 

Ο μαθητής πρέπει να μάθει τη χωρική αιτιολογία και πώς να δημιουργήσει απλά μπλοκ στο 

"Fusion 360" (ή διαφορετικό είδος λογισμικού). 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος (μετά την ολοκλήρωση του έργου) οι μαθητές πρέπει να είναι σε 

θέση να χειριστούν και να δημιουργήσουν και να μετακινήσουν κύβους σε 3D χώρο. 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία– 60 λεπτά 
● Εκτέλεση – 180 λεπτά 

● Follow-up – 60 λεπτά 

 

 

Γυμνάσιο: 12-14 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση αυτού του έργου απαιτεί ομαδική εργασία, επομένως οι μαθητές χωρίζονται σε 

διαφορετικές ομάδες. 

Οι προσπάθειες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικές για να βοηθήσουν, να 

καθοδηγήσουν και να επιβλέψουν την πρόοδο της εργασίας. 

Το πρώτο βήμα είναι να εξηγήσετε προσεκτικά τι είναι ένας κύβος soma / παζλ. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να περάσουν γύρω από ένα ζωντανό παράδειγμα, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

κατανοήσουν ποια είναι η τελική παραγωγή που προορίζεται. 

Το δεύτερο βήμα είναι μια εισαγωγή στο 3D design (προτεινόμενο λογισμικό: "Fusion 360", αλλά 

μπορεί να είναι ένα άλλο). 

Το τρίτο βήμα συνίσταται στο τεχνικό σχέδιο. Κάθε ομάδα θα αναπτύξει τη δική της λύση, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό 3D σχεδίασης που είναι διαθέσιμο μέσα στην τάξη. 

Το τέταρτο βήμα αφορά την εκτύπωση του πρωτότυπου που αναπτύχθηκε κατά το τρίτο βήμα, 

ακολουθώντας τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα μέρη συναρμολογούνται σε ένα 

κύβο στο τέλος. 

 

Υλικά και Πηγές 

● Προβολέας βίντεο (κυρίως για το STEP2). 

● Προσωπικός υπολογιστής. 

● Λογισμικό σχεδιασμού ("Fusion 360" ή ισοδύναμο). 
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● 3D εκτυπωτής. 

 

 

Βήμα προς βήμα η περιγραφή της δραστηριότητας: 

 Προετοιμασία 

Αφού ολοκληρωθούν τα STEP1 και STEP2, οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες. 

Κάθε ομάδα μαθητών έχει έναν υπολογιστή στον οποίο θα αναπτύξει το έργο, μέσω της 

σχεδίασης της λύσης τηςς στο πρόβλημα που τίθεται. 

Η λειτουργία του δικτύου πρέπει να ελεγχθεί, προκειμένου να επιτραπεί η αναζήτηση και η 

χρήση των πόρων που διατίθενται στο Διαδίκτυο. 

Η λειτουργία του 3D εκτυπωτή και η σωστή διασύνδεσή του με τον υπολογιστή ελέγχονται: 

κρίσιμη εργασία που πρέπει να διασφαλιστεί από τους εκπαιδευτικούς 

 Εφαρμογή 

Ο κύβος παζλ πρέπει να δημιουργηθεί σε "360 Fusion" ή ισοδύναμο λογισμικό. 

● Ο κύβος περιέχει 27 κύβους (3x3x3). 
● Κάθε κύβος έχει μέγεθος 10cm3. 
● Το σύστημα παζλ πρέπει να έχει 5 κομμάτια. 
● Κάθε κομμάτι πρέπει να αποτελείται από 4 έως 6 κύβους. 
● Κανένα κομμάτι δεν πρέπει να έχει το ίδιο σχήμα. 
● Το πέμπτο τεμάχιο πρέπει να είναι ικανό να συναρμολογηθεί σε κύβο. 
● Ο κύβος θα πρέπει να αλληλοσυνδέεται. 
● Τουλάχιστον 4 τεμάχια θα πρέπει να εκτείνονται στις κατευθύνσεις Χ, Υ και Ζ. Μόνο ένα 

επίπεδο κομμάτι επιτρέπεται. 
● Χρωματίστε κάθε κύβο διαφορετικά. 

 
Παρέχετε τη λύση σας σε ένα έγγραφο αρχείου WORD. 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει έναν οδηγό λύσης για το σχεδιασμένο παζλ. Θα πρέπει 

να υπάρχουν 5 βήματα. Κάθε βήμα προσθέτει ένα κομμάτι μέχρι να ολοκληρωθεί το παζλ. 

Χρειάζεται να τραβήξετε στιγμιότυπα οθόνης και να τα επικολλήσετε σε ένα έγγραφο WORD. 

Κάποιο κείμενο θα πρέπει να προστεθεί στον οδηγό, σε περίπτωση που κάποια βήματα απαιτούν 

διευκρίνιση. 

 Follow-up 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις διάφορες φάσεις εργασίας όλων 

των ομάδων, ρωτώντας τυχαίες ερωτήσεις για να ελέγξουν αν οι μαθητές γνωρίζουν τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται (συλλογιστική). 

Στο τέλος κάθε φάσης, τα παραγόμενα έργα (σχεδιασμός, γραμμές προγραμματισμού, τελικό 

προϊόν) ελέγχονται και διορθώνονται αν προκύψουν προβλήματα. 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση, προτείνουμε τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων: τι μάθαμε; Οι 

βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε; Τα διάφορα μέρη ταιριάζουν καλά και σχηματίζουν έναν 

κύβο;  

Η τελευταία ερώτηση είναι πράγματι πολύ σημαντική, αφού αναφέρεται σε ένα σημαντικό θέμα 

από την άποψη της τρισδιάστατης εκτύπωσης: ανοχές των τμημάτων. Το τελευταίο είναι κρίσιμο 

για τη τελική συναρμολόγηση, όποτε και σχηματίζεται ο κύβος. 
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7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ      

 
Πληροφορική / Φυσική 

 

Στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της 3D εκτύπωσης. 

Παρουσιάζοντάς τους την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης, τις δυνατότητες της 3D εκτύπωσης 

και την τεχνική διαδικασία επεξεργασίας των πρώτων υλών σε τελικό προϊόν. 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι μαθητές πρέπει να έχουν μια γενική ιδέα για τα 

θέματα που παρουσιάζονται. 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία, τον 

σκοπό και τις δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας εκτύπωσης 3D. 

Επιπλέον, μετά από μαθήματα οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να δημιουργήσουν ένα 

απλό 3D μοντέλο. 

 

Διάρκεια 

3 ώρες ως εξής: 

● Προετοιμασία - 30 λεπτά . Ο δάσκαλος πρέπει να ετοιμάσει βίντεο από το YT που να 
δείχνει τη χρήση των 3D εκτυπωτών και να ενημερώνει τις γνώσεις του σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση χρήσης των 3D εκτυπωτών στην Πολωνία και σε όλο τον κόσμο . 

● Εφαρμογή - 120 λεπτά 
● Παρακολούθηση - 30 λεπτά 

 

 

Γυμνάσιο: 10-14 ετών 

 

Μεθοδολογία 

1 δάσκαλος που ξέρει πώς να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα και πώς να χειρίζεται έναν 3D 

εκτυπωτή. 

Οι τάξεις θα διεξαχθούν σε τάξη πληροφορικής ή σε άλλο εργαστήριο εξοπλισμένο με 

υπολογιστές. 

Οι τάξεις θα αποτελούνται από εργασία σε ζεύγη και συζήτηση στην τάξη. 

 

Υλικά και πόροι 

● Προβολέας 

● Laptop 

● Προβολέας, ταινία για εκτύπωση 3D, φορητό υπολογιστή, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο 

● Internet acces . 



  
 
 

 
Αρ. Σχ. 2017-1-PT01-KA201-035929 
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Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Το μάθημα ξεκινά με την παρουσίαση του σχεδίου των τάξεων. 

Τα μαθήματα ξεκινούν με μια γενική εισαγωγή στην τρισδιάστατη εκτύπωση. 

1. Ο δάσκαλος ξεκινά μια συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης της 

εκτύπωσης 3D 

2. Η συζήτηση έχει τη μορφή μιας καταιγισμού ιδεών. Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται 

στον πίνακα. Οι απαντήσεις δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. 

3. Οι μαθητές αξιολογούν τις απαντήσεις με τη βοήθεια του δασκάλου. 

 Εφαρμογή 

1. Ο δάσκαλος παρουσιάζει την έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

             - Ιστορία          

             - Στόχος          

             - Παραδείγματα εφαρμογών. Πού χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνολογία εκτύπωσης 3D.          

             - Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης.          

2. Οι σπουδαστές παρακολουθούν ένα παράδειγμα ενός 3D εκτυπωτή που εργάζεται στο 

βίντεο. 

Παράδειγμα βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU 

Ο δάσκαλος μπορεί να μοιραστεί οποιαδήποτε ταινία που παρουσιάζει τη δουλειά των 3D 

εκτυπωτών ή μπορεί να τρέξει έναν 3D εκτυπωτή στις τάξεις. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

απαραίτητο να συμμορφωθείτε με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να εξοικειωθείτε με 

τους μαθητές. 

3. Αφού συζητήσουν το βίντεο και τις δυνατότητες των τρισδιάστατων εκτυπωτών, ο 

καθηγητής ρωτά ξανά τους μαθητές, πού βλέπουν τη χρήση της έννοιας 3D 

εκτύπωσης. 

  

4. Σύνοψη των απαντήσεων που ελήφθησαν. 

Εισαγωγή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση. 

5. Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη και τρέχουν υπολογιστές 

6. Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων. 

7. Ο δάσκαλος παρουσιάζει (για παράδειγμα προβάλλοντας την οθόνη του στον 

προβολέα) πώς να δημιουργήσει ένα 3D μοντέλο. 

8. Οι μαθητές ακολουθούν το δάσκαλο και επαναλαμβάνουν το βήμα προς βήμα. 

Ξεκινώντας από το άνοιγμα ενός λογισμικού, από συγκεκριμένες δραστηριότητες για 

τη δημιουργία του 3D μοντέλου. 

9. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του προγράμματος από 

τις υπόλοιπες τάξεις. 

Ο δάσκαλος τους βοηθάει σε όλο τον κύκλο των τάξεων. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=es&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVx0Z6LplaMU
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 Follow-up 

Ο δάσκαλος ολοκληρώνει τα μαθήματα με μια περίληψη των πληροφοριών που 

συγκεντρώθηκαν. 

Αφού ολοκληρώσετε τις ασκήσεις τάξης, οι μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες 

πληροφορίες για την εκτύπωση 3D από μόνος τους. 

Για να τους βοηθήσει, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ετοιμάσει μια λίστα με τα διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά υλικά που θεωρεί πολύτιμα. 

8.  ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕ 3D 

 
Φυσική και Τεχνολογία 

 

Στόχοι 

Οι φοιτητές θα μπορούν: 

● να χρησιμοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού SugarCad (σχεδίαση, 
αποθήκευση και εκτύπωση). 

● μέσω εικόνων και βίντεο στην τάξη Google, οι μαθητές θα κατακτήσουν τις έννοιες 
της φυσικής του μοχλού, των εμπλεκόμενων δυνάμεων, της κλίσης της ολίσθησης 
και της κινητικής ενέργειας. 

● να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με την επίλυση, σε μια ομάδα 
και με τη βοήθεια του δασκάλου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο 
σχεδιασμό και την εκτύπωση γεωμετρικών μορφών. 

● να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως φαντασία, εφεύρεση 
και φαντασία. 

● να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και 
ενσυναίσθηση και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, χάρη στην 
ομαδική εργασία. 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως εξής: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε "εισαγωγή" - 20 λεπτά - και "οδηγίες" - 
10 λεπτά. 

● Εφαρμογή: αυτή η φάση χωρίζεται σε "σύλληψη" - 30 λεπτά - και "δοκιμή" - 
περίπου 3 ώρες. 

● Παρακολούθηση: φάση "επιστροφής" - 1 ώρα. 

 

 

Γυμνάσιο: 11-14 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής που 

ξεπερνά τα «αναλογικά» εκπαιδευτικά μοντέλα και επικεντρώνεται στον πειραματισμό της 

ψηφιακής διδασκαλίας προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν 

νοητικούς χάρτες και να αποκτήσουν μαθηματικές-επιστημονικές γνώσεις. Τα μαθήματα θα είναι 
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μετωπικά και θα διεξαχθούν από 2/3 καθηγητές / εκπαιδευτές και θα πρέπει να 

προγραμματιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να μοιραστεί κανείς το έργο από 

την αρχή με την ομάδα των συμμετεχόντων για να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο κινήτρου και 

ενδιαφέροντος. 

Τα βήματα είναι τα εξής: 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των 
λειτουργιών του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης. 

● Θεωρίες σχετικά με τη φυσική του μοχλού, τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, το 
υπομόχλιο, το κεκλιμένο επίπεδο, την κινητική ενέργεια. 

● εξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων · 
● δοκιμή του ψηφιακού σχεδιασμού · 
● αποθήκευση αρχείων, εκτύπωση και συζήτηση. 

 

 

Υλικά και πόροι 

● IT: φορητός υπολογιστής (ένας ανά ζεύγος), προβολέας / LIM, σύνδεση στο 
internet, εκτυπωτής 3D 

● Λογισμικό: SugarCad , Cura 3D 

● Διαθέσιμες πηγές: Τάξη της Google 

● Δείγμα πρωτοτύπου που εκτελέστηκε ήδη 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Εισαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. 

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διακομιστή In3Dire, με 

βάση τις κάρτες SBC (Single Board Computer). Αυτή η πρόσβαση, μέσω του δρομολογητή, θα 

εξασφαλίσει τη χρήση του λογισμικού 3D Modeling SugarCad από φορητούς υπολογιστές που θα 

χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους στη φάση της δοκιμής σε λειτουργία off-line. 

Επιπλέον, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει την πραγματοποίηση 

αλλαγών στο σχεδιαζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια να το στείλετε για εκτύπωση από τον 

ίδιο υπολογιστή. Το Cura μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα 

είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων 

χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, 

θα πρέπει να παραχθούν και να παρουσιαστούν στους σπουδαστές πρωτότυπα μεγάλης 

κλίμακας. Θα είναι επίσης απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα 

διδασκαλίας Google όπου είναι δυνατή η μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις 

έννοιες που θα εξηγηθούν στην τάξη. 
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Οι εκπαιδευτικοί θα παρέχουν ιδέες για τη φυσική του μοχλού, τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, το 

υπομόχλιο, το κεκλιμένο επίπεδο, την ισορροπία και την κινητική και τη δυνητική ενέργεια. 

Οδηγίες 

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν στους μαθητές πώς να έχουν πρόσβαση στην τάξη της Google, 

προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτό το μαθησιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα εξηγήσουν τις 

φάσεις των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις έννοιες της φυσικής. 

 Εφαρμογή 

Σύλληψη 

Σχεδιάστε ένα μοχλό με το υπομόχλιο στο 2D και μετά το μεταφέρετε σε 3D. 

Σχεδιάζοντας ένα κεκλιμένο επίπεδο σε διαφορετικά ύψη. 

Δοκιμές 

Αφού εξηγηθούν οι σχετικές έννοιες της φυσικής, οι μαθητές θα σχεδιάσουν ένα μοχλό και ένα 

κεκλιμένο επίπεδο. 

Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν την ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο που πραγματοποίησε κάθε 

φοιτητής και, μετά την ολοκλήρωση, οι μαθητές θα προχωρήσουν στην τελική αποθήκευση του 

έργου και θα το μεταδώσουν στον 3D εκτυπωτή μέσω του λογισμικού Cura . 

Επιστροφή 

Κάθε μαθητής θα προετοιμάσει το δικό του έργο για την εκτύπωση 3D. 

 Follow-up 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Οι δάσκαλοι θα παράσχουν στους φοιτητές την 

απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης και θα αξιολογήσουν το 

επίπεδο κατανόησης και μάθησης που έχουν επιτευχθεί.  

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους καθηγητές στους μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης 

εξοικονόμησης έργου και στην επόμενη φάση του καθορισμού των χαρακτηριστικών εκτύπωσης, 

όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική αξιολόγηση θα 

διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού και συνεργατικού περιβάλλοντος που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν και να αξιολογήσουν τις αποφάσεις σχεδιασμού και 

σχεδιασμού. 
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9. ΜΟΡΙΟ Η2Ο 

 
Φυσικές Επιστήμες / Χημεία 

 

Στόχοι 

Οι μαθητές θα μπορούν: 

● να χρησιμοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού ThincerCAD 
(μοντελοποίηση, συγχώνευση αντικειμένων, εξαγωγή και εκτύπωση). 

● μέσω εικόνων και βίντεο στην αίθουσα διδασκαλίας της Google, οι μαθητές θα 
αποκτήσουν συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με τη δομή του μορίου νερού και το 
συνολικό σχήμα. 

● να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με την επίλυση, σε μια ομάδα 
και με τη βοήθεια του δασκάλου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο 
σχεδιασμό και την εκτύπωση ενός πολύπλοκου μοντέλου 

● να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως φαντασία, εφεύρεση 
και φαντασία. 

● να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης και 
συμπάθεια και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, χάρη στην 
ομαδική εργασία. 

 

Διάρκεια 

6 ώρες ως εξής: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε "εισαγωγή" - 30 λεπτά - και "οδηγίες" - 
30 λεπτά. 

● Εφαρμογή: αυτή η φάση χωρίζεται σε "τυφλή μοντελοποίηση" - 2 ώρες - 
"αναπαραγωγική μοντελοποίηση" - περίπου 2 ώρες. 

● Παρακολούθηση: φάση "ανάλυσης" - 1 ώρα. 

 

 

Γυμνάσιο: 10-14 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται 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 το βασικό στοιχείο της φύσης ). 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 να αναπαράγουν και να εκτυπώσουν στη 

δεύτερη φάση. 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των 
λειτουργιών του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης. 

● Χημική βάση της δομής του μορίου του νερού 

● Επεξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων. 
● Δοκιμή ψηφιακού σχεδιασμού. 
● Αποθήκευση αρχείου, εκτύπωση και συζήτηση. 
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Υλικά και πόροι 

● IT: φορητός υπολογιστής (ένας ανά ζεύγος), προβολέας / LIM, σύνδεση στο 
internet, εκτυπωτής 3D 

● Λογισμικό: SugarCad , Cura 3D 

● Διαθέσιμες πηγές: Τάξη της Google 

● Δείγμα πρωτοτύπου που εκτελέστηκε ήδη 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Εισαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. 

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εγγραφείτε στο λογισμικό ThinkerCAD μέσω της 

σύνδεσης WIFI στην τάξη. Επιπλέον, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει 

την πραγματοποίηση αλλαγών στο σχεδιαζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια την εξαγωγή του 

σε κάρτα SD. Το Cura μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα είναι 

δυνατή η αλλαγή μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων 

χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, 

θα πρέπει να παραχθούν και να παρουσιαστούν στους σπουδαστές πρωτότυπα μεγάλης 

κλίμακας. Θα είναι επίσης απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα 

διδασκαλίας Google όπου είναι δυνατή η μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις 

έννοιες που θα εξηγηθούν στην τάξη. 

Χάρη στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου και εικόνων που επέλεξε ο δάσκαλος, η έννοια για τη 

δομή του μορίου του νερού θα εισαχθεί στους μαθητές λεπτομερώς. 

Οδηγίες 

Οι δάσκαλοι εξηγούν τις φάσεις της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με τη 

φυσική επιστήμη, τη δομή του μορίου του νερού. Επίσης, θα καθοδηγήσει τους μαθητές μέσω 

της διαδικασίας της εκτύπωσης 3D. Δεδομένης της μορφής του τελικού μοντέλου, θα πρέπει να 

ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επιτυχή εκτύπωση. Οι μαθητές θα αποκτήσουν τεχνολογική 

κατανόηση της εκτύπωσης ενός σφαιρικού μοντέλου που έχει πολύ περιορισμένη επιφάνεια για 

να προσκολληθεί στην πλάκα κατασκευής. Θα πρέπει επίσης να υπολογίζουν στο γεγονός ότι 

καθώς ο εκτυπωτής συνεχίζει προς τα πάνω προεξοχές σε μια συγκεκριμένη γωνία θα συμβεί και 

έτσι μπορεί να υπάρχει ανάγκη για το σχεδιασμό υποστηρίξεων για να αφήσει τον εκτυπωτή να 

συνεχιστεί μέσω αυτών των περιοχών άψογα. 

 Εφαρμογή 

Σύλληψη 
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Σχεδίαση της υποκειμενικής αντίληψης μιας δομής μορίων νερού σε 3D. 

 Δοκιμές 

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν πρώτα ένα μόριο H2O (τυφλή έκδοση, πώς το φαντάζουν). Μετά από 

αυτό θα το προετοιμάσουν με βάση ένα πρότυπο που παρέχεται από το δάσκαλο. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές θα προχωρήσουν στην τελική αποθήκευση του έργου και θα το μεταδώσουν στον 3D 

εκτυπωτή μέσω του λογισμικού Cura . 

 Επιστροφή 

Κάθε μαθητής θα προετοιμάσει το δικό του έργο για την εκτύπωση 3D. 

 Follow-up 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Οι δάσκαλοι θα παράσχουν στους φοιτητές την 

απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης και θα αξιολογήσουν το 

επίπεδο κατανόησης και μάθησης που έχουν επιτευχθεί.  

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους καθηγητές στους μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης 

εξοικονόμησης έργου και στην επόμενη φάση του καθορισμού των χαρακτηριστικών εκτύπωσης, 

όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική αξιολόγηση θα 

διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού και συνεργατικού περιβάλλοντος που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν και να αξιολογήσουν τις αποφάσεις σχεδιασμού και 

σχεδιασμού. 

 

 

 

10. ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 

 
Γεωμετρία και Τεχνολογία 
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Στόχοι 

Οι μαθητές θα μπορούν: 

● να χρησιμοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού SugarCad 
(σχεδίαση, αποθήκευση και εκτύπωση). 

● μέσω εικόνων και βίντεο στην τάξη Google, οι μαθητές θα κατακτήσουν τις 
έννοιες των μαθηματικών σχετικά με τις γωνίες και το Πυθαγόρειο Θεώρημα, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των διαστάσεων και των μέτρων. 

● να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με την επίλυση, σε μια 
ομάδα και με τη βοήθεια του δασκάλου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
στο σχεδιασμό και την εκτύπωση γεωμετρικών μορφών. 

● να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως φαντασία, 
εφεύρεση και φαντασία. 

● να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και 
ενσυναίσθηση και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, χάρη στην 
ομαδική εργασία. 

 

 

Διάρκεια 

5 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε "εισαγωγή" - 20 λεπτά - και "οδηγίες" - 
20 λεπτά? 

● Εφαρμογή: αυτή η φάση χωρίζεται σε "σύλληψη" - 20 λεπτά - και "δοκιμή" - 
περίπου 3,5 ώρες. 

● Παρακολούθηση: φάση "επιστροφής" - 30 λεπτά. 

 

 

Γυμνάσιο: 11-14 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής που 

ξεπερνά τα «αναλογικά» εκπαιδευτικά μοντέλα και επικεντρώνεται στον πειραματισμό της 

ψηφιακής διδασκαλίας προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν 

νοητικούς χάρτες και να αποκτήσουν μαθηματικές-επιστημονικές γνώσεις. Τα μαθήματα θα είναι 

μετωπικά και θα διεξαχθούν από 2/3 καθηγητές / εκπαιδευτές και θα πρέπει να 

προγραμματιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να μοιραστεί κανείς το έργο από 

την αρχή με την ομάδα των συμμετεχόντων για να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο κινήτρου και 

ενδιαφέροντος. 

Τα βήματα είναι τα εξής: 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των 
λειτουργιών του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης. 

● Θεωρίες μαθηματικών σχετικά με τις γωνίες και το Πυθαγόρειο θεώρημα. 
● Εξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων · 
● Δοκιμή του ψηφιακού σχεδιασμού · 
● Αποθήκευση αρχείων, εκτύπωση και συζήτηση. 
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Υλικά και πόροι 

● IT: φορητός υπολογιστής (ένας ανά ζεύγος), προβολέας / LIM, σύνδεση στο 
internet, εκτυπωτής 3D, 

● Λογισμικό: SugarCad , Cura 3D; 
● Ηλεκτρονικοί πόροι: Τάξη της Google. 
● Δείγμα πρωτοτύπου που εκτελέστηκε ήδη 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Εισαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. 

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διακομιστή In3Dire, με 

βάση τις κάρτες SBC (Single Board Computer). Αυτή η πρόσβαση, μέσω του δρομολογητή, θα 

εξασφαλίσει τη χρήση του λογισμικού 3D Modeling SugarCad από φορητούς υπολογιστές που θα 

χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους στη φάση της δοκιμής σε λειτουργία off-line. 

Επιπλέον, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει την πραγματοποίηση 

αλλαγών στο σχεδιαζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια να το στείλετε για εκτύπωση από τον 

ίδιο υπολογιστή. Το Cura μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα 

είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων 

χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, 

θα πρέπει να παραχθούν και να παρουσιαστούν στους μαθητές πρωτότυπα μεγάλης κλίμακας. 

Θα είναι επίσης απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας Google 

όπου είναι δυνατή η μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις έννοιες που θα 

εξηγηθούν στην τάξη. 

Χάρη στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου και εικόνων που επιλέγει ο καθηγητής, θα 

παρουσιαστούν οι μαθηματικές έννοιες για τις γωνίες και το Πυθαγόρειο θεώρημα. 

 Οδηγίες 

Οι καθηγητές εξηγούν τις φάσεις της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με τα 

μαθηματικά, τις κύριες γωνίες (οξεία, αμβλεία, δεξιά και επίπεδη) και το Πυθαγόρειο θεώρημα. 

Εφαρμογή 

Σύλληψη 

Σχεδίαση των γεωμετρικών στοιχείων που αντιπροσωπεύει το Πυθαγόρειο θεώρημα, σε μορφή 

3D. Σχεδιάζοντας έναν κύκλο με οξεία, αμβλεία, ορθή και επίπεδη γωνία. 

Δοκιμές 
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Οι μαθητές θα σχεδιάσουν ένα τρίγωνο και δύο τετράγωνα που θα κατανεμηθούν σε ορθογώνια 

(προχωρήστε με την εξοικονόμηση εργασίας). Στη συνέχεια, ένας κύκλος θα σχεδιαστεί με τις 

γωνίες (οξεία, αμβλεία, ορθή και επίπεδη) που σημειώνονται με αριθμούς ή γράμματα. 

Οι μαθητές θα προχωρήσουν στην τελική αποθήκευση του έργου και θα το μεταδώσουν στον 3D 

εκτυπωτή μέσω του λογισμικού Cura. 

Επιστροφή 

Κάθε μαθητής θα προετοιμάσει το δικό του έργο για την εκτύπωση 3D. 

 Follow-up 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Οι δάσκαλοι θα παράσχουν στους φοιτητές την 

απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης και θα αξιολογήσουν το 

επίπεδο κατανόησης και μάθησης που έχουν επιτευχθεί.  

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους καθηγητές στους μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης 

εξοικονόμησης έργου και στην επόμενη φάση του καθορισμού των χαρακτηριστικών εκτύπωσης, 

όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική αξιολόγηση θα 

διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού και συνεργατικού περιβάλλοντος που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν και να αξιολογήσουν τις αποφάσεις σχεδιασμού και 

σχεδιασμού. 
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10. ΔΟΜΗ DNA  

 
Βιολογία 

 

Στόχοι 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

● Χρησιμοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού ThincerCAD 
(μοντελοποίηση, εξαγωγή και εκτύπωση). 

● Μέσω εικόνων και βίντεο στην τάξη Google, οι μαθητές θα αποκτήσουν 
συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με τη δομή του DNA και τη συνολική του μορφή. 

● Αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με την επίλυση, σε μια ομάδα και 
με τη βοήθεια του δασκάλου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο 
σχεδιασμό και την εκτύπωση ενός πολύπλοκου μοντέλου 

● Γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως φαντασία, εφεύρεση και 
φαντασία. 

● Αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης και 
συμπάθεια και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, χάρη στην 
ομαδική εργασία. 

 

Διάρκεια 

6 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: αυτή η φάση χωρίζεται σε "εισαγωγή" - 30 λεπτά - και "οδηγίες" - 
30 λεπτά. 

● Εφαρμογή: αυτή η φάση χωρίζεται σε "τυφλή μοντελοποίηση" - 2 ώρες - 
"αναπαραγωγική μοντελοποίηση" - περίπου 2 ώρες. 

● Παρακολούθηση: φάση "ανάλυσης" - 1 ώρα. 

 

Γυμνάσιο: 15-18 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βασίζεται στη σχέση μεταξύ της θεωρητικής βιολογικής αντίληψης μιας δομής 
DNA και της πρακτικής διάστασης της μοντελοποίησης και δημιουργίας ενός 3D μοντέλου που 
είναι ένα απτό αντικείμενο των μαθητών και τους βοηθά να αναπτύξουν μια πολύπλοκη ιδέα για 
το βασικό στοιχείο του ανθρώπινου σώματος . Ταυτόχρονα, αυξάνει τη δημιουργικότητα καθώς 
οι μαθητές καλούνται στην πρώτη φάση να μοντελοποιήσουν το DNA από την κορυφή των 
κεφαλών τους πριν δείξουν το ακριβές σχήμα που θα προσπαθήσουν να αναπαράγουν και να 
εκτυπώσουν στη δεύτερη φάση. 

● Εισαγωγή και επεξήγηση των κύριων λειτουργιών του 3D εκτυπωτή και των 
λειτουργιών του λογισμικού σχεδιασμού και εκτύπωσης. 

● Βιολογικές και χημικές βάσεις της λειτουργίας του DNA 

● Εξήγηση των φάσεων υλοποίησης των πρακτικών δραστηριοτήτων · 
● Δοκιμή του ψηφιακού σχεδιασμού · 
● Αποθήκευση αρχείων, εκτύπωση και συζήτηση. 

 

 

Υλικά και πόροι 

● IT: φορητός υπολογιστής (ένας ανά ζεύγος), προβολέας / LIM, σύνδεση στο 
internet, εκτυπωτής 3D, 

● Λογισμικό: ThincerCad , Cura 3D; 
● Ηλεκτρονικοί πόροι: Τάξη της Google. 
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● Δείγμα του πρωτοτύπου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Εισαγωγή 

Μετά τη διαίρεση των μαθητών σε ζεύγη και την ανάθεση ενός υπολογιστή, το μάθημα θα 

προσανατολιστεί στην εισαγωγή των κύριων ψηφιακών εργαλείων, στη λειτουργία ενός 

προγράμματος 3D μοντελοποίησης και στην τρισδιάστατη διαδικασία εκτύπωσης. 

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εγγραφείτε στο λογισμικό ThinkerCAD μέσω της 

σύνδεσης WIFI στην τάξη. Επιπλέον, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το λογισμικό Cura που επιτρέπει 

να κάνετε αλλαγές στο σχεδιαζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια να το εξάγετε σε μια κάρτα SD. 

Το Cura μετατρέπει τα αρχεία 3D σε αρχεία με στρώματα, χάρη στα οποία θα είναι δυνατή η 

αλλαγή μεγέθους των τρισδιάστατων μοντέλων και η ρύθμιση των κύριων χαρακτηριστικών 

εκτύπωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση τρισδιάστατου σχεδιασμού, θα πρέπει να 

παραχθούν και να παρουσιαστούν στους σπουδαστές πρωτότυπα μεγάλης κλίμακας. Θα είναι 

επίσης απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας Google όπου 

είναι δυνατή η μεταφόρτωση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις έννοιες που θα 

εξηγηθούν στην τάξη. 

Χάρη στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου και εικόνων που επιλέγει ο δάσκαλος, η έννοια της 

δομής DNA θα εισαχθεί λεπτομερώς στους μαθητές. 

Οδηγίες 

Οι καθηγητές εξηγούν τις φάσεις της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με τη 

βιολογία, τη λειτουργία του DNA, τη δομή, το σχήμα και την κλίμακα. 

 Εφαρμογή 

Σύλληψη 

Σχεδιάζοντας την υποκειμενική αντίληψη για ένα σχήμα και δομή DNA σε 3D. 

Δοκιμές 

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν πρώτα μια "έλικα" DNA (τυφλή έκδοση, πώς το φαντάζουν). Μετά από 

αυτό θα το προετοιμάσουν με βάση ένα πρότυπο που παρέχεται από το καθηγητή. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές θα προχωρήσουν στην τελική αποθήκευση του έργου και θα το μεταδώσουν στον 3D 

εκτυπωτή μέσω του λογισμικού Cura . 

Επιστροφή 

Κάθε μαθητής θα προετοιμάσει το δικό του έργο για την εκτύπωση 3D. 

 Follow-up 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η συζήτηση και η αξιολόγηση των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων θα διεξαχθούν κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησης. Οι δάσκαλοι θα παράσχουν στους φοιτητές την 

απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης και θα αξιολογήσουν το 

επίπεδο κατανόησης και μάθησης που έχουν επιτευχθεί.  

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί από τους καθηγητές στους μαθητές κατά τη διάρκεια της φάσης 

αποθήκευσης του έργου και στην επόμενη φάση του καθορισμού των χαρακτηριστικών 

εκτύπωσης, όπως το πάχος του στρώματος, η θερμοκρασία, η ταχύτητα εκτύπωσης. Η ατομική 

αξιολόγηση θα διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού και συνεργατικού 

περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν και να αξιολογήσουν τις αποφάσεις 

σχεδιασμού και την υλοποίηση. 

  



  
 
 

 
Αρ. Σχ. 2017-1-PT01-KA201-035929 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

11. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 
Πληροφορική / Φυσική 

 

Στόχοι 

Στόχος της άσκησης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων της 3D εκτύπωσης στην πράξη. Μετά 

την ολοκλήρωση των ασκήσεων, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη 

θεωρητική διαδικασία εκτύπωσης και να γνωρίζουν σε ποιο πρόγραμμα μπορούν να 

δημιουργηθούν μοντέλα για εκτύπωση. 

Οι μαθητές θα μάθουν επίσης τις δυνατότητες της 3D εκτύπωσης και της εφαρμογής του στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Διάρκεια 

4 ώρες ως εξής: 

● Προετοιμασία: Ο καθηγητής πρέπει να εξοικειωθεί με τις τρέχουσες γνώσεις 
σχετικά με τη χρήση της εκτύπωσης 3D - η διάρκεια εξαρτάται από τις τρέχουσες 
γνώσεις των εκπαιδευτικών. 

● Εφαρμογή: Τα μαθήματα θα πρέπει να διαρκέσουν 3 ώρες διδασκαλίας. 

● Παρακολούθηση: η συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20-30 λεπτά. 

 

 

Γυμνάσιο: 15-18 ετών 

 
Μεθοδολογία 

1 καθηγητής που να ξέρει πώς να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα και πώς να χειρίζεται έναν 

3D εκτυπωτή. 

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε τάξη πληροφορικής ή σε άλλο εργαστήριο εξοπλισμένο με 

υπολογιστές. 

Τα μαθήματα θα αποτελούνται από εργασία σε ζεύγη και συζήτηση στην τάξη. 

 

 

 

Υλικά και πόροι 

● φορητός υπολογιστής / υπολογιστή 

● απαραίτητο λογισμικό 

● 3D εκτυπωτής 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 



  
 
 

 
Αρ. Σχ. 2017-1-PT01-KA201-035929 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Συνδυάζοντας αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει ήδη να έχουν βασικές γνώσεις της 

εκτύπωσης 3D και των εφαρμογών της. 

Ως υπενθύμιση του θέματος, ο καθηγητής αρχίζει το μάθημα με υπενθύμιση των βασικών 

θεμάτων: 

● Τι είναι η εκτύπωση 3D 

● Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της 

● Πού χρησιμοποιείται τρισδιάστατη εκτύπωση 

● Πώς να δημιουργήσετε πολύ απλά 3D μοντέλα 

Ο καθηγητής ξεκινά τα μαθήματα υπενθυμίζοντας στους μαθητές τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας που ισχύουν στην τάξη. Πριν από την έναρξη της άσκησης, ο καθηγητής εξηγεί 

συνοπτικά τον μηχανισμό των 3D εκτυπωτών. Εξηγεί στους μαθητές πώς μοιάζει η διαδικασία 

εκτύπωσης: από το να φτιάξεις το μοντέλο στον υπολογιστή για να δεχτείς το τελικό προϊόν. 

 Εφαρμογή 

1. Ο καθηγητής κάνει δοκιμαστική παρουσίαση της τρισδιάστατης εκτύπωσης, 
εκτυπώνοντας ένα απλό μοντέλο που ετοιμάζει ή παρουσιάζοντας το ήδη 
τυπωμένο μοντέλο. Το δίνει στους μαθητές να εξοικειωθούν με τη δομή. 

2. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στον καθηγητή. Μετά από αυτό, 
αρχίζουν να εργάζονται στο δικό τους μοντέλο. 

3. Ο καθηγητής χωρίζει τους μαθητές σε ζεύγη. 
4. Κάθε ζεύγος δημιουργεί ένα μοντέλο 3D. 
5. Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές και τρέχουν λογισμικό για τη δημιουργία 

τρισδιάστατων μοντέλων (εδώ η απόφαση εξαρτάται από την ικανότητα του 
σχολείου, μπορεί να είναι αγορασμένα προγράμματα καθώς και απλό ελεύθερο 
λογισμικό) 

6. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί από τους μαθητές ένα απλό μοντέλο του 
αντικειμένου. 

7. Ο καθηγητής μπορεί να δώσει το θέμα της εργασίας ή να επιτρέψει στους μαθητές 
να κάνουν ό, τι θέλουν. 

8. Ο καθηγητής παρακολουθεί το έργο των μαθητών και τους βοηθά στη φάση 
σχεδιασμού. 

9. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να λάβουν συμβουλές, αλλά δεν 
επιτρέπεται να κάνουν λήψη ήδη κατασκευασμένων μοντέλων. 

10. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, κάθε ζευγάρι παρουσιάζει το 
προετοιμασμένο μοντέλο του. 

11. Στη συνέχεια οι μαθητές ψηφίζουν για το καλύτερο μοντέλο και ο νικητής 
εκτυπώνεται σε έναν 3D εκτυπωτή. 

  

Follow-up 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σε ομάδες. Ο καθηγητής μπορεί να ελέγξει τη θεωρητική 

γνώση των μαθητών. 

Τα μαθήματα  ολοκληρώνονται με μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία της 3D εκτύπωσης στην 

εκπαίδευση. Οι μαθητές αναρωτιούνται επίσης πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να 

επηρεάσει την ελκυστικότητα των σχολικών δραστηριοτήτων και σε ποια θέματα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί (βιολογία, χημεία, μαθηματικά κλπ.). 



  
 
 

 
Αρ. Σχ. 2017-1-PT01-KA201-035929 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ο καθηγητής κλείνει τη συζήτηση παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα χρήσης της 

εκτύπωσης 3D στην εκπαίδευση. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

12. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

 
Τεχνολογία και Γραφιστική. 

   

Στόχοι 

Στο τέλος της δραστηριότητας, ξεκινώντας από ένα απλό αντικείμενο, ο μαθητής είναι σε θέση να 

χτίσει ένα απλοποιημένο γραφικό μοντέλο και στη συνέχεια να το μεταφράσει σε λειτουργικές 

οδηγίες για τον 3D εκτυπωτή. 

Στο τέλος της διαδικασίας εκτύπωσης θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία ως προς το αρχικό 

αντικείμενο. 

 

Διάρκεια 
8 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: 1 ώρα. 
● Εφαρμογή: επεξήγηση λειτουργίας τρισδιάστατου εκτυπωτή, αναγνώριση 

γραφικού σχεδιασμού, κατασκευή του εξαρτήματος: 6 ώρες. 

● Συνέχεια: η συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα . 

 

 

Λύκειο: 16-18 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Το έργο βασίζεται στην ομαδική εργασία, στην οποία συμμετέχουν μαθητές και καθηγητές. Δύο 

καθηγητές επιβλέπουν την εργασία, ένας υπεύθυνος για την τεχνολογική πλευρά και ο άλλος για 

την οπτική όψη. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο εργαστήριο. 

Αρχικά, οι καθηγητές εξηγούν τις βασικές μεθοδολογίες για τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών. 

Αργότερα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα προτείνεται ένα έργο. 

Στην πρώτη φάση του έργου κάθε ομάδα αναπτύσσει την γραφική ιδέα. 

Στη δεύτερη φάση η ιδέα μεταφράζεται σε ένα τεχνικό σχέδιο. 

Στην τρίτη φάση το πρωτότυπο γίνεται με τον 3D εκτυπωτή. 

 

Υλικά και πόροι 

● Προσωπικός υπολογιστής 

● Λογισμικό γραφικού σχεδιασμού 

● 3D εκτυπωτές 
● Απλά καθημερινά αντικείμενα που αναπαράγονται 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

Διατίθενται απλά αντικείμενα. 

Οι υπολογιστές ελέγχονται, ένας υπολογιστής ανατίθεται σε κάθε ομάδα εργασίας. 

Η λειτουργία δικτύου ελέγχεται. 

Η λειτουργία του 3D εκτυπωτή και η σωστή διασύνδεσή του με τον υπολογιστή ελέγχονται. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 Εφαρμογή 

Αναγνώριση του προς αναπαραγωγή αντικειμένου. 

Μέτρηση αντικειμένου και ορισμός της κλίμακας αναπαραγωγής. 

Ορισμός κάποιων γραφικών βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν. 

Σχεδιασμός αντικειμένων με λογισμικό CAD. 

Μετάφραση οδηγιών στη γλώσσα του εκτυπωτή. 

Υλοποίηση του αντικειμένου. 

Επικύρωση με σύγκριση του αντικειμένου που κατασκευάστηκε με την αρχική ιδέα. 

 Follow-up 

Ένας καθηγητής παρακολουθεί τις μεμονωμένες φάσεις των ομάδων εργασίας, ζητώντας τυχαίες 

ερωτήσεις για να επαληθεύσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις δραστηριότητες 

που διεξάγονται. 

Στο τέλος κάθε φάσης, τα έργα που παράγονται (σχεδιασμός, γραμμές προγραμματισμού, τελικό 

προϊόν) ελέγχονται και διορθώνονται αν υπάρχουν σφάλματα. 

Αφού ολοκληρωθούν όλες τις φάσεις, ο καθηγητής ζητά την ανταλλαγή ιδεών για να επαληθεύσει 

τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 3D 

 
Τεχνολογία και Μαθηματικά. 

 

Στόχοι 

Στο τέλος της δραστηριότητας, ξεκινώντας από ένα σύνθετο αντικείμενο, οι μαθητές είναι σε 

θέση να χτίσουν ένα απλοποιημένο μαθηματικό μοντέλο και στη συνέχεια να το μεταφράσει σε 

λειτουργικές οδηγίες για τον 3D εκτυπωτή. 

Στο τέλος της διαδικασίας εκτύπωσης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία ως προς το αρχικό 

αντικείμενο. 

 
Διάρκεια 

8 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία: 1 ώρα. 
● Εφαρμογή: επεξήγηση λειτουργίας τρισδιάστατου εκτυπωτή, αναγνώριση 

γραφικού σχεδιασμού, κατασκευή του εξαρτήματος: 6 ώρες. 

● Συνέχεια: η συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα. 

 

 

Λύκειο: 17-19 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Το έργο βασίζεται στην ομαδική εργασία, στην οποία συμμετέχουν μαθητές και καθηγητές. Δύο 

καθηγητές επιβλέπουν την εργασία, ένας υπεύθυνος για την τεχνολογική πλευρά και ο άλλος για 

την οπτική όψη. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο εργαστήριο. 

Αρχικά, οι καθηγητές εξηγούν τις βασικές μεθοδολογίες για τη χρήση 3D εκτυπωτών. 

Αργότερα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα προτείνεται  ένα έργο. 

Στην πρώτη φάση της εργασίας κάθε ομάδα αναπτύσσει το μαθηματικό μοντέλο που 

κατασκευάστηκε για να υλοποιηθεί. 

Στη δεύτερη φάση η ιδέα μεταφράζεται σε ένα τεχνικό σχέδιο. 

Στην τρίτη φάση το πρωτότυπο γίνεται με τον 3D εκτυπωτή. 

 

Υλικά και πόροι 

● Προσωπικός υπολογιστής 

● Μαθηματικό λογισμικό 

● 3D εκτυπωτές 
● Απλά καθημερινά αντικείμενα που αναπαράγονται 

 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διατίθενται απλά αντικείμενα. 

Οι υπολογιστές ελέγχονται, ένας υπολογιστής ανατίθεται σε κάθε ομάδα εργασίας. 

Η λειτουργία δικτύου ελέγχεται. 

Η λειτουργία του 3D εκτυπωτή και η σωστή διασύνδεσή του με τον υπολογιστή ελέγχονται. 

 Εφαρμογή 

Αναγνώριση του μοντέλου του προς αναπαραγωγή αντικειμένου. 

Μέτρηση αντικειμένου και ορισμός της κλίμακας αναπαραγωγής. 

Ορισμός κάποιων γραφικών βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν. 

Σχεδιασμός αντικειμένων με λογισμικό CAD. 

Μετάφραση οδηγιών στη γλώσσα του εκτυπωτή. 

Υλοποίηση του αντικειμένου. 

Επικύρωση με σύγκριση του αντικειμένου που κατασκευάστηκε με την αρχική ιδέα. 

 

 Follow-up 

Ένας καθηγητής παρακολουθεί τις μεμονωμένες φάσεις των ομάδων εργασίας, ρωτώντας τυχαίες 

ερωτήσεις για να επαληθεύσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις δραστηριότητες 

που διεξάγονται. 

Στο τέλος κάθε φάσης, τα έργα που παράγονται (σχεδιασμός, γραμμές προγραμματισμού, τελικό 

προϊόν) ελέγχονται και διορθώνονται αν υπάρχουν σφάλματα. 

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις, ο καθηγητής ζητά την ανταλλαγή ιδεών για να επαληθεύσει 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.  

Ένας εκπρόσωπος για κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στους άλλους 

μαθητές. 
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14.  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

 

Αναφέρεται στους τομείς σπουδών της πληροφορικής και της λογοτεχνίας, της ιστορίας ή της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι οι εξής: 

- Η αναβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος,         

- Η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μάθημα,          

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους μαθητές, όπως επίλυση προβλημάτων, οικοδόμηση 
ομάδας, επικοινωνία, μάθηση για μάθηση, ψηφιακές δεξιότητες.          

Οι μαθησιακοί στόχοι παρουσιάζονται ως εξής. 
Οι μαθητές θα: 

1. είναι σε θέση να συνεργαστούν 
2. είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να καλλιεργήσουν επιχειρηματική στάση 
3. διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τη δημιουργικότητα, τη 

δημιουργία και την καινοτομία. 
Θα αποκτήσουν επίσης γνώσεις σχετικά με τις επιστήμες και τους επιστημονικούς όρους όπως: 

Βαθμονόμηση, διαμόρφωση, μοντέλο, σχεδιασμός και παραγωγή Βιομηχανικών Προϊόντων, 

Μηχανική Υλικών, Ανάλυση Αποτελεσμάτων, Δοκιμές. 

Θα αναπτύξουν επίσης δεξιότητες 3d εκτύπωσης. Ιδιαίτερα, θα μάθουν πώς: 

● να αλλάζουν τα υλικά εκτύπωσης 

● να βαθμονομούν τον δίσκου εκτύπωσης 

● να αφαιρούν το υλικό που παραμένει στο ακροφύσιο εκτύπωσης 

● να μετατρέπουν τα σχέδια τους σε εκτυπώσιμο. stl αρχείο αρχείο και να 
προσαρμόζουν το λογισμικό cura print για να εκτυπώσουν τις δημιουργίες 
τους 

● να αντιλαμβάνονται εμπειρικά ότι η αλλαγή της γωνίας των αντικειμένων σε 
σχέση με τον οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα αλλάζει την υφή των προς 
εκτύπωση αντικειμένων. 

 

Διάρκεια 

6 ώρες ως ακολούθως: 

● Προετοιμασία : 1 ώρα για τις ερωτήσεις και 1 ώρα για τη μεταφόρτωση των 
λογισμικών ). 2 ώρες συνολικά. 

● Εφαρμογή : 4-5 ώρες (η δραστηριότητα πρέπει να υλοποιηθεί σε 4 ή 5 διδακτικές 
ώρες) 

● Παρακολούθηση : 1 ώρα 

 

 

Λύκειο: 17-19 ετών 

 

Μεθοδολογία 

Μεθοδολογία : Η δομημένη διδασκαλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση συμβαίνει 

καθώς οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικασία σκέψης και κατασκευής γνώσης 

σε αντίθεση με την παθητική λήψη πληροφοριών. Οι μαθητές είναι οι κατασκευαστές του 

νοήματος και της γνώσης. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν λαμβάνοντας την κατάρτιση 

για να αναλάβουν πρωτοβουλία για τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες. Οι μαθητές εργάζονται 
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κυρίως σε ομάδες και η μάθηση και η γνώση είναι διαδραστικές και δυναμικές. Υπάρχει μεγάλη 

εστίαση και έμφαση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και στη συνεργασία 

και την ανταλλαγή ιδεών. 

Εκπαιδευτές : 2 διευκολυντές. Ένας καθηγητής από κάθε τάξη. Ένας διευκολυντής θα πρέπει να 

έχει γνώση 3D εκτύπωσης, ο άλλος θα πρέπει να έχει γνώση σχετικά με τα επικά ποιήματα. Ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη συζήτηση. Έτσι, η κύρια 

εστίαση του καθηγητή θα πρέπει να είναι η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση των μαθητών 

θέτοντας ερωτήσεις που θα τους οδηγήσουν να αναπτύξουν τα δικά τους συμπεράσματα για το 

θέμα 

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί σε εργαστήριο / τάξη και απαιτεί ομαδική εργασία. 

 

Υλικά και πόροι 

● Βιβλία, ηλεκτρονικά εργαλεία για τα σχέδια, κουτιά, δείκτες, ψαλίδια 

● Νήματα, χρώματα για υλικά 3D, 

● Φορητοί υπολογιστές, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο, καλώδιο USB, κάρτα SD 

● Λογισμικό: Λογισμικό 3D μοντελοποίησης και σχεδιασμού ( π.χ. Timkercad , 

μπλέντερ), λογισμικό 3D Cad ( Solidworks ) ή Sketchup, λογισμικό 3D εκτύπωσης ( 

π.χ., Ultimaker Cura) 

● Μηχανή CNC 

 Για μια εκτενή λίστα με υλικά, παρακαλώ δείτε εδώ 

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ 

 

Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας : 

 Προετοιμασία 

A. Μεταφορτώστε το πρόγραμμα εκτύπωσης Cura και άλλο λογισμικό σε όλους τους 
υπολογιστές του εργαστηρίου. Ζητήστε από τους μαθητές να σας βοηθήσουν 
εθελοντικά.       

B. Προετοιμάστε τις ερωτήσεις που θα τους οδηγήσουν να κατανοήσουν τα Επικά 
Ποιήματα από τον Όμηρο. 

 
 Εφαρμογή 

1. Εισάγετε το περιεχόμενο του μαθήματος  στους μαθητές        
2. Ρωτήστε τους ερωτήσεις σχετικά με την κατανόηση των Επικών Ποιημάτων από τον 

Όμηρο που αφορούν σημαντικούς χαρακτήρες και αντικείμενα για την πλοκή του Έπους 
όπως η Θεά Καλυψώ, οι Θεοί του Ολύμπου, ο ραψωδός, ο Οδυσσέα πλωτήρας κλπ. για 
το μάθημα της Οδύσσειας. Εισαγάγετε ανάλογα για τον Ιλιάδα.        

3. Ζητήστε τους να προβληματιστούν για το γιατί αυτοί οι χαρακτήρες και τα αντικείμενα 
ήταν σημαντικά για το ταξίδι του Οδυσσέα.        

4. Ζητήστε τους να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντλήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν ταυτόσημες 
απεικονίσεις. Η ιδέα είναι να αναζητήσετε απεικονίσεις / σχέδια / κλπ. online και μέσω 
βιβλίων.        

5. Εισάγετε τους στο σχέδιο 3D.        
6. Δώστε 2-3 ώρες για να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες και παραμέτρους.  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=es&tl=el&u=https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
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7. Εγκαταστήστε tinkercad για τους μαθητές να μάθουν πώς να σχεδιάζουν και δείξτε τους 
πώς να βρουν και να περιηγηθούν σε 3D μοντέλα και σχέδια στο διαδίκτυο. Ενθαρρύνετε 
τους να εργάζονται σε ομάδες.  

8. Ζητήστε τους να ξεκινήσουν με απλά σχέδια και κατασκευές όπως μπρελόκ κλειδιών με 
τα ονόματά τους.        

9. Δείξτε τους το λογισμικό εκτύπωσης cura και ζητήστε τους να βρουν πώς να 
διαμορφώσουν τις παραμέτρους του έτσι ώστε να καταλήγουν με γρήγορες και 
ταυτόχρονα καλές εκτυπώσεις.        

10. Ενθαρρύνετε τους να μάθουν πώς να μετατρέψουν τα αρχικά τους σχέδια σε. stl αρχεία 
και στη συνέχεια σε αρχεία gcode.    

11. Παρέχετε νέα υλικά διαφορετικών χρωμάτων και δείξτε τους πώς γίνεται η αλλαγή 
υλικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί βαθμονόμηση του δαπέδου 
εκτύπωσης του εκτυπωτή.    

12. Κατά τη λειτουργία του εκτυπωτή, βοηθήστε τους να αλλάξουν το υλικό, να 
βαθμονομήσουν τη βάση εκτύπωσης, να προχωρήσουν στη διαδικασία καθαρισμού από 
υλικό που έχει συσσωρευτεί και στερεοποιηθεί τόσο στο ακροφύσιο όσο και στα 
τοιχώματα του σωλήνα μεταφοράς υλικού. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το 
ακροφύσιο και να προχωρήσετε αρκετές φορές στη θέρμανση του υλικού για να 
καθαρίσετε το εσωτερικό του σωλήνα από το στερεοποιημένο υλικό.    

13. Για εκείνους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βοηθήστε τους να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την εκτύπωση μοντέλων χρησιμοποιώντας το 
Ultimaker 2+.    

14. Ζητήστε από κάθε ομάδα να ολοκληρώσει τις κατασκευές της, οδηγώντας σε μια 
συζήτηση για το πώς αυτές οι κατασκευές τους βοηθούν να κατανοήσουν το 
περιεχόμενο του μαθήματος. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Βάλτε χαλαρωτική μουσική να παίζει! 

 Follow-up 

1. Συζήτηση στην τάξη: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία γι 'αυτούς;        
2. Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν την ατομική τους μάθηση. Οι προτεινόμενες 

ερωτήσεις είναι: τι πρέπει να βελτιώσω; Ποιες είναι οι δυνάμεις μου; Τι αγαπώ και τι δεν 
μου αρέσει στην εκτύπωση 3d; Πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση με βοήθησε να μάθω την 
Πληροφορική, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία κλπ;        

3. Ζητήστε από κάθε μαθητή να προετοιμάσει μια γραπτή ή προφορική παρουσίαση του 
τρόπου με τον οποίο η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης τον/την έκανε να 
κατανοήσει το περιεχόμενο των μαθημάτων της επιστήμης των υπολογιστών, της 
ιστορίας, της λογοτεχνίας κλπ. 

 


