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Πού απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να γίνουν 

πιστοποιημένοι εκπαιδευτές τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα επωφελούνται: 

Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής 

που επιθυμούν να προσληφθούν ή να διοριστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Το πρόγραμμα 

προσφέρει: 

Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης. 

Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. 

Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης 

και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-

2019). 



 

Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που 

εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και 

άλλα κέντρα επιμόρφωσης και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση τρισδιάστατου ψηφιακού 

σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών 

(πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής κ.λ.π) που στοχεύουν να αποκτήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα κατά την μετέπειτα διαδικασία αναζήτησης εργασίας. 

Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δια βίου μάθησης και άλλες δομές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο του τρισδιάστατου 

ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

 

Πού στοχεύει: 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να 

ασχοληθούν με την διδασκαλία στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), προσφέροντας επικαιροποιημένες 

γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που 

υπάρχουν στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

 

Τι αναμένεται να επιτευχθεί: 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν 

στάσεις έτσι ώστε: 

να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) αξιοποιώντας σχετικές μεθοδολογίες, 

να οργανώνουν και να διαχειρίζονται εργαστήρια και μαθητικές ομάδες τρισδιάστατου ψηφιακού 

σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), 

να αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε φροντιστήρια, σε κέντρα 

δια βίου μάθησης και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης που εστιάζουν στο 

πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING). 



 

Τι αναμένεται να επιτευχθεί: 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου 

κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο 

πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING), για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει: 

Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο της υψηλής τεχνολογίας 

αιχμής , 

να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα 

γύρω από τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση όπως αυτή καταγράφεται 

στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα των αναπτυγμένων χωρών, 

να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών 

στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING) από τους εκπαιδευτικούς, 

να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων του 3D MODELING και 3D 

PRINTING στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, 

να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING), όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και 

διαγωνισμούς, 

να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου του τρισδιάστατου 

ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Σκοπός - Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου 

κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο 

πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING), για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει: 

Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο της υψηλής τεχνολογίας 

αιχμής , 



 

να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα 

γύρω από τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση όπως αυτή καταγράφεται 

στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα των αναπτυγμένων χωρών, 

να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών 

στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING) από τους εκπαιδευτικούς, 

να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων του 3D MODELING και 3D 

PRINTING στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, 

να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING), όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και 

διαγωνισμούς, 

να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου του τρισδιάστατου 

ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία 

κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Η 

τρισδιάστατη εκτύπωση λειτουργεί ξεκινώντας με ένα ψηφιακό μοντέλο σε ένα αρχείο 3D CAD 

(Computer Aided Design) και στη συνέχεια δημιουργεί ένα φυσικό τρισδιάστατο αντικείμενο. 

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής εφαρμόζει τον απαιτούμενο συνδυασμό πρώτης ύλης (πλαστικό, 

μέταλλο, καουτσούκ και άλλα πρωτογενή υλικά) και στη συνέχεια κατασκευάζει το αντικείμενο, 

προσθέτοντας ένα στρώμα τη φορά, σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδίασης από το αρχικό αρχείο CAD. 

Ο ρόλος της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση, έγκειται στη μεταφορά αντικειμένων από 

την φαντασία του μαθητή, στην οθόνη του υπολογιστή και κατόπιν στον πραγματικό, φυσικό κόσμο 

– στα χέρια των μαθητών – για παρατήρηση, μελέτη και γενικά για έρευνα. 

Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή στην τάξη, προκειμένου να 

ερευνήσουν περιοχές από την Ιστορία, τη λογοτεχνία, τη Γεωγραφία, τη Βιολογία , τη Χημεία, τα 

Μαθηματικά, τη Φυσική, την Τεχνολογία, την Τέχνη και άλλα γνωστικά πεδία. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένα εργαλείο, που βοηθά τους μαθητές να συλλάβουν και να 

οπτικοποιήσουν τα σχέδιά τους, καθώς αναπτύσσουν την εργασία τους από τα στάδια ενός 

δισδιάστατου αρχικού σκίτσου πάνω σ’ ένα φύλλο χαρτί, μέχρι το τελικό προϊόν. 

 



Γενικότερα η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό και πρόκληση για 

αναζήτηση. Λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει πρόσβαση σε 

γνώσεις που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμες, ανοίγει νέες δυνατότητες μάθησης και τέλος 

προωθεί δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του προγράμματος, συνδυάζεται  η δημιουργική φαντασία 

(Αφήγημα), με τον τρόπο  αναπαράστασης  των χαρακτήρων (Συναισθήματα) και του χώρου 

(Γεωμετρία), εντός του οποίου οι χαρακτήρες αναπτύσσουν τις σχέσεις τους (Ενσυναίσθηση). 

 

Ομάδα Στόχος (περιγραφή- διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών- κριτήρια επιλογής) 

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να 

ασχοληθούν με την διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων του τρισδιάστατου ψηφιακού 

σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 

φροντιστήρια και άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν: 

Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής 

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών 

 

Πιστοποιητικό - Μονάδες ECVET: 

Τύπος Πιστοποιητικού: 

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης: 

Δια ζώσης, Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Εξ Αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), 

Τεχνικές εκπαίδευσης - Εργαλεία- Εξοπλισμός: 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning): Η διδασκαλία του προγράμματος διεξάγεται διαδικτυακά 

μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει 

αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του 

Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα. Στην τελευταία ενότητα θα 

πραγματοποιηθεί υβριδική εκπαίδευση, δια ζώσης για όσους το επιθυμούν και μέσω διαδικτύου. 

 



Εκπαιδευτικό Υλικό - Πρόσθετες Πηγές: 

α) Σημειώσεις διδάσκοντα καθηγητή. 

β) Διαφάνειες/ Ταινίες μικρού μήκους/ Δημοσιεύσεις, άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή 

γ) Σχετική βιβλιογραφία και έγκυρα σχετικά κείμενα από αξιόπιστους φορείς 

δ) Πρακτικές ασκήσεις όπου απαιτείται και case studies 

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης: 

Τεστ, Εργασία, Ασκήσεις, Μελέτες περίπτωσης, 

Τέλη παρακολούθησης (σε €): 

600 

Αριθμός Δόσεων (εφόσον προβλέπονται εκτός της εφάπαξ καταβολής): 

3 

Πίνακας Εκπτώσεων τελών παρακολούθησης (εφόσων υπάρχουν): 

 

Εφάπαξ προπληρωμή:0 % 

Άνεργοι- Πολύτεκνοι- Άτομα με ειδικές ανάγκες:15 % 

Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:15 % 

Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα:15 % 

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων συγγενών πρώτου και δεύτερου 

βαθμού:0 % 

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας:0 % 

Εκπαιδευόμενοι που φοιτούν ή φοίτησαν στο παρελθόν σε πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας:0 % 

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα:0 % 

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Δ. Μακεδονίας (για τα δια ζώσης προγράμματα):0 % 

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ή με ανήλικο τέκνο 

με ειδικές ανάγκες:15 % 

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ:15 % 



Επιστημονικός Υπεύθυνος : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Επιμορφωτές: 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Μηνάς Δασυγένης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Αντώνιος Χατζησάββας 

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

1 Εισαγωγή στον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και στην τρισδιάστατη 

εκτύπωση (3D PRINTING) 

2 Μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και την 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

3 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

στην προσχολική εκπαίδευση 

4 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

5 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

6 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

στην τάξη 

7 Αξιοποίηση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING), στην Ειδική Αγωγή 

8 Αξιοποίηση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

9 Design Thinking στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

 



10 Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών που 

σχεδιάζονται στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

11 Οργάνωση εργαστηρίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

12 Συμμετοχή και οργάνωση σε μαθητικά φεστιβάλ και διεθνείς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς με 

θέμα τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 

PRINTING) στην Εκπαίδευση 

13 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING 

εξ’ αποστάσεως 

14 Συναρμολόγηση, Συντήρηση, Τεχνολογία Υλικών εκτύπωσης και Ασφάλεια ενός τρισδιάστατου 

εκτυπωτή 

15 Εργαστηριακά μαθήματα σε λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

 

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων : 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 1 Εισαγωγή στον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) 

και στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Ο τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 

PRINTING) αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των προηγμένων χωρών τόσο του 

δυτικού κόσμου Ευρώπης και Αμερικής  όσο και εκείνου της Άπω Ανατολής όπως η Κίνα, η Κορέα, η 

Ιαπωνία κ.ά., με τον ρόλο τους να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Από αρχικά εργαλεία 

βιομηχανικού σχεδιασμού, μετατράπηκαν σε εργαλεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

τα οποία  συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαθεματικών και διεπιστημονικών διδακτικών 

προσεγγίσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβάλλοντα έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

πολύ σημαντικά δημιουργικά αποτελέσματα. 

 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους η ιστορική εξέλιξη καθώς και 

σύγχρονες ανάγκες οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού 

(3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε παγκόσμιο επίπεδο στην 

Εκπαίδευση  και να αναλυθούν οι βασικοί άξονες και αρχές που διέπουν την αξιοποίηση τους. 

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 



a) Γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη και αναγκαιότητα του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην Εκπαίδευση και πως 

αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών θεωριών. 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Δημήτρης Ζιούζιος 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 2 Μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον τρισδιάστατο ψηφιακό 

σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στη Εκπαίδευση βασίζονται σε διάφορες 

μεθοδολογίες (παιδαγωγικές θεωρίες) όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο κατασκευαστικός 

εποικοδομισμός, το Embodied learning, το Project based learning, το problem based learning, και το 

game based learning. 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι 

βασικές αυτές μεθοδολογίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να στηρίξουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Αναγνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες που συνδέονται με τον τρισδιάστατο ψηφιακό 

σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στο πλαίσιο ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη. 

b) Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η κάθε μεθοδολογία να εφαρμοστεί στο 

πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING) και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει για τους εκπαιδευόμενους. 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Αντώνιος Χατζησάββας 

 



Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 3 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στην προσχολική εκπαίδευση 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Η επαφή των παιδιών από μικρή ηλικία με τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία που βρίσκονται 

πρωτίστως, στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα καθιστά ικανά να αντιληφθούν και να 

χειριστούν τόσο απλές ψηφιακές εφαρμογές όσο και χειροκίνητους ψηφιακούς εκτυπωτές οι 

οποίοι έχουν τη μορφή ενός μολυβιού (3D Pen) και με επιτυχία να ενσωματωθούν στο γενικότερο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο για την Προσχολική Εκπαίδευση. 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι 

ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), καθώς και να παρουσιαστούν οι 

βασικότερες πλατφόρμες ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) 

και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) πλαισίου της προσχολικής εκπαίδευσης. 

b) Γνωρίζουν τα βασικά λογισμικά προγράμματα τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και εργαλεία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) όπως το 3D Pen, που 

χρησιμοποιούνται στην προσχολική εκπαίδευση. 

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την προσχολική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις 

μεθόδους διδασκαλίας τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 4 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την 

εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να 



παρουσιαστούν τα βασικά λογισμικά προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (3D 

MODELS)   όπως TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, 

να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται  μια τρισδιάστατη εκτύπωση μετά τον 

τρισδιάστατο σχεδιασμό ενός αντικειμένου, απομυθοποιώντας τις δυσκολίες που κάποιος μπορεί 

να φανταστεί ότι υπάρχουν. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

b) Γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στις εφαρμογές: 

TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD. Επίσης τα βήματα της μετάβασης από τον τρισδιάστατο σχεδιασμό 

του μοντέλου στην τρισδιάστατη εκτύπωση του. 

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις 

μεθόδους διδασκαλίας του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

 Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 5 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την 

εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να 

παρουσιαστούν τα βασικά λογισμικά προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (3D 

MODELS)   όπως TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD, Meshmixer, Blender που αξιοποιούνται σε αυτές 

τις συνθήκες. Επίσης, να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται  μια τρισδιάστατη 

εκτύπωση μετά τον τρισδιάστατο σχεδιασμό ενός αντικειμένου, χρησιμοποιώντας λογισμικά κοπής 

(Slicer)  3D μοντέλων όπως για παράδειγμα το Cura, απομυθοποιώντας τις δυσκολίες που κάποιος 

μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχουν. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 



b) Γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) που χρησιμοποιούνται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

με έμφαση στα Λογισμικά προγράμματα: TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD, Meshmixer, Blender για 

το 3D MODELING και Cura για το 3D PRINTING. 

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις 

μεθόδους διδασκαλίας του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Μηνάς Δασυγένης 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 6 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στην τάξη 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Τόσο ο Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) όσο και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 

PRINTING) έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη μάθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να 

εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, να βελτιώσουν τη στάση απέναντι στα αντικείμενα και τα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με το STEM και να αυξήσουν την ενασχόληση των μαθητών. 

Ταυτόχρονα, μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη 

δημιουργία διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι πρακτικές του τρισδιάστατου ψηφιακού 

σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), το τι είναι στην πράξη η 

παιδαγωγική προσέγγιση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) και πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην τάξη. Θα γίνει 

σύνδεση των πρακτικών του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING)  με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και θα γίνει συζήτηση του πως μπορούν να εμπλακούν και να 

χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) όλες οι ειδικότητες. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Κατανοούν τι είναι η παιδαγωγική προσέγγιση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING),και πως μπορούν να εφαρμοστούν 

στην πράξη. 



b) Να εφαρμόζουν πρακτικές και ρουτίνες σκέψης για καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

c) Να σχεδιάζουν μια διδακτική ενότητα σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING). 

d) Να βρίσκουν συνδέσεις με άλλα μαθήματα και να προάγουν την ολιστική προσέγγιση στη 

μάθηση. 

e) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), σε συνδυασμό με φυσικά υλικά και 

ανοιχτό λογισμικό προσβάσιμο σε όλους. 

f) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), που έχουν ως στόχο να προάγουν και την 

πράσινη εκπαίδευση 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 7 Αξιοποίηση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), στην Ειδική Αγωγή 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων ερευνών καταγράφει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τη θετική 

απήχηση  του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι τέτοιου είδους περιβάλλοντα βελτιώνουν την 

απόλαυση των μαθητών με ό,τι ασχολούνται, ενώ παράλληλα, επιτείνει την ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος τους. 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους 

το πλαίσιο αξιοποίησης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), στην Ειδική Αγωγή, δίνοντας έμφαση στην 

διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 



a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) 

και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. 

b) Γνωρίζουν τα βασικά λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην ειδική αγωγή. 

Επιμορφωτές : 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Μηνάς Δασυγένης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 8 Αξιοποίηση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους το πλαίσιο αξιοποίησης του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING), δίνοντας έμφαση στην διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) 

και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

b) Γνωρίζουν βασικά δωρεάν και εύκολα στον χειρισμό τους λογισμικά προγράμματα, τόσο του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) όσο και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING) που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Επιμορφωτές : 

Μηνάς Δασυγένης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 9 Design Thinking στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού 

σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 



Η σύνδεση του Design Thinking με το πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα 

τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν 

και θα συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, 

ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικές και μέθοδοι ενσωμάτωσης του Design Thinking στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για την ενσωμάτωση του Design Thinking σε 

δραστηριότητες του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING). 

b) Σχεδιάζουν δραστηριότητες που ακολουθούν μεθοδολογίες βασιζόμενες στο Design Thinking, 

στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 10 Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων σπουδών που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού 

(3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 60 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING) και η αξιολόγηση τους είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν που θα πρέπει να διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί. Στόχος της ενότητας είναι να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην έρευνα, τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων σπουδών του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες αξιοποιώντας τις μεθόδους 

διδασκαλίας του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3D PRINTING). 

b) Ορίζουν στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 



c) Αξιοποιούν λογισμικά προγράμματα και εκπαιδευτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

d) Αξιοποιούν πηγές στο διαδίκτυο για την αναζήτηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

e) Σχεδιάζουν πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 

σπουδών για τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη 

εκτύπωση (3D PRINTING). 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Μηνάς Δασυγένης 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 11 Οργάνωση εργαστηρίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού 

(3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που ορίζονται από την εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου 

ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), απαιτούν 

την κατάλληλη οργάνωση του χώρου εργασίας των μαθητών και μαθητριών. Σκοπός της ενότητας 

είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους μέθοδοι και τεχνικές 

οργάνωσης του εκπαιδευτικού χώρου – εργαστηρίου για την αποδοτική υλοποίηση του πλαισίου 

του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING), εξετάζοντας καλές πρακτικές που αφορούν τα τραπέζια και τους πάγκους εργασίας, την 

αποθήκευση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων, την τοποθέτηση και 

αξιοποίηση των εποπτικών μέσων. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Οργανώνουν τον χώρο όπου πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό έργο του τρισδιάστατου 

ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

b) Σχεδιάζουν και να οργανώνουν την αποθήκευση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού και 

των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικές του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού 

(3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 



Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Αντώνιος Χατζησάββας 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 12 Συμμετοχή και οργάνωση σε μαθητικά φεστιβάλ και διεθνείς 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς με θέμα τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και 

την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) στην Εκπαίδευση 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Μια πτυχή της εφαρμογής προγραμμάτων του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D 

MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) αφορά μαθητικούς διαγωνισμούς και 

φεστιβάλ που διοργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και στηρίζουν την εξωστρέφεια των μαθητών και μαθητριών. Στόχος της 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικοί μαθητικοί 

διαγωνισμοί και φεστιβάλ που διοργανώνονται σε ετήσια βάση και να αναλυθούν οι βαθμοί 

δυσκολίας, δημιουργικότητας και πολυπλοκότητας τους. Επίσης η ενότητα στοχεύει στην συζήτηση 

με τους εκπαιδευόμενους για τις μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης ομάδων ενίσχυσης του 

τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING), παρουσιάζοντας παραδείγματα καλών πρακτικών που αφορούν την διαχείριση του 

μαθητικού δυναμικού και των συναισθημάτων των παιδιών που συμμετέχουν σε μια τέτοια 

διαδικασία. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Γνωρίζουν τα είδη και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών μαθητικών διαγωνισμών και φεστιβάλ 

τα οποία αφορούν τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη 

εκτύπωση (3D PRINTING) τα οποία διοργανώνονται σε ετήσια βάση. 

b) Γνωρίζουν μεθόδους και τακτικές οργάνωσης μαθητικών ομάδων πάνω στον τρισδιάστατο 

ψηφιακό σχεδιασμό (3D MODELING) και την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) για την 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ. 

c) Αντιμετωπίζουν με επιτυχία καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο εσωτερικό των 

μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και σχετίζονται με το άγχος και την 

απογοήτευση. 



Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 13 Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING εξ' αποστάσεως 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Οι πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του covid-19 έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε ομαδοσυνεργατικές μεθοδολογίες που 

αξιοποιούνται σε προγράμματα του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να 

συζητήσει με τους εκπαιδευόμενους μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης 

που θα μπορούν να ενσωματώνουν στοιχεία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D 

PRINTING). 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

a) Γνωρίζουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υποστηρίξουν 

την διδασκαλία στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). 

 Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

Μηνάς Δασυγένης 

Αντώνιος Χατζησάββας 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 14 Συναρμολόγηση, Συντήρηση, Τεχνολογία Υλικών εκτύπωσης και 

Ασφάλεια ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και η 

δυναμική της εφαρμογής αυτής έχει αναγνωριστεί ευρέως. Ωστόσο συχνά, πολλοί εκπαιδευτικοί, 



δε διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξειδίκευση αυτής της τεχνολογίας. 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης που βασίζονται σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις και κάνουν χρήση διαφόρων υλικών (πλαστικό, μέταλλο, σκυρόδεμα, σοκολάτα κ.λπ.) 

σε διάφορες μορφές (υγρό, στερεό (φύλλο, νήμα και σβόλος), σκόνη και πολτός ). Για παράδειγμα, 

οι τεχνολογίες που ονομάζονται: Στερολιθογραφία (Stereolithography- SLA), Ψηφιακή Επεξεργασία 

Φωτός (Digital Light Processing-DLP),  Επιλεκτική συμπύκνωση λέιζερ (Selective Laser Sintering-SLS) 

κ. ά.. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη 

επειδή είναι πολύ περίπλοκες, πολύ ακριβές ή απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις, αλλά θα 

καλυφθούν εν συντομία από το πρόγραμμα. Η πιο κατάλληλη για χρήση σε σχολικό περιβάλλον 

είναι η τεχνολογία της Μοντελοποίησης σύντηξης εναπόθεσης- (Fused Deposition Modeling-FDM), 

που αποτελεί επίσης και την πιο δημοφιλή και προσιτή τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και 

θα καλυφθεί αναλυτικά, καθώς και οι ιδιότητες των διαφορετικών υλικών/νημάτων εκτύπωσης που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σχολική αίθουσα ή σπίτι από έναν οικιακό 3διάστατο 

εκτυπωτή. 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό στους εκπαιδευτικούς 

έναν εκτυπωτή τύπου  Μοντελοποίησης Σύντηξης Εναπόθεσης, ο οποίος δημιουργεί αντικείμενα με 

τήξη ενός πλαστικού σύρματος (που ονομάζεται νήμα) το οποίο εφαρμόζεται, στρώμα-στρώμα, 

μέσω ενός θερμαινόμενου ακροφυσίου. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να : 

a) Μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή τύπου 

Μοντελοποίησης Σύντηξης Εναπόθεσης. 

b) Μπορούν να επιλέγουν υλικά εκτύπωσης για τα τρισδιάστατα μοντέλα. 

c) Μπορούν να προγραμματίζουν τον τρισδιάστατο εκτυπωτή τύπου Μοντελοποίησης Σύντηξης 

Εναπόθεσης, ώστε να είναι έτοιμος για εκτύπωση. 

d) Μπορούν να συντηρούν τα βασικά μέρη του και να αναγνωρίζουν πιθανές βλάβες του. 

e) Μπορούν να συναρμολογούν έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή τύπου Μοντελοποίησης Σύντηξης 

Εναπόθεσης. 

f) Μπορούν να τροποποιούν κάποια μέρη ενός εκτυπωτή τύπου Μοντελοποίησης Σύντηξης 

Εναπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιούν εκτυπώσεις μεγαλύτερων διαστάσεων. 

g) Μπορούν να γνωρίζουν μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εκτυπωτή. 

 Επιμορφωτές : 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Μηνάς Δασυγένης 

Δημήτρης Ζιούζιος 



Αντώνιος Χατζησάββας 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: 15 Εργαστηριακά μαθήματα σε λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού 

(3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και έχουν ως στόχο την εξάσκηση των 

εκπαιδευόμενων στα διάφορα λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού και τρισδιάστατης εκτύπωσης 

τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν λογισμικά προγράμματα τρισδιάστατου 

σχεδιασμού για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

b) Είναι σε θέση να μεταφέρουν το τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου, προς εκτύπωση στον 

τρισδιάστατο εκτυπωτή. 

c) Είναι σε θέση να χειρίζονται λειτουργικά έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή τύπου Fused Deposition 

Modeling (FDM), ο οποίος χρησιμοποιείται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

d) Είναι σε θέση να βελτιστοποιούν την ποιότητα του παραγόμενου τρισδιάστατα εκτυπωμένου 

μοντέλου μέσω καθαρισμού, γυαλίσματος, βαφής κ.λ.π. 

Επιμορφωτές : 

Φίλιππος Καλαμάρας 

ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης 

Μηνάς Δασυγένης 

Δημήτρης Ζιούζιος 

Αντώνιος Χατζησάββας 


