Μαρούσι,21/6/2019

PRINT3D: Η τρισδιάστατη εκτύπωση στην εκπαίδευση
βοηθά µαθητές µε προβλήµατα όρασης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Ελληνοαγγλική
Αγωγή» στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Erasmus+ «PRINT3D: Promoting Inclusion Through
Educational 3D Printing», µε συµµετέχοντες σχολεία και οργανισµούς από την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ισλανδία και τη Λετονία. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να εισάγει στα σχολεία
την τεχνολογία της τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης µε έµφαση στις ανάγκες µαθητών
και γενικά ατόµων µε µερική ή ολική απώλεια όρασης. Για τον σκοπό αυτό, εκπαιδευτικοί
πληροφορικής, καθηγητές αγγλικών και δάσκαλοι του Σχολείου, µετά από διαρκή επιµόρφωση
πάνω στη νέα αυτή τεχνολογία αλλά και στο θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την ευαίσθητη
αυτή κοινωνική οµάδα, σχεδίασαν και υλοποίησαν προσεκτικά πέντε (5) δράσεις,
τρισδιάστατους χάρτες και κατάλληλα αντικείµενα για µαθητές µε προβλήµατα όρασης και όχι
µόνο.

Ο χάρτης αφής της περιοχής του
Ολυµπιακού Σταδίου,
συµπεριλαµβανοµένου του Σχολείου και του
Σταθµού ΗΣΑΠ «Ειρήνη», δίνει
πληροφορίες για τους βασικούς δρόµους,
τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις και τη µορφή
της γύρω περιοχής.

Η τρισδιάστατη µακέτα του βράχου της
Ακρόπολης µε το αντίστοιχο υπόµνηµα σε
γραφή Braille επιτρέπει σε βλέποντες και
µη να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τα
κυριότερα µνηµεία πάνω στον ιερό βράχο.

Τα ανάγλυφα των διάφορων νησιών της Μεσογείου δείχνουν τη µορφολογία του
εδάφους. Με την αίσθηση της αφής η γη «ζωντανεύει» στα χέρια µας.

Ακόµη, µαθητές και εκπαιδευτικοί εκτύπωσαν τις διάσηµες Καρυάτιδες του Ερέχθειου. Η
µακέτα που δηµιούργησαν αντιστοιχεί στη διάταξη µε την οποία οι Καρυάτιδες εκτίθενται στο
Μουσείο της Ακρόπολης.

Τέλος, η συµµετοχή του Σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα έδωσε την ιδέα στους µαθητές να
εκτυπώσουν τον τρισδιάστατο χάρτη της Ευρώπης.

Τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Σχολείου παρουσιάστηκαν στη Βαλένθια στις 13 και 14
Ιουνίου 2019.

Σπουδαία ήταν η δουλειά που έγινε από όλους τους συνεργάτες. Τρισδιάστατοι χάρτες µετρό µε
υποµνήµατα σε γραφή Braille, κατόψεις κτιρίων, χάρτες περιοχών και άλλα χρήσιµα και
εντυπωσιακά αντικείµενα γέµισαν τον χώρο της έκθεσης.

Πέρα από τους σκοπούς του συγκεκριµένου προγράµµατος και µετά την επιτυχή ολοκλήρωσή
του, η τρισδιάστατη εκτύπωση ανοίγει νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση. Η τεχνολογία αυτή
µπορεί να ενσωµατωθεί στη διδασκαλία των περισσότερων µαθηµάτων (Μαθηµατικά, Φυσική,
Γεωγραφία, Ιστορία, κ.α.) δίνοντας στους µαθητές ακόµη περισσότερα ερεθίσµατα, δεξιότητες
και κίνητρα για µάθηση. Το µέλλον τους ανήκει!

Η οµάδα των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα:
Κώστας Κροµµύδας, δάσκαλος και υποδιευθυντής της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής»
Γιούλη Παπασταύρου, καθηγήτρια Πληροφορικής
Anna –Elisabeth Hunter Ladia, καθηγήτρια Αγγλικών και υπεύθυνη του προγράµµατος
CLIL (Content Language Integrated Learning)
Γιάννης Βρέντζος, δάσκαλος.

