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Резюме: Въпреки, че 3D принтирането е създадено преди повече от тридесет години, в днешно 

време се намират все повече приложения на този вид отпечатване на реални обекти. Една от 

главните области на нарастващ интерес към триизмерния печат е в областта на образованието и 

неговото приложение в различни учебни дисциплини и с различни възрастови групи. 

Имплементирането на технологията в обучението осигурява конструктивистки подход, т.е. 

човек активно изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. 

Ключови думи: 3D принтер, компютърно подпомогнат дизайн, технологии в обучението. 

 
Abstract: Although 3D printing was created more than thirty years ago, there are nowadays more and 

more applications of this type of real-world printing. One of the main areas of increasing interest in 

3D printing is in the field of education and its application in various subjects and with different age 

groups. The implementation of technology in training provides a constructivist approach, i.e. a person 

actively builds what they know and does not receive knowledge passively. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Адаптирането на образованието към информационния век не се изразява с едно 

просто действие за осъвременяване на учебното пространство, а налага пълна промяна на 

съдържанието, методите и целите на образователната система. То се изразява в цялостна 

образователна реформа, включително и в промяна на човешкото мислене. [2,4,5,10] Днес 

сме свидетели на разнопосочното приложение на една революционна, нововъзникваща 

технология на 3D принтерите. Една от главните области на нарастващия интерес към 

триизмерното печатане е в областта на образованието и неговото приложение в различни 

учебни дисциплини и с различни възрастови групи. Това поставя необходимостта от 

детайлен анализ на някои аспекти свързани с технологичните предизвикателства и 

педагогическите подходи при имплементирането на 3D принтерите в обучението. 

Съвременните педагогически изследвания доказват ефективността от приложението на 

конструктивизма като теоретична рамка за създаване на експериментален образователен 

сценарий, фокусиран върху 3D дизайна и печата [6,7,8,9]. 

 

2. АНАЛИЗ  

 Кога възниква идеята за 3D принтирането? 

Едно от първите свидетелства за откриване на триизмерния печат е през 1981 г. и е 

дело на Hideo Kodama от държавния индустриален институт в Нагоя (Япония). Той 

успешно синтезира два метода за построяване на пластмасови триизмерни модели чрез 

добавяне на материал и втърдване чрез ултравиолетова светлина. По-късно през юли 

1984г. Френски екип, начело с Alain Le Méhauté, патентоват стереолитографичен процес 

за изработка на триизмерни обекти. Френските инвеститори изоставят проекта с мотиви за 

липса на бизнес перспективи. Три седмици по-късно след датата на патента на френския 

екип, Чък Хъл (Chuck W. Hull) патентова своя идея на стереолитографията - процес, 
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описан като „система за генериране на триизмерни обекти чрез създаването на модел с 

напречно сечение на обекта, който ще се формира“. Негов принос е цифровият 

компютърен формат STL, който описва стратегиите за цифрово нарязване и запълване на 

обект, създаден с програмни продукти. Повечето съвременни апарати за триизмерен печат 

разчитат на FDM (fused deposition modeling) технология за изграждане на обекти, 

създадена през 1988г. от Скот Кръмп (Scott Crump) и комерсиализирана от неговата 

компания Stratasys през 1992г. За първи път терминът 3D принтиране е въведен от MIT 

(Масачузетски технологичен институт в САЩ) през 1993 г. отнасящ се за прахово 

наслояване чрез обикновени мастилено струйни глави. [9,12,13] 

 Областите на приложение на 3D принтерите 

Броят на приложенията за 3D принтери се увеличава с всяка година. 3D принтерите 

използват за печат различни материали като пластмаса, метал, имитация на стъкло, титан, 

сребро или злато, био тъкани, дори и шоколад. Екипът от учени в университета на Южна 

Калифорния разработи метод за създаване на къщи чрез 3D технологията[14]. Учени от 

Вашингтонския университет вече отпечатват заместващи кости за пациенти, които имат 

нужда от ортопедични или дентални процедури. Отпечатването на десерти има огромно 

значение за хранителната индустрия. В момента учени от различни лаборатории по света 

също търсят най-подходящият начин 3D принтерът да анализира различните физически и 

здравни параметри на човек, за да може сам да определя хранителните потребности на 

различните хора. В обозримото бъдеще скенер ще взима точните пропорции на човешкото 

тяло и ще отпечатва дрехи не само според предпочитанията на клиента, но и с точни 

индивидуални размери [12,13]. 

 

 
  

 Фиг.1. Статуетка на Васил Левски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фиг. 2. Череп след 3D моделиране. 

 
Фиг. 3. Октопод след 3D моделиране. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фиг. 4 Череп на маймуна след 3D 

моделиране. 

 

Учените все още търсят нови приложения за триизмерните принтери. На фиг. 5 сме 

представили само някои области на приложение на тази технология. 
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Фиг. 5 Области на приложение на 3D принтерите. 

 

 Механизъм на 3D принтирането 

3D принтирането е кумулативен (добавъчен) процес, при който се натрупват слой 

след слой, за да се образуват различни обекти. Тази технология е напълно 

противоположна на традиционния изваждащ процес, т.е. фокусирането върху изрязването 

или пробиването на част от материал, за да се получи част на по-голям обект. Елементите, 

които не могат да се отпечатат триизмерно, се наричат „витамини“. 3D принтирането се 

състои от три основни стъпки - моделиране (като това, което се прави със CAD софтуер), 

отпечатване (структурирането на слоевете от течност, прахови частици, хартия и т.н.) и 

апретура (полиране и добавяне на цвят). Сред най-често използваните материали в 

триизмерното принтиране са полилактидна киселина (PLA; вид полиестер, който е 

биоразградим и биоактивен при нагряване. Произвежда се от био продукти, например 

захарна тръстика или стеблото на царевицата), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS; 

термопласт, от който се правят кофичките за кисело мляко и детските конструктори), 

евтектични метали, порцелан, гума, хартия, сребро, стомана, алуминий, титаниеви сплави 

и дори злато [8, 9]. 

 

 Аспекти на 3D принтирането в обучението 

Приложението на съвременни технологии в обучението (в т.ч. и 3D принтерите) е 

пряко свързано с формирането на нова култура на учене и преподаване, провокирана от 

промяна в традиционните дидактически подходи, отреждащи предимно пасивна роля на 

учащите се. Необходимостта от нова образователна парадигма, съвместяваща 

традиционни методи и дигитални технологии е предизвикателство, което е свързано и с 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО 

Ася Асенова, Юлий Афзали 

34 

факта, че във всяка предметна област са налице разнообразни подходи за 

концептуализация и интерпретация на съставящите я феномени и обекти на изследване.  

Редица съвременни изследвания доказват положителният ефект от интегрирането на 

3D технологията за печат в образователния процес, чрез която се развива въображението 

на учениците и възможността да моделират и създадат реални 3D проекти [6, 7, 8]. 

Приложението на тази технология в процеса на обучение има два аспекта, а именно избор 

на специфичен контент, в рамките на който ще се прилага и избор на адекватни 

педагогическите методи, чрез които ще се въведе 3D принтирането.  

Конструктивизмът е едно от най-влиятелните съвременни интегрални направления 

при изследването и обяснението на процеса учене, който е обвързан с идеята, че учещият 

конструира собствените си знания в процеса на ученето, конструира значения, смисъл, 

учейки. В основата е тезата, че човек активно изгражда това, което знае, а не го получава 

пасивно. Знанията се конструират от учещите се, когато са включени в процес на активно 

учене, споделят постигнатото и пътя си до него с другите, обясняват нещата, които са 

разбрали. В този смисъл имплементирането на технологията за 3D принтирането в 

обучението осигурява възможност за реализиране на учебен процес изцяло подчинен на 

конструктивисткия подход. В най-общ план подходът се базира на цикъла на Колб, който 

включва следните стъпки: конкретен опит, наблюдение и рефлексия на този опит, 

формиране на възгледи и обобщения /теоретична концептуализация/, тестване на теорията 

в нови практически ситуации. Според Колб ако този цикъл е ефективен, обучителните 

дейности трябва да ангажират когнитивните, афективните и поведенските измерения на 

процеса на обучение. Когнитивното учене позволява разбиране на опита чрез рефлексия. 

Рефлексията е свързана с афективните измерения на учебния процес: възприятие, оценка, 

преоценка и може да повлияе при приложение на наученото в бъдещи действия, т.е. в 

поведението [11]. 

 

3. ИЗВОДИ 

Независимо от изборът на конкретно учебно съдържание при имплементирането на 

3D принтирането в час, обучаемите преминават през няколко етапа, които са в 

съответствие с етапите от цикъла на Колб и които условно ще наречем: етап на анализ на 

конкретно учебно съдържание, етап на планиране на прототипа, етап на конструиране на 

модел, етап на създаване на прототипа чрез 3D принтера и етап на рефлексия (фиг. 6). В 

рамките на този процес учащите се постигат увеличаващ се контрол над информацията, 

обработват я, извличат същественото, включват я в системата на наличния си опит. 
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Фиг. 6 Експериментален образователен сценарии за интегриране на 3D принтера в 

концепцията за „учене чрез правене“ 

 

 

В рамките на часовете по биология, на учениците може да се постави задача да 

конструират процеса свързан с механизма на ензимното действие чрез създаването на 

прототип за 3D принтер. Следвайки посочените етапи, учениците ще трябва да анализират 

конкретното учебно съдържание свързано със строежа на ензимите и механизмът на 

ензимното действие. На следващите етапи обучаемите планират и създават модел на 

процеса, който ще подлежи на 3D принтиране. Следва създаването на отделните елементи 

свързани с механизма на ензимното действие (субстрат (S), продукт (Р), ензимно-

субстратен комплекс (ES), ензимно-продуктен комплекс (EP)) чрез 3D принтера. 

Последният етап от процеса изисква от учениците да моделират и обяснят механизма на 

ензимното действие с помощта на 3D принтираните елементи. Триизмерният печат има 

редица предимства на приложение в различни учебни предмети, от информационните 

технологии до физика и дори при изграждането на биологични или географски модели. 

Въпреки това появата на прости софтуерни пакети и наличието на онлайн уроци 

значително подобриха достъпността до технологията.  

Въз основа на направеният анализ по отношение приложимостта на 3D принтерите в 

образованието, логично следва и заключението, че те имат потенциал да се превърнат в 

широко използван образователен инструмент през следващите години.  
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