
  

3D spausdinimo galimybės yra beribės. Nepaisant to, jog šis spausdinimo metodas yra naudojamas 

daugelyje sričių, yra dar viena sritis, kurioje taip pat galima panaudoti 3D spausdinimą: tai — 

švietimas. Projekto „3D-PAGALBA“ tikslas — suteikti suaugusiųjų švietimo srityje dirbantiems 

asmenims galimybę integruoti 3D spausdinimą į mokymą kaip dalį mokymo programos. 

 

 Projekto uždaviniai 

Pagrindinis projekto 3DP tikslas – sukurti novatorišką mokymo programą ir e-mokymosi platformą, 

skirtą 3D spausdinimo technologijai. Šie projekto metu sukurti nemokami ir laisvai visiems 

prieinami produktai suteiks besimokantiems suaugusiems specifinių įgūdžių, susijusių su IKT, 

inžinerija ir technologijomis. 
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Projekto partneriai 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija   

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.    
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Sveiki! 
 

Jus sveikina 1-asis projekto „3D-PAGALBA“ 
naujienlaiškis. Šiame numeryje rasite informaciją 
apie naujausius intelektinius produktus, sukurtus 
antrojo susitikimo, kuris vyko Rumunijoje, metu, taip 
pat susipažinsite su projekto partneriais. Šiame 
naujienlaiškyje turėsite galimybę susipažinti su 
pirmais dviem projekto partneriais: organizacijomis 
EuDA iš Čekijos Respublikos, kuri taip pat yra ir 
projekto „3D-PAGALBA“ koordinatorė ir MECB Ltd. iš 
Maltos. Kiekviename naujienlaiškyje skaitytojas 
sužinos įdomių faktų apie 3D spausdinimą bei kaip šis 
metodas yra naudojamas realybėje.  
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Pažintis su 3DP partneriais Antrasis projekto susitikimas   
Įsidarbinimo galimybių didinimas ES, integruojant 3D spausdinimą į suaugusiųjų mokymą   

Antrasis daugiašalis projekto „3D-PAGALBA“ susitikimas vyko 2018 metų gegužės 3 ir 4 dienomis, 
Jasai mieste, Rumunijoje. Susitikimą organizavo projekto partneris – organizacija Ludor 
Engineering. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė anksčiau (iškart po pirmojo susitikimo) 
įvykdytas užduotis bei užduotis, kurias turės pabaigti iki kito daugiašalio susitikimo, kuris vyks 
Zagrebe, Kroatijoje. 

 

Projekto „3D-PAGALBA“ komanda sukūrė šešiolika 3D spausdinimo atvejo analizės tyrimų, 
kuriuose pavaizduota, kaip galima sėkmingai mokyti suaugusius 3D spausdinimo technologijos. 
Šios atvejo analizės buvo labai svarbios norint gauti informacijos apie kitus projekto etapus bei 
suteikti įkvėpimo visiems, norintiems panaudoti 3D spausdinimą suaugusiųjų mokymo procese. 

 

Projekto metu, nepriklauso-
mai nuo išsilavinimo,  naudą 
gaus tiek suaugusiųjų 
švietėjai, tiek besimokantys 
suaugusieji. 

 

Remiantis partnerių 
patirtimi ir atliktais prelimi-
nariais tyrimais, buvo 
apibrėžtos   pageidaujamos 
gairės. Pradinės gairės tiek 
suaugusiųjų švietėjams, tiek 
besimokantiems suaugu-
siems buvo parengtos taip, 
kad suaugusieji galėtų 
mokytis pagal jiems 

pritaikytus mokymosi etapus. Taip pat buvo sukurtas terminų, kurie bus naudojami mokymo 
medžiagoje, žodynėlis, kad būtų galima suprasti terminus, kurie yra dažnai naudojami 3D 
spausdinimo srityje. Šios gairės bus naudojamos kaip pradinio ugdymo turinio pagrindas, kurio 
tikslas - sudominti suaugusius besimokančiuosius ir suaugusiųjų švietėjus 3D spausdinimo 
technologija. Po to bus kuriama e. mokymosi kurso medžiaga, kurią reikės išversti į įvairias kalbas. 
Ši mokymo medžiaga bus laisvai prieinama tikslinėms grupėms visoje Europoje. 

 

Projekto partneriai sutarė, kad trečiasis daugiašalis susitikimas 2018 metų lapkričio 8-9 dienomis 
vyks Zagrebe, Kroatijoje. 

Ar žinojote?  

 

„MECB Ltd“ yra Maltoje veikiantis konsultacinis biuras, skirtas padėti skatinti kompetenciją ir 
inovacijas, teikiant atitinkamas įvairių rūšių ir aukštos kokybės paslaugas: techninio konsultavimo 
paslaugas, mokslinių tyrimų ir mokymo paslaugas, ES projekto partnerių paslaugas. Biuro 
darbuotojai yra patyrę įvairių sričių specialistai, sukaupę žinių iš mokslinių leidinių ir/arba 
ankstesnių projektų. Sritys, kuriose dirba šie specialistai, apima 3D modeliavimą ir spausdinimą, 
papildytą realybę, technologinį verslumą, inovacijų ir kūrybiškumo metodus, darnų vystymąsi, 
mokymąsi visą gyvenimą ir e-mokymąsi. MECB turi tiesioginės patirties dalyvaujant įvairiuose ES 
projektuose ir konkursuose, įskaitant LLP Grundtvig, Leonardo da Vinči, Erasmus +, FP6 / 7, EEE ir 
KA2. 

Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd  

Iklinas, Malta 

Ar žinojote, kad pirmasis 3D spausdinimo pro-
cesas buvo vadinamas stereolitografija? Šis pro-
cesas buvo sugalvotas dar 1980 metais. 

Ar žinojote, kad 3D spausdinimas yra naudoja-
mas medicinoje? Yra gaminami pilnai pritaikomi 
rankų ir kojų protezai. Taip pat yra atliekami 
moksliniai tyrimai siekiant sukurti dirbtinius 
organus. 

Projekte 3DP dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Čekijos Respublikos, Rumunijos, Maltos, 
Lietuvos ir Kroatijos. Šiame numeryje pateikiama informacija apie 2 partnerius: įmones 
EuDA ir MECB Ltd. 

European Development Agency  

Praha, Čekijos Respublika 

2008 metais įkurta įmonė European Development Agency (EuDA) yra privati įmonė, veikianti kaip 
visos ES švietimo, inovacijų ir regionų plėtros institucijų ir ekspertų tinklas. EuDA teikia naujausią ir 
pažangiausią tarptautinio lygio informaciją viešųjų, privačių, ne pelno siekiančių bei akademinių 
sektorių veikloje vykdant švietimo veiklą, tarptautinį žinių perdavimą, pagrindinių suinteresuotųjų 
šalių tinklų kūrimą bei projektų kūrimą ir įgyvendinimą regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu 
lygiu. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija   

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.   
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