
  

3D spausdinimo galimybės yra beribės. Nepaisant to, kad 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 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 suaugusiesiems specifinių įgūdžių, susijusių su IKT, 
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Projekto partneriai 

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

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

 

Tai 2-asis projekto „3D-PAGALBA“ naujienlaiškis. Šiame 
numeryje rasite informaciją apie naujausius intelektinius 
produktus, o taip pat trečiąjį  projekto partnerių 
susitikimą, kuris vyko Kroatijoje. Naujienlaiškyje taip pat 
yra pristatomi projekto partneriai. Šiame numeryje 
turėsite galimybę susipažinti su  dviem projekto 
partneriais - tai organizacijos: Ludor Engineering iš 
Rumunijos ir STSFV iš Kroatijos.  

Būtinai perskaitykite 2-ąjį šio naujienlaiškio puslapį, kad 
sužinotumėte daugiau informacijos apie 3D spausdinimo 
pritaikymą bei kaip tai naudojama realybėje. Socialinių 

inovacijų fondas (SIF) 

3D spausdinimo  
integravimas į  suau-
gusiųjų mokymą 

Issue # 
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Pažintis su 3DP partneriais Trečiasis projekto susitikimas   
Įsidarbinimo galimybių didinimas ES, integruojant 3D spausdinimą į suaugusiųjų mokymą   Įsidarbinimo galimybių didinimas ES, integruojant 3D spausdinimą į suaugusiųjų mokymą   

Trečiasis tarptautinis projekto „3D-PAGALBA“ susitikimas 2018 metų lapkričio 8-9 dienomis vyko Zagrebe, 
Kroatijoje. Susitikimą organizavo projekto partneris Strojarska Technička Škola Fausta Vrančića (STSFV). 
Susitikimo metu partneriai pristatė anksčiau įvykdytas užduotis, kurias turės pabaigti iki kito tarptautinio 
partnerių susitikimo, kuris vyks Kaune, Lietuvoje. 

 

Trečiojo susitikimo metu projekto komanda aptarė patobulinimus, kurie yra reikalingi mokymo kurso turiniui, 
siekiant suteikti pakankamai informacijos, kad suaugusiųjų švietėjai ir besimokantieji galėtų greičiau išmokti 
naudotis 3D spausdinimo technologija ir jiems nereikėtų visą laiką mokytis sudėtingos teorijos. Mums pavyko 
tai įgyvendinti, nes pirmiausia buvo parengta suaugusiųjų švietimui skirta mokymo programa, kurioje buvo 
pateikti konkretūs kursų moduliai, kurie buvo atrinkti  kaip „3D pagalbos“ kurso esmė. 

 

Modulių temos, kurių sudėtingumas yra nuo pradedančiojo iki pažengusio lygmens, yra šios: (1) Įvadas į 3D 
spausdinimą; (2) Prieinamos 3D spausdinimo technologijos; (3) Dizainas atsižvelgiant į 3D spausdinimą; (4) 3D 
spausdinimo programinė įranga (angl. slicer software), skirta tolimesniam 3D spausdinimui; (5) 3D 
spausdinimo technologijų ateitis; (6) Atvejų analizė pramonėje; (7) 3D spausdinimas, skatinantis kūrybiškumą 
ir naujoves ir (8) 3D spausdinimas ir verslumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kiekvieno modulio vartotojams bus pateikta 10 klausimų, siekiant įvertinti vartotojų suvokimo lygį. 
Susitikimo metu buvo aptarta elektroninio mokymosi platformos struktūra ir kiekvieno atskiro modulio 
išdėstymas. Kitas etapas — vertimo proceso pradžia, t. y. mokymo kurso medžiagos vertimas į partnerių 
nacionalines kalbas. Tai reiškia, jog kursas bus parengtas anglų, rumunų, čekų, lietuvių ir kroatų kalbomis. 
Ketvirtas tarptautinis susitikimas 2019 metų balandžio 25 -26 dienomis vyks Kaune, Lietuvoje. 

Ar žinojote? 

 

`Faust Vrančić Technical High School yra profesinė vidurinė mokykla, kurioje yra siūlomos 4 ir 3 metų 
trukmės mokymo programos, skirtos mechatronikos, kompiuterių inžinerijos, motorinių transporto 
priemonių ir mechanikos inžinerijos specialistams bei CNC operatoriams rengti. 2018 metais 645 
studentai dalyvavo 28 skirtingų sričių mokymo kursuose, kuriuos vedė 66 mokytojai. Suaugusiųjų 
švietimas yra specializuotas CNC ir CAD/CAM programavimo srityse. 
Mūsų mokykla yra viena iš 25 Kroatijos Respublikos mokyklų, kurios buvo pavadintos Regioniniais 
kompetencijų centrais. Regioniniai centrai, padedant ministerijoms, jungia mokyklas, kolegijas ir 
darbdavius. Be projekto „3D pagalba“, FVTH taip pat dalyvauja šiuose „Erasmus+“ projektuose: KA1: 
Mobilumas mokymosi tikslais „Žvelgiant į ateitį“ ir KA3: Bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje. 

Ar žinojote, kad naudojant didžiausią pasaulyje spaus-

dintuvą galima sukurti 12x27x9m pastatus? Ar žinojo-

te, kad 2018 metais 3D spausdinimo pramonė buvo 

vertinama 7,3 milijardo JAV dolerių? 

3D spausdinimo technologijos dėka odontologai savo 

klientams gali pasiūlyti individualias odontologines 

intervencijas. Žmonėms greičiau atliekamos odontolo-

ginės procedūros. 

Projekte 3DP dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Čekijos Respublikos, Rumunijos, Maltos, Lietuvos ir 

Kroatijos. Šiame numeryje pateikiama informacija apie 2 partnerius: organizacijas Ludor ir STSFV. 

Ludor Engineering  

Jasai, Rumunija 

Ludor Engineering yra Rumunijoje įsikūrusi inžinerijos įmonė, teikianti visapusiškas mechanikos 

inžinerijos ir projektavimo bei produktų kūrimo ir prototipų kūrimo paslaugas. Ji taip pat turi 

patirties diegiant pažangias technologijas švietimo srityje, įskaitant 3D spausdinimą, pramonę 4.0, 

dronus ir kt. Ludor Engineering turi tiesioginės patirties dalyvaujant ES projektuose, įskaitant 

projektą „Erasmus+“, kuriame dalyvavo ir kaip koordinatorė, ir kaip partnerė. Be techninių ir 

projektų valdymo žinių, mes taip pat galime pasikliauti dideliu nacionaliniu ir tarptautiniu 

bendradarbiavimo tinklu: bendradarbiaujame su universitetais, mokyklomis, privačiomis įmonėmis 

ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

`Faust Vrančić Technical High School  

Zagrebas, Kroatija 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija   negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  Projekto Nr. 2017-1-CZ01-KA204-035528  


