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Jūs skaitote ketvirtąjį ir paskutinįjį 3DP projekto
naujienlaiškį.
Šiame leidinyje pateikiama informacija apie projekto
rezultatų atnaujinimus, atliktus po ketvirtojo ir
paskutiniojo
partnerių
susitikimo
Bukarešte,
Rumunijoje. Taip pat pristatomi likę 3DP projekto
partneriai bei trumpai aprašomi projekto metu sukurti
rezultatai.
Galiausiai
šiame
paskutiniajame
naujienlaiškyje
aprašomi
projekto
partnerių
organizuoti 3DP projekto rezultatų sklaidos renginiai.

Projekto tikslai
Projektu siekiama suteikti žmonėms galimybę tobulinti savo įgūdžius 3D spausdinimo srityje bei
įgyti žinias, kurios leistų darbuotojams, verslininkams, mokytojams, tarpininkams ir pan. aktyviai
veikti šioje srityje. Projekto rezultatais galės naudotis organizacijos, įmonės ir asmenys,
besidomintys kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija
įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje,
finansuose ir kt.
Partneriai sukurs 3D spausdinimo kurso programą kartu su mokomąja medžiaga, gaires
lektoriams ir e-mokymosi aplinką.
Projekto rezultatai bus parengti šešiomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, lietuvių).
Šis projektas skirtas plačiai auditorijai, į kurią įeina profesinio švietimo ir mokymo studentai bei
teikėjai, kompanijos, naudojančios 3D spausdintuvus ar viešosios įstaigos.

www.3d-p.eu
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Susipažinkime su 3DP partneriais
3DP projekte dalyvauja 9 partneriai iš Rumunijos, Italijos, Maltos, Lietuvos, Lenkijos ir
Ispanijos. Šiame numeryje pristatome tris partnerius iš Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos
Centro de Formación Somorrostro
Muskiz, Ispanija
Somorrostro mokymų centras – tai profesinė mokykla įkurta 1947m. Mokykloje mokiniai įgyja
vidurinįjį išsilavinimą, 3 lygių profesinį mokymą taip pat yra teikiami profesinės kvalifikacijos
mokymai suaugusiems ar bedarbiams. Profesinė kvalifikacija įgyjama šiose srityse: siuvimo,
pramonės įmonių eksploatavimo, statybos ir remonto; automobilių priežiūros; elektros ir
elektronikos; informacinių technologijų; aplinkosaugos; statybos ir inžinerijos; socialinių paslaugų;
vadybos ir marketingo. Somorrostro profesinėje mokykloje mokosi daugiau nei 4000 mokinių ir
dirba 183 specialistai – tai antra didžiausia profesinio mokymo mokykla Baskų krašte.

Šiaurės Lietuvos kolegija
Šiauliai, Lietuva
Šiaurės Lietuvos kolegija (SLK) yra aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, kuri aktyviai dalyvauja teikiant
aukštojo mokslo ir profesinės kvalifikacijos paslaugas, aktualias darbo rinkos poreikiams, mokslo ir
naujų technologijų lygiui. SLK turi daugiau nei 30 socialinių verslo partnerių, nuo 2001 m. yra
Prekybos rūmų narė ir dalyvauja Prekybos rūmų ir Verslo inkubatoriaus veikloje daugiau nei 15
metų. SLK turi patirties rengiant ir įgyvendinant ES projektus įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip
verslo sektorius, švietimo programų kūrimas ir mokymosi visą gyvenimą programų įgyvendinimas.

Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil”
Iasi, Rumunija
Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" (LIIS) yra aukštoji mokykla Iasi mieste, Rumunijoje,
kuri daugiau nei 40 metų rengia IT specialistus. LIIS ruošia profesionalius kompiuterių operatorius,
interneto dizainerius, interneto programuotojus, kompiuterinės grafikos dizainerius. Studijų metu
studentai įgyja įgūdžių, tokių kaip programavimas, interneto dizainas, operacinės sistemos,
duomenų bazių administravimo pagrindai, C++ programavimas. LIIS turi patirties įgyvendinant ES
projektus, dalyvavo daugelyje tarptautinių partnerysčių ir 4 kartus iš eilės gavo Europos Mokyklos
sertifikatą.

2

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Nacionalinė Agentūra ir Komisija negali būti laikomos atsakingos už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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4-asis projekto susitikimas
2018 m. liepos 2 d. Bukarešte, Rumunijoje įvyko ketvirtasis tarptautinis projekto partnerių
susitikimas. Susitikimas vyko pas partnerį CAMIS Centre. Susitikimo metu partneriai pristatė
užduotis, atliktas po paskutiniojo susitikimo Lenkijos miete Žešuve, 2017 m. spalio mėn.

Susitikimo metu buvo aptarti projekto rezultatų sklaidos renginiai, kuriuos skirtingose šalyse
organizavo įvairūs partneriai. Vėliau šiame naujienlaiškyje pateikiama išsamesnė informacija
apie šiuos sklaidos renginius.
Be sklaidos renginių, projekto
partneriai taip pat aptarė daugelį
aktualių klausimų: kaip padidinti
dalyvių
skaičių
e-mokymosi
sistemoje, ką papildomai reikia
padaryti norint užbaigti ir įvertinti
projekto mokymosi rezultatus.
Taip pat buvo aptarti tokie
klausimai, kaip projekto tvarumas,
ECDL sertifikavimas ir autorių
teisės, susijusios su atitinkamais
intelektinias produktais.
Po susitikimo dalyviai turėjo galimybę aplankyti įvairias CAMIS centro 3D spausdinimo laboratorijas ir
susipažinti su ten esančiomis technologijomis. Dalyviams buvo pademonstruotos
skirtingos
3D
spausdinimo technologijos, įskaitant stereolitografiją ir FDM. Taip
pat dalyviai galėjo įvertinti kaip
studentai naudoja 3D spausdinimo
technologijas savo projektuose.

www.3d-p.eu
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Sklaidos renginiai
Centro de Formación Somorrostro
Muskiz, Ispainija
Liepos 9 d. Somorrostro suorganizavo 3DP projekto
sklaidos renginį TKNIKA, Baskų mokslinių tyrimų ir
taikomųjų inovacijų centre. Dalyviai turėjo galimybę
susipažinti su tuo, ką partneriai sukūrė per dvejus
metus, per kuriuos tęsėsi projektas. Jiems buvo
pristatyta visa skurta medžiaga bei intelektiniai
produktai.

Damcar Computers
Rzeszów, Lenkija
Danmar surengė savo sklaidos renginį 2018 m.
birželio 7 d. Projektas ir jo rezultatai buvo pristatyti
46 dalyviams. Dalyviai atstovavo įvairias švietimo
institucijas ir profesijas (mokytojai, dėstytojai,
pedagogai,
verslininkai,
besimokantieji).
Iš
akademijos atstovų buvo dėstytojai iš Žešuvo
universiteto ir Žešuvo technikos universiteto.

GoDesk
Potenza, Italija
GoDesk surengė projekto sklaidos renginį 2018 m.
birželio 26 d. Projekto rezultatai buvo pristatyti 81
dalyviui. Po projekto rezultatų pristatymo buvo
suorganizuotos diskusijos apie galimus inovacijų
sektoriaus pokyčius, naudojant projekte sukurtas
priemones. Renginio metu RAI3 Televizija įrašė
vaizdo įrašą transliacijai. Vaizdo įrašą galima
peržiūrėti čia (7:34 - 8:12 minutės).
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Sklaidos renginiai
MECB
Iklin, Malta
MECB surengė du sklaidos renginius Maltos
taikomųjų mokslų ir technologijų kolegijoje (MCAST)
2018 m. balandžio 20 d. ir birželio 1 d. Pirmasis
renginys buvo skirtas profesinio mokymo
studentams, o antrojo tikslinė auditorija - profesinio
rengimo mokytojai. Iš viso dalyvavo 52 dalyviai.

UPB-CAMIS Centre
Bucharest, Rumunija
2018 m. liepos 7 d. UPB-CAMIS surengė projekto
sklaidos renginį ir pristatė galutinius projekto
rezultatus, įskaitant gaires, pavyzdžių analizę, 3D
spausdinimo kurso programą, mokomąją medžiagą
ir e-mokymosi aplinką. Renginyje dalyvavo daugiau
nei 70 dalyvių: studentai, profesinio rengimo
mokytojai, taip pat keletas atstovų iš Rumunijos
kompanijų, susidomėjusių 3DP mokymais.

Ludor Engineering & LIIS
Iasi, Rumunija
Ludor Engineering ir Liceul de Informatica "Grigore
Moisil" surengė sklaidos renginį 2018 m. gegužės 14
d. Iasi mieste, Rumunijoje. Visi projekto rezultatai
buvo pristatyti 84 dalyviams. Taip pat buvo
pristatyta 3D spausdinimo darbo rinka, 3D
spausdinimo taikymas verslo plėtros ir profesinio
rengimo srityse. Dalyviams taip pat buvo gyvai
pademonstruotos 3D spausdinimo technologijos.

www.3d-p.eu
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Sklaidos renginiai
VšĮ “Informacinių technologijų institutas”
Kaunas, Lithuania
Šiaurės Lietuvos kolegija
Siauliai, Lithuania
Informacinių technologijų institutas (ITI) bendradarbiaudamas kartu su Šiaurės Lietuvos kolegija
2018 m. gegužės 17 d. Kauno technologijos universitete surengė sklaidos renginį. Pagrindiniai
renginio dalyviai - studentai, mokytojai bei verslo atstovai. Renginio metu dalyviai buvo
supažindinti su 3DP projekto tikslais, pagrindine idėja ir pasiektais rezultatais.

Projekto rezultatai
Gairės ir 3D spausdinimo pavyzdžių analizė (IO1)
Dokumente pateikiamos garės profesinio rengimo studentams bei instruktoiams, kartu su keliais
taikymo pavyzdžiais, kuriuos galima naudoti mokymuose supažindinant studentus su 3D
spausdidinimo technologijų galimybėmis įvairiose srityse. Gaires ir 3D spausdinimo konkrečių
pavyzdžių analizę anglų kalba galima atsisiųsti čia.

3D spausdinimo kurso programa (IO2)
Dokumente pateikiama 3D spausdinimo kurso programa, skirta profesiniam mokymui ir apimanti
svarbiausias 3D spausdinimo darbo rinkoje temas. Kiekviename skyriuje pateikiami mokymosi
rezultatai, būtinos sąlygos, rekomendacijos, kokios temos turi būti aptartos bei reikalingų valandų
skaičius. Mokymo programa parengta trim sudėtingumo lygiais: pradedančiųjų, aukštesnio lygio ir
pažengusiųjų. 3D spausdinimo kurso programą galite atsisiųsti čia.
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Projekto rezultatai
3D spausdinimo mokomoji medžiaga (IO3)
Mokomąją
The
Output medžiagą
includes 13sudaro
chapters
13onskyrių,
topics susijusių
relevant to
su various
įvairiomis
3D printing
3D spausdinimo
related fields,
sritimis:
such as:
3D
available 3D printing
spausdinimo
technologijos
technologies
ir įranga,
and3D
equipment,
CAD modeliavimas,
3D CAD modelling
3D CAD software
modeliavimas
applications,
naudojant
3D
CAD modelling
Autodesk
360 using
Fusion,
Autodesk
STL failų
360 Fusion,
tvarkymas,
handling
3D modelių
of STL files,
spausdinimas
obtaining physical
naudojant
models
interneto
offered
by 3D Printing
paslaugas,
3D spausdinimas
providers, 3DPirand
verslumas
entrepreneurship
bei dizainoand
kūrimas
design3D
with
spausdinimui.
3D printing in
3Dmind..
spausdinimo
The 3D
Printing courseware
mokomąją
medžiagąis available
galima atsisiųsti
here in 6čia
languages
6 kalbomis
(English,
(anglų,
Spanish,
ispanų,
Italian,
italų,
Polish,
lenkų,
Romanian
rumunųand
ir
Lithuanian), free and open to all.
lietuvių).

3D spausdinimo gairės lektoriams (IO4)
3D spausdinimo gairės lektoriams skirtos padėti mokytojams ir instruktoriams mokyti studentus
naudojant 3DP projekto metu sukurtas priemones, ypač e-mokymosi aplinką. Į šias gaires įeina
bendros rekomendacijos (planavimas, mokymosi sąlygų sudarymas, ką lektorius privalo atlikti,
mokymosi sąlygos, studento pažangos įvertinimas) ir specialūs reikalavimai, susiję su visais 13-ka
mokomosios medžiagos skyrių. 3DP gaires lektoriams galima atsisiųsti čia.

3D spausdinimo e-mokymosi aplinka (IO7)

Tai yra internetinė platforma, kurioje yra 3D spausdinimo kursas ir vertinimo priemonės, kurios
suteikia galimybes bet kam mokytis 3D spausdinimo srityje. 3D spausdinimo e-mokymo(si) aplinka
pateikiama 6 kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų ir lietuvių) ir pritaikyta pradedančiųjų,
aukštesniojo lygio ir pažengusiųjų 3D spausdinimo technologijų vartotojų mokymo poreikiams. Ją
galima laisvai pasiekti čia.

www.3d-p.eu
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Projekto partneriai
Ludor Engineering
(Project Coordinator)

CAMIS Centre

MECB Ltd.

Iasi, Rumunija

Bucharest, Rumunija

Iklin, Malta

VšĮ „Informacinių
technologijų institutas“

Centro de Formación
Somorrostro

Danmar Computers

Muskiz, Ispanija

Rzeszow, Lenkija

GoDesk

Šiaurės Lietuvos kolegija

Potenza, Italija

Šiauliai, Lietuva

Kaunas, Lietuva

Liceul Teoretic de

Informatica ˶Grigore
Iasi Rumunija

Sekite projekto naujienas!

@3dprintingeu
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