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Bendra informacija 
apie projektą ir 
vadovą

Visose Europos šalyse sparčiai besikeičianti techninė 
plėtra ir pasaulinė konkurencija sukuria vis augantį 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį. Pramonė ir 

įmonės ieško darbuotojų, kurie tik pabaigę mokslus, būtų labai specializuoti 
šiuolaikinių technologijų srityje ir būtų pasirengę patenkinti skaitmeninius rei-
kalavimus.
Siekdamos neatsilikti nuo darbo rinkos poreikių, profesinio mokymo įstaigos 
turi neatsilikti nuo šiuolaikinių technologijų ir mokyti savo mokinius taip, kad jie 
atitiktų darbdavio reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, yra svarbu investuoti į švie-
timą, kad profesinis mokymas taptų patrauklia galimybe jauniems žmonėms, 
kad jie galėtų įgyti profesinę kvalifikaciją ir ją pastoviai tobulinti viso darbinio 
gyvenimo metu.
Atsižvelgdamas į naujas globalias ir darbo rinkos tendencijas bei didelę tarp-
tautinę patirtį įgyvendinant įvairias ES programas ir iniciatyvas, Istrijos regionas 
sukūrė tarptautinę partnerystę, į kurią dvišaliu bendradarbiavimu jungėsi kiti 
Europos regionai, įskaitant Austrijos Karintijos ir Malopolskos regionus. Par-
tneriai įtraukė savo regiono profesinio švietimo ir mokymo įstaigas, parengė 
projektą “3D FOR VET - Strateginė partnerystė 3D kompetencijų plėtrai” ir 
sėkmingai pateikė finansavimui. Įvertintas kaip geriausias projekto pasiūlymas, 
jis buvo patvirtintas finansuoti pagal ERASMUS + programos 2 pagrindinį 
veiksmą - Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir gerosios patirties mainai. 
Bendras projekto biudžetas yra 250 585,00 EUR. Jis pradėtas įgyvendinti 2017 
m. rugsėjo mėn. ir turėtų baigtis 2020 m. rugpjūčio mėn.

1.1. 
Kaip buvo pradėta 
iniciatyva

1 Projekto “3D FOR VET – Strateginė partnerystė 3D 
kompetencijų plėtrai” tikslas - suteikti geresnes są-

lygas techninių profesinių mokyklų mokiniams darbo rinkoje įdiegiant 3D 
technologijas į jų formalųjį mokymą, pritaikant žinias praktikoje ir dirbant su 
bendraamžiais iš kitų ES šalių. Tikslinės grupės, kurios tikimasi iš projekto gaus 
daugiausia naudos, yra mokiniai ir mokytojai, iš projekte dalyvaujančių profesi-
nių mokyklų, ir 2 partneriai - regioninės valdžios institucijos.
Projekte dalyvauja partneriai iš 4 Europos šalių: Kroatijos, Lietuvos, Austrijos ir 
Lenkijos. Projekto veiklose dalyvauja šie partneriai: Pulos technikos mokykla, 
METRIS tyrimų centras, Panevėžio profesinio rengimo centras, Karintijos taiko-
mųjų mokslų universitetas, Malopolskos vaivadija ir Jono Pauliaus II vardo mo-
kykla Miechowe, o pagrindinis partneris yra Istrijos Regiono Europos programų 
ir fondų regioninis koordinatorius. 
Projekto metu buvo įgyvendintos įvairios veiklos, kuriomis siekta pagerinti da-
lyvaujančių mokyklų mokymo galimybes, padidinti mokinių konkurencingumą 
suteikiant jiems žinių apie 3D technologijas ir skatinti modernių technologijų 
diegimą mokyklose. Pagrindinės projekto veiklos aprašytos žemiau.

 
Viena iš pagrindinių projekto veiklų yra vadovo, skirto 
praktinėms 3D spausdinimo užduotims, parengimas. 

Šis vadovas yra skirtas profesinio mokymo mokytojams ir teikėjams padėti mo-
kymo proceso metu ir pateikti jiems gaires bei praktines užduotis, kurias jie gali 
įgyvendinti pamokų metu.
Projekto partneriai tikisi, kad šis vadovas suteiks profesinio mokymo mokyto-
jams ir instruktoriams naudingą įrankį 3D technologijų praktinių mokymų ve-
dimui, remiantis praktiniais visų projekto partnerių institucijų pavyzdžiais ir pa-
tirtimi, surinkta per įvairius seminarus bei įgyvendinta projektinių veiklų metu. 
Pridėtinė vadovo vertė yra ta, kad jame pateikiama sisteminga profesinio ren-
gimo švietimo apžvalga dalyvaujančiose šalyse, atlikta tyrimo metu. Tyrimas at-
kreipia dėmesį į švietimo sistemų skirtumus ir bendrus bruožus keturiose šalyse, 
todėl vadovą galima pritaikyti visoms projekte dalyvaujančių šalių profesinio 
rengimo mokykloms ir visiems vidurinių mokyklų amžiaus jaunuoliams. Be to, 
šis vadovas remiasi praktinėmis užduotimis ir metodologijomis, kurios jau buvo 
išbandytos ir patikrintos.

 ● Vadovas susideda iš 6 skyrių, kurių kiekviename yra trumpas jo aprašymas 
ir įvadas į jo tikslus.

1.2. 
Apie projektą

1.3. 
Vadovo tikslai ir struktūra
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Trumpalaikiai bendri 
darbuotojų mokymo 
renginiai
Projekte buvo įgyvendinti trys (3) trumpalaikiai mokymo renginiai: du (2) suren-
gė Karintijos taikomųjų mokslų universitetas Filache dėl jo plačios kompeten-
cijos moderniųjų technologijų srityje, o trečiasis vyko METRIS, Istrijos regiono 
mokslinių tyrimų centre, Puloje.  
Pagrindinis trumpalaikių mokymo renginių (3D praktiniai mokymai profesinio 
mokymo įstaigų mokytojams) tikslas yra padėti mokytojams neatsilikti nuo 
modernių technologijų ir sugebėti perduoti savo žinias mokiniams. Profesijos 
mokytojų rengimas yra viena pagrindinių profesinio mokymo mokyklų moder-
nizavimo prielaidų. Šis tikslas bus pasiektas bendradarbiaujant švietimo ir mo-
kymo įstaigoms, o tai reikšmingai prisidės prie profesinio mokymo programų 
populiarumo, sukurs bendradarbiavimo tinklus, leis susilyginti su kitomis insti-
tucijomis, dalintis informacija ir keistis patirtimi.
Šiuolaikiniai mokymo metodai, novatoriškos temos, susijusios su šiuolaikinių 
technologijų naudojimu mokymosi procese, taip pat mokymo planai ir būsi-
ma veikla buvo aptarti Austrijoje ir Puloje (Kroatijoje) vykusiuose mokymuose. 
Mokytojams buvo pateikta bendra informacija ir praktiniai pavyzdžiai, kaip pro-
gramuoti ir valdyti 3D spausdintuvą, skatinant juos pristatyti ir įdiegti turimas 
technologijas kaip neatsiejamą pamokų dalį.
Praktiniai mokymai patobulino mokytojų gebėjimus ir mokymo kompetencijas, 
o tai yra būtina perduodant savo žinias mokiniams per jų mokyklose organizuo-
jamus praktinius užsiėmimus.

2

 Pirmieji mokytojų mokymai Filache, Austrijoje 

Pirmasis trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo 
renginys – 3D praktiniai mokymai profesinių moky-
mo įstaigų mokytojams - buvo organizuotas 2017 m. 
spalio mėn. Karintijos taikomųjų mokslų universitete 

Filache. Jame dalyvavo mokytojai iš projekto partnerių mokyklų. Dalyviai buvo 
supažindinti su 3D spausdinimo technologijomis, konstrukcijos pagrindais ir 3D 
spausdinimo projektavimo taisyklėmis, taip pat su 3D technologijų modeliavimo ir 
optimizavimo metodais. Be to, buvo pristatyti metodai ir įrankiai pritaikytoms 3D 
spausdinimo technikoms kurti. Buvo išanalizuoti ir aptarti įvairūs 3D spausdinimo 
metodai, tipai ir taikymo būdai. Praktinėje veikloje buvo pritaikytos kelios 2D ir 
3D braižymo priemonės, aplikacijų modeliavimo programinė įranga ir medžiagų 
testavimo programinė įranga. Visi dalyviai braižė ir spausdino savo 3D modelius.
 

2018 m. gruodžio 6 – 9 d. Karintijos taikomųjų 
mokslų universitete taip pat vyko antrasis trumpa-
laikis bendras darbuotojų mokymo renginys - 3D 
praktiniai mokymai profesinių mokymo įstaigų mo-

kytojams. Pagrindinės šių mokymų veiklos temos buvo šios: 3D spausdinimo 
integravimo į švietimą galimybės ir nauda, 3D spausdinimo praktinio taikymo 
pavyzdžiai skirtinguose mokymo daly-
kuose, praktinis generavimo projekta-
vimo metodas ir FEM, 3D spausdinimo 
vaidmuo Pramonėje 4.0, 3D spausdi-
nimo objektų struktūrinis tvirtumas ir 
3D spaudinių pritaikymas mechaninėje 
inžinerijoje. Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į pirmųjų mokymų, vykusių 
Filache, rezultatus

2.1. 
1-asis trumpalaikis  
bendras darbuotojų 
mokymo renginys

2.2. 
2-asis trumpalaikis  
bendras darbuotojų 
mokymo renginys

 Skaičiavimai ir pasiruošimas prieš  
 spausdinant Filache, Austrijoje 

 Dalyvaujančiųjų mokyklų  
 atstovai Filache, Austrijoje 
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2019 m. spalio mėn. METRIS vyko trečiasis “3D FOR 
VET” projekto trumpalaikis bendras darbuotojų 
mokymo renginys (C3), kurio metu buvo aplankytas 
Technologinis inkubatorius ir Istrijos regiono moks-

lo populiarinimo centras.  
Renginio dalyviai buvo projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir Technikos 
mokyklos mokiniai, kurie pristatė savo darbus, atliktus naudojantis 3D spaus-
dintuvais ir skeneriais. Mokymų metu buvo pristatytos įvairios institucijos, ku-
rios vykdo veiklą Istrijos regione ir savo darbe naudoja 3D technologijas. Istri-
jos archeologijos muziejus pademonstravo jų pagamintus daiktus ir artefaktų 
kopijas, naudodajant modernias technologijas. CIMOS grupė taip pat pristatė 
3D spausdintuvus, formas ir 3D skenavimo būdus, kuriuos jie naudoja gamybos 
procese. „METRIS“ centre vykusių praktinių užsiėmimų metu buvo analizuoja-
mi įvairūs 3D atspausdinti produktai, akcentuojant jų cheminius ir mechaninius 
komponentus bei jų struktūrų analizę ir palyginimi su nespausdintomis medžia-
gomis apskritai. Įvairūs spausdintos medžiagos aspektai buvo sujungti, siekiant 
sukurti ir paruošti eksperimentus, tinkančius įvairių dalykų mokiniams.

 Spaudinių analizė METRIS  
 centre Puloje, Kroatijoje 

2.3. 
3-asis trumpalaikis  
bendras darbuotojų 
mokymo renginys

 Profesijos mokytojai naudojasi METRIS  
 centro įranga Puloje, Kroatijoje 
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Įgyvendinant projektą buvo organizuoti 2 mišrūs mobilumai 3 projekte da-
lyvaujančių mokyklų mokiniams. Pagrindinis mišraus mobilumo tikslas buvo, 
kad mokiniai įgytų tarptautinės patirties ir keistųsi žiniomis bei praktika, įgyta 
praktiniuose mokymuose, kuriuos vedė mokytojai savo mokyklose. Ypatingas 
dėmesys buvo skirtas švietimo institucijų bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui, 
siekiant sukurti sinergiją ir sustiprinti profesinio mokymo mokytojų ir mokinių 
ryšius tarptautiniame kontekste.
Mobilumai buvo ypač naudingi jauniems žmonėms, kurie turėjo galimybę įgyti 
naujų įgūdžių ir pagerinti įsidarbinimo galimybes, įgyti gyvenimiškų įgūdžių ir 
ugdyti pasitikėjimą savimi. Tokiu būdu jie turėjo galimybę patobulinti savo pro-
fesinius gebėjimus ir įgyti tarptautinių kompetencijų.

Mobilume dalyvavo mokytojai ir 30 mokinių iš 
Kroatijos ir Lenkijos, kuriuos atrinko jų moky-
tojai. Dalyviai lankėsi Technologijų ir inovacijų 
centre Vilniuje, partnerinėje mokykloje ir įstai-
gose, mokiniai dirbo mišriose tarptautinėse  
grupėse. Vykdytos veiklos dalyviams suteikė 

galimybę mokytis ir patobulinti savo žinias apie 3D technologijas, taip pat la-
vinti kalbinius įgūdžius ir tarpkultūrines kompetencijas.

Mišrus besimokančiųjų 
profesiniame mokyme 
mobilumas

3.1. 
1-asis mišrus besimokančiųjų 
profesiniame mokyme  
mobilumas Panevėžio profesinio 
rengimo centre, Lietuvoje  
2018 m. balandžio 23 – 27 d. 

3

 Mobilumo dalyviai Lietuvoje 
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Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę susi-
pažinti su Technikos mokykla ir jos naudoja-
ma įranga, kurią sudaro 3D spausdintuvai ir 
skeneriai. Dalyviai turėjo galimybę pritaikyti 
savo teorines žinias konkretiems ir prakti-
niams pavyzdžiams. Mokiniai taip pat aplankė 

Istrijos regiono mokslo ir inovacijų populiarinimo centrą „METRIS“ ir „Cimos“ 
gamyklą Buzet mieste. Jie taip pat susipažino su mokyklos praktinio mokymo 
dirbtuvėmis ir mokiniais, pasikeitė patirtimi ir aplankė svarbiausias įstaigas, su 
kuriomis bendradarbiauja mokykla.

3.2. 
2-asis mišrus besimokančiųjų 
profesiniame mokyme  
mobilumas Pulos technikos 
mokykloje, Kroatijoje 2019 m. 
balandžio 8 – 12 d. 

 Mokiniai ir mokytojai bando sukurti  
 3D kauliuko modelį, Lietuva 

 Darbas su 3D skeneriu Pulos  
 technikos mokykloje 

 Mokiniai eksperimentuoja METRIS  
 centre Puloje 

 Mokiniai lankosi CIMOS  
 gamykloje Buzete, Kroatijoje 
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TYRIMAS
Regioniniai tyrimai yra centrinė vadovo dalis. Pagrin-
dinis jų tikslas yra sistemingai palyginti šalių partne-

rių švietimo sistemas, apibrėžti bendras profesinio mokymo srities problemas 
ir jų sprendimo metodikas. Šiuolaikinių technologijų naudojimas 4 šalių profe-
sinėse mokyklose buvo iliustruotas per tyrimų analizę, kuri buvo būtina norint 
partneriams atpažinti problemas, rasti gerosios patirties pavyzdžius iš kitų šalių 
partnerių ir pritaikyti juos savo profesiniame mokyme, suteikiant kontekstą vei-
klai ir metodikoms, naudojamoms rengiant 3D technologijos seminarus daly-
vaujančiose šalyse, plėtoti.
Be to, analizuojant tyrimus buvo nustatyti profesinio mokymo sistemų prana-
šumai ir trūkumai kiekvienoje šalyje, dabartinių technologijų ir prietaisų, nau-
dojamų 3D technologijų pamokose profesinio mokymo mokyklose kiekvieno 
partnerio regione, problemos, taip pat bendrosios savybės ir galimybės ben-
dradarbiavimui ir keitimuisi patirtimi.
 

Visi projekto partneriai užpildė klausimyną, apibū-
dinantį profesinio mokymo sistemas savo regio-

nuose, remiantis jų patirtimi, nacionalinėmis profesinio mokymo programo-
mis ir turimomis nacionalinėmis profesinio mokymo plėtros programomis ir 
strategijomis.
Pirmoje tyrimo dalyje buvo pristatytos projekte dalyvaujančios švietimo įstai-
gos. Pagal 10 pateiktų klausimų, jie turėjo pristatyti savo regioną ir šalį, institu-
ciją, kurioje dirba, savo įstaigos švietimo sistemą, mokinių, baigusių mokyklos 
siūlomas programas, padėtį. Jų atsakymų apžvalga pateikiama žemiau.

4.1. 
Apie tyrimą

4.2. 
Tyrimas - apžvalga

4

Žinios apie 3D 
technologijas

 ● kursai ir seminarai 
mokytojams

 ● įvairios veiklos ir 
ES projektai

 ● inovatyvūs mokymo ir 
mokymosi metodai 

Modernių 
technologijų 
naudojimo tyrimas

●  4 šalys ●  4 regioniniai tyrimai
●  40 interviu ●  40 pagrindinių suinteresuotųjų šalių

Profesinio mokymo 
sistema 

 ● mokinių amžius –  
14 - 18 metų

 ● 3 tipų profesinio 
mokymo sistemos

 ● praktiniai mokymai

Profesinio mokymo 
absolventų padėtis 

 ● daugiau kaip 70 proc. 
mokinių įsilieja į darbo 
rinką 

 ● 20 proc. mokinių tęsia 
mokslus

 ● 5 proc. yra bedarbiai
 ● 5 proc. kita

Nauja įranga ir 
technologijos

 ● nacionalinės lėšos
 ● tarptautinės lėšos – 

ES projektai
 ● privačios aukos
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Pagrindinis interviu tikslas - įtraukti suinteresuotąsias 
šalis, siekiant pagerinti profesinio mokymo kokybę ir 
surinkti informaciją apie 3D technologijų poreikį ir jų 

naudojimą jų veikloje. Interviu buvo atlikti visose dalyvaujančiose šalyse ir ap-
ėmė mažas ir dideles įmones, kurios šiuo metu savo veikloje naudoja ar ketina 
naudoti 3D technologijas artimiausioje ateityje.
Lūkesčiai: išsiaiškinti, kokiems tikslams naudojamos 3D technologijos ir kuriuo-
se sektoriuose, koks yra 3D inovacijų poreikis ir įmonių susidomėjimas samdyti 
3D ekspertus.
5.6.3. Pagrindinių suinteresuotuojų šalių interviu santrauka

Tyrimų  analizės metu surinkti rezultatai parodė, kad 
3D technologija, kaip viena didžiausių šiuo metu 

vykstančių technologijų tendencijų, yra vis labiau naudojama įvairiuose sekto-
riuose, įskaitant architektūrą, statybą, elektros inžineriją, automobilių ir sveika-
tos pramonę.
Apklausa atskleidė, kad daugiau nei 50% apklaustų įmonių iki šiol savo darbe 
diegė 3D technologijas. 3D spausdintuvų ir skenerių naudojimas žymiai pagrei-
tina gamybos procesą, kuris iki šiol buvo labai daug laiko trunkantis ir brangus.
Be to, apie 40% įmonių teigė, kad kitais metais ketina investuoti į 3D naujoves 
ir įrangą, ir, kas dar svarbiau, 43,59% įmonių susiduria su vis didėjančiu 3D spe-
cialistų trūkumu.
Todėl darbo rinkoje tikimasi nuolat augančio 3D technologijų ekspertų porei-
kio. Štai kodėl švietimo įstaigos turi prisitaikyti ir toliau plėtoti savo pasiūlymą, 
kuris turi būti pritaikytas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Dalyvaudami 
įvairiuose projektuose, mokytojai tobulina savo kompetencijas, o tai lemia ko-
kybiškesnį mokymo procesą. Labai svarbu, kad švietimo įstaigose būtų inovaty-
vios technologijos ir galimybės suteikti mokiniams naujausias žinias.
Šiuo projektu siekiama įdiegti 3D technologijas mokyklose, kad būtų galima 
paruošti ateities kartas konkurencinei rinkai ir tolesniam aukštajam mokslui. 

4.3. 
Interviu su pagrindinėmis 
suinteresuotomis šalimis

4.4. 
Tyrimas - apžvalga

Įmonių pagrindinė veikla

3D spausdintų produktų naudojimas

Investicijos į 3D technologijas (kitais metais)

3D specialistų trūkumas

3D specialistų poreikis

Jeigu taip, tai kokios technologijos

Jeigu ne, galimas 3D modelių panaudojimas

17.24% Vizualizacija 
24.14%  Pristatymo modelių kūrimas
20.69%  Funkcionalių modelių gamyba 
27.59% Prototipų formų modeliavimas 
3.45% Liejimo formų modeliavimas 
6.90%  Tiesioginė įrankių dalių ir formų gamyba

46.43% Vizualizacija
25.0% Pristatymo modelių kūrimas 
7.14% Funkcionalių modelių gamyba
10.71% Prototipų formų modeliavimas 
7.14% Liejimo formų modeliavimas 
3.57% Tiesioginė įrankių dalių ir formų gamyba

Gamyba

Projektavimas / statyba

Įrankių gamyba

Kita

21.95%

46.34%

58.97%

43.59%

71.79%

21.95%

4.88%

53.66%

41.03%

56.41%

28.21%

51.22%

NE

NE

NE

NE

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP
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Pamokos planas ir veiklos:

1. MOKYTOJO PASIRUOŠIMAS
Kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį su programine įranga.

SPAUSDINIMO NUSTATYMAI:
Plaustas Ne
Atrama  Taip
Rezoliucija 0.4 mm
Užpildas  35%

2. 3D spausdinimo pagrindai
Mokytojas paaiškino mokiniams, kaip 
veikia 3D spausdintuvas, kokio tipo 
spausdintuvus jie turi ir kaip juos naudoti.
Keletas raktinių žodžių, kuriuos mokytojas turėtų paminėti/paaiškinti: spausdi-
nimo procesas, užpildas/užpildo raštas, apvalkalas/ sluoksnis, atrama, plaustas, 
sluoksnio aukštis, failo formatas, projektavimo taisyklės, klaidos.

3. Modifikuokite originalius spausdinimo nustatymus ir išbandykite naujas dalis.
Modifikuotos dalys buvo atspausdintos ir išbandytos mokinių. 
Jei norite pakeisti spausdinimo parametrus, pavyzdžiui, sumažinkite sluoksnio 
aukštį nuo 0,4 mm iki 0,2 mm, kad išgautumėte lygesnį paviršių. Atminkite, kad 
spausdinimo laikas padidės. Užpildymas yra dar vienas parametras, kurį moki-
niai gali modifikuoti. Jie gali jį pakeisti nuo rekomenduojamo 30% iki 10% arba 
50%. Naujų dalių svorio skirtumui išmatuoti naudokite svarstykles.

Praktiniai 3D 
spausdinimo 
užduočių pavyzdžiai
Šiame skyriuje pateikiami įvairių partnerių praktinių užsiėmimų metu atliktų 
užduočių pavyzdžių aprašymai. Skyriaus tikslas - pateikti praktinius pavyz-
džius mokytojams ir kitiems profesinio rengimo suinteresuotiesiems subjek-
tams visuose projekte dalyvaujančiuose regionuose partneriuose, siekiant 
palengvinti jų parengimą ir prisidėti gerinant ir skatinant profesinio rengimo 
mokymą apskritai.

 ● Žemiau pateiktos užduotys buvo išbandytos praktinių mokymų metu.

Dalykai/sritis: gamtos mokslai, matematika
Klasės dydis: 12 – 14 mokinių, 2-3 mokiniai grupėje
Trukmė: viena diena
Reikalingi įrankiai: Be kompiuterio ir lydyto nusodinimo modeliavimo 

technologijos 3D spausdintuvo su susijusia programine 
įranga, praktiniams mokymams  dar reikalinga:

 ● FreeCAD (nemokama ir atviro kodo CAD modeliavimo 
arba panaši programa)

 ● svarstyklės
 ● atvira erdvė paleidimui
 ● 3D spausdintuvas

Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Mokiniai susipažįsta su 3D spausdinimo pagrin-
dais, kaip veikia spausdinimo procesas ir spausdinimo pro-
cesų skirtumais. Jie išmoksta savarankiškai valdyti spaus-
dintuvą ir su juo susijusią programinę įrangą, norėdami 
atspausdinti kauliukų modelius.

5.1.	 UŽDUOTIS	“KAULIUKAS” 
 

5

PATARIMAS: Vienu metu keiskite tik vieną spausdinimo parametrą, kad 
pamatytumėte efektą. Atminkite, kad mažesnis užpildymas ir mažiau 
apvalkalų sumažins svorį, tačiau taip pat sumažins ir patvarumą.

PATARIMAS: Iš tos pačios medžiagos ir užpildo atsispausdinkite visus kauliukus. 
Kalbant apie spausdinimo laiką, spausdinkite 2–3 vienetus vienu metu.
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4. PAŽENGUSIEMS
Kitoje praktinių užsiėmimų dalyje mokiniai 
suprojektuoja ir sukonstruoja savo kauliukus. 
Jie tam turi du galimus pasirinkimus.
Pirma galimybė yra modifikuoti jau turimą 
dizainą. 
Antra galimybė yra sukurti visiškai naują 
dizainą. Grupės gali pačios nuspręsti, kurį 
variantą jos nori pasirinkti ir pradėti pla-
nuoti dizainą. 
Jei mokiniai renkasi pirmą variantą, jie turi atlikti paviršiaus rekonstravimą. .Stl 
failą reikia paversti į vientisą struktūrą. .Stl failo negalima redaguoti su įprasta 
CAD programa. Pakeitus kauliuko .stl failą į vientisą pagrindą, modelį galima 
eksportuoti ir taisyti naudojant CAD programinę įrangą arba jį galima modifi-
kuoti tiesiogiai su „FreeCAD“.

5. Įvertinkite ir apžiūrėkite sukurtus ir atspausdintus kauliukus
Mokiniai atspausdina savo sukurtus kauliukus ir juos išbando.

6. Refleksija
Koks yra svarbiausias dalykas, kurį šiandien išmokote? Kodėl?
Ar naudotumėte 3D spausdinimą būsimuose projektuose?
Ką daugiau norėtumėte sužinoti ir kodėl?
Apmąstykite savo mąstymą, mokymąsi ir darbą šiandien. Kuo Jūs labiausiai 
didžiuotumėtės?

7. Nuorodos
 ● https://www.thingiverse.com/thing:1744950 
 ● https://www.tinkercad.com/dashboard
 ● https://www.bcn3dtechnologies.com/en/3d-printer/bcn3d-sigmax/
 ● https://www.bcn3dtechnologies.com/en/sigmax-getting-started/#break-intro

Dalykai/sritis: gamtos mokslai, matematika
Klasės dydis: 12 – 14 mokinių, 2-3 mokiniai grupėje
Trukmė: viena diena
Reikalingi įrankiai: Be kompiuterio ir lydyto nusodinimo modeliavimo 

technologijos 3D spausdintuvo su susijusia programine 
įranga, praktiniams mokymams  dar reikalingos šios 
priemonės:

 ● FreeCAD (nemokama ir atviro kodo CAD modeliavimo 
arba panaši programa)

 ● svarstyklės
 ● atvira erdvė paleidimui
 ● 3D spausdintuvas

Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Mokiniai susipažįsta su 3D spausdinimo pagrin-
dais, kaip veikia spausdinimo procesas ir spausdinimo pro-
cesų skirtumais. Jie išmoksta savarankiškai valdyti spaus-
dintuvą ir su juo susijusią programinę įrangą, norėdami 
atspausdinti Lego pakabuko modelius.

PAMOKOS PLANAS IR VEIKLOS:

1. MOKYTOJO PASIRUOŠIMAS
Kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį su programine įranga. 

Spausdinimo nustatymai:
Plaustas Taip
Atrama  Taip
Rezoliucija 0.4 mm
Užpildas  100%

5.	2.	 UŽDUOTIS	“LEGO	PAKABUKAS” 
 

Patarimas: CAD programoje galite surinkti kauliuko modelį, pamatyti, kur 
yra jo masės centras ir kaip jis keičiasi.

PATARIMAS: Iš tos pačios medžiagos ir užpildo atsispausdinkite visą 
„Lego“ pakabuką. Spausdinkite visus kartu pagamintus „Lego“ pakabukus.
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2. 3D spausdinimo pagrindai
Mokytojas paaiškino mokiniams, kaip veikia 3D spausdintuvas, kokio tipo 
spausdintuvus jie turi ir kaip juos naudoti. 
Keletas raktinių žodžių, kuriuos mokytojas turėtų paminėti/paaiškinti: spausdi-
nimo procesas, užpildas/užpildo raštas, apvalkalas/ sluoksnis, atrama, plaustas, 
sluoksnio aukštis, failo formatas, projektavimo taisyklės, sluksniavimas, klaidos.

3. Modifikuokite originalius spausdinimo nustatymus ir išbandykite naujas dalis
Modifikuotos dalys buvo atspausdintos ir išbandytos mokinių.
Jei norite pakeisti spausdinimo parametrus, pavyzdžiui, sumažinkite sluoksnio 
aukštį nuo 0,4 mm iki 0,2 mm, kad išgautumėte lygesnį paviršių. Atminkite, kad 
spausdinimo laikas padidės. Užpildymas yra dar vienas parametras, kurį moki-
niai gali modifikuoti. Jie gali jį pakeisti nuo rekomenduojamo 30% iki 10% arba 
50%. Naujų dalių svorio skirtumui išmatuoti naudokite svarstykles. 

4. Pažengusiems
Šioje praktinių užsiėmimų dalyje mokiniai suprojektuoja ir sukonstruoja “Lego” 
pakabuką. Jie tam turi du galimus pasirinkimus.
Pirma galimybė yra modifikuoti jau turimą dizainą. 
Antra galimybė yra sukurti visiškai naują dizainą. Grupės gali pačios nuspręsti, 
kurį variantą jos nori pasirinkti ir pradėti planuoti dizainą.
Jei mokiniai renkasi pirmą variantą, jie turi atlikti paviršiaus rekonstravimą. .Stl 
failą reikia paversti į vientisą struktūrą. .Stl failo negalima redaguoti su įprasta 
CAD programa. Pakeitus kauliuko .stl failą į vientisą pagrindą, modelį galima 
eksportuoti ir taisyti naudojant CAD programinę įrangą arba jį galima modifi-
kuoti tiesiogiai su „FreeCAD“. 

5. Įvertinkite ir apžiūrėkite sukurtus ir atspausdintus lego pakabukus
Mokiniai atspausdina savo sukurtus pakabukus ir juos išbando.

6. Reflekcija
Koks yra svarbiausias dalykas, kurį šiandien išmokote? Kodėl?
Ar naudotumėte 3D spausdinimą būsimuose projektuose?
Ką daugiau norėtumėte sužinoti ir kodėl?
Apmąstykite savo mąstymą, mokymąsi ir darbą šiandien. Kuo Jūs labiausiai di-
džiuotumėtės?

7. NUORODOS
 ● https://www.thingiverse.com/thing:1744950 
 ● https://www.tinkercad.com/dashboard
 ● https://www.bcn3dtechnologies.com/en/3d-printer/bcn3d-sigmax/
 ● https://www.bcn3dtechnologies.com/en/sigmax-getting-started/#break-intro

PATARIMAS: Vienu metu keiskite tik vieną spausdinimo parametrą, kad pa-
matytumėte efektą. Atminkite, kad mažesnis užpildymas ir mažiau apvalkalų 
sumažins svorį, tačiau taip pat sumažins ir patvarumą.

PATARIMAS: CAD programoje galite surinkti Lego pakabuko modelį, pama-
tyti, kur yra jo masės centras ir kaip jis keičiasi.
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2. Pagrindinės ergonomikos taisyklės
Mokytojas supažindina mokinius su pagrin-
diniais ergonomikos principais. 
Darbo vietos ergonomika reiškia sąlygų, ku-
rios yra pritaikytos prie darbuotojo psichofi-
zinių galimybių, sudarymą. 

1. Įrankiai ir padėties nustatymas - išlaikant 
natūralų kūno režimą dirbant išvengiama 
degeneracinių ligų, mėšlungio ir kitų nega-
lavimų. Mūsų darbo vietoje turėtų būti:
 ● patogi kėdė,
 ● erdvus stalas, užtikrinantis pakankamai vietos tinkamam riešų laikymui,
 ● kojų atrama, sauganti kelius,
 ● tinkamas apšvietimas, kad sumažintų akių įtempimą,
 ● teisingas įrankių ir priemonių išdėstymas.

2. Darbo sąlygų analizė ir pritaikymas (sukuriant darbuotojo psichofizinėms ga-
limybėms pritaikytą darbo vietą, atliekant profesines užduotis su mažiausiai pa-
stangų, sumažinant nuovargį, sumažinant stresą, atliekant reguliarias pertraukas)

3. Atlikimo metodai
Mokytojas parodo, kaip padaryti pieš-
tukinę tokiems daiktams kaip pieštukai, 
rašikliai, tušinukai laikyti. Kita pieštuki-
nė yra skirta laikyti braižymo priemo-
nėms, tokioms kaip liniuotė, trikam-
piams braižyti skirta liniuotė ir pan. 

4. Grupinis darbas
Po mokytojo pristatymo ir demonstracijos mokiniai bando sukurti pieštuki-
nių versijas iš turimos medžiagos. Užduotis yra sukurti priedus, medžiagas 
ir priemones priklausomai nuo profesinės veiklos. Pieštukinėje turi būti nuo  
2 iki 4 skyrių. 

5. Įvertinimas ir peržiūra
Kiekviena mokinių grupė pristato savo pieštukinę (įrankių dėžę) ir jos paskirtį, 
skyrių išdėstymą, išdėstymą ant stalo, optimalią padėtį. Mokiniai taip pat išreiš-
kia savo nuomonę ir nusprendžia, ar įtraukti keletą apdailos, geometrijos, tvir-
tinimo ir formos aspektų pieštukinėms. Kaip Jūs galite padaryti savo pieštukinę 
patrauklesne?

Dalykai/ sritis:	 inžinerija,	mokslas,	ergonomika
Klasės dydis:	 12	-	15	mokinių,	2	-	3	mokiniai	grupėje
Trukmė:	 viena	diena
Mokinių gebėjimai:	eskizų	kūrimo	įgūdžiai,	tam	tikras	erdvinis	pojūtis,	

atsidavimas,	gebėjimas	dirbti	grupėje
Reikalingi įrankiai:	kompiuteris	su	prijungtu	3D	spausdintuvu	ir	įdiegta	

programinė	įranga	bei	kitos	priemonės:
 ● Autodesk Inventor Professional (nemokama CAD 

versija ar analogas),
 ● lipni juostelė ar klijai
 ● veltinis audinys
 ● liniuotė, užtrauktukas
 ● piešimo sąsiuvinis
 ● žirklės, peilis. 

Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Praktinių	mokymų	metu	mokiniai	išmoks	
ergonomikos	ir	darbo	vietos	organizavimo	pagrindų.	3D	
spausdinimo	technologija	gali	padėti	mums	sutvarkyti	
savo	darbo	vietą.	Mes	galime	sukurti	įvairių	talpų,	
lentynų,	padėklų,	įvairių	medžiagų,	indų	ir	įrankių	segtuvų	
modelius.	Pasirinkę	vietą,	kuriai	kursime	(pvz.,	stalą,	
mokinio	stalą),	mokiniai	suprojektuoja	savo	pieštukines.	
Grupėse	jie	pasirenka	savo	formą,	dydį	ir	talpą.	Iš	pradžių	
jie	piešia	eskizus	ant	popieriaus,	o	po	to	juos	perkelia	į	
skaitmeninę	platformą,	palaikančią	kompiuterinį	dizainą.

Pamokos planas ir veiklos

1. Mokytojo pasiruošimas
Kiekviena mokinių grupė turi 
įvairių formų ir dydžių talpų 
skyrių, kad jos įkvėptų juos ir 
padėtų sukurti jų modelius.

5.3.	 UŽDUOTIS	“PIEŠTUKINĖ” 
 

PATARIMAS: Paruoškite rinkinį įvairių formų ir dydžių tipiškų talpų skyrių. 
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Kai kurie spausdintuvai reikalauja, kad failas būtų konvertuotas į „.gcode“ for-
matą, kurį naudoja „Ultimaker Cura“. Kurdami dizainą, mokiniai gali naudoti 
paruoštus dizainus, kuriuos galima rasti svetainėje, kad gautų užuominų ar 
įkvėpimo.
Parengtas failas siunčiamas spausdintuvui ir pradedamas spausdinti.

8. Įvertinimas ir peržiūra

Mokiniai pristato ir įvertina atliktus darbus. Galima surengti sėkmingiausio pro-
jekto konkursą. Mokiniai pasidalija savo nuomonėmis ir nurodo naudingiausius 
ir efektyviausius sprendimus.

9. Refleksija
Kokių svarbių dalykų išmokote praktinių mokymų metu?
Ar naudosite 3D spausdinimą kituose projektuose?
Kokios yra Jūsų mintys ir kodėl?
Apsvarstykite, ar 3D technologija šiandien daro įtaką Jūsų darbui, studijoms, 
pramogoms.

10. Naudingi tinklalapiai
 ● https://www.thingiverse.com/education
 ● https://atmat.pl/
 ● https://www.makerbot.com/education/3d-printing-guidebook/
 ● https://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional

6. Spausdinimas 3D printeriu – pagrindinė informacija
Mokiniai supažindinami su 3D spausdintuvu. Jie sužino apie spausdintuvo, su 
kuriu dirbs, struktūrą, jo elementus, išdėstymą, paleidimą, valdymą ir veikimą. 
Mokytojas paaiškina spausdintuvo naudojimo principus, visų pirma: saugaus 
3D spausdintuvo naudojimo taisykles, spausdintuvo surinkimą, transportavimą, 
montavimą, naudojimą ir priežiūrą.
Po to mokiniai supažindinami su spausdintuvo parametrais ir galimybėmis, jį su-
konfigūruoja per valdymo skydelį bei 3D spausdinimo programą (pvz., 1999 m. 
„Ultimaker Cura“).
Šie nustatymai yra svarbūs 3D spaudinių kokybei, nes pieštukinė turi atrodyti 
dailiai.

7. Projektavimas pažengusiems
Šioje praktinių mokymų dalyje mokiniai dirba grupėse pagal pažengu-
siems skirtas užduotis. Užduotis yra suprojektuoti kelias pieštukinės versijas  
(pvz., 3 versijas) eskizų pavidalu, vaizduojančias skirtingus pieštukinės dizainus.
Sukūrusi eskizus, grupė pasirenka geriausią dizainą įgyvendinimui. 
Jie turėtų pasinaudoti mokytojo pagalbą, kad būtų pasiekti geriausi kokybės 
rezultatai. Modelio kokybė priklauso nuo tikslumo, kuris taip pat susijęs su 
sluoksnio storiu ir spausdinimo laiku. Pamatę skirtingos kokybės paviršius, gali-
te rasti kompromisą tarp spausdinimo laiko ir modelio kokybės.
Mokiniai grupėse pradeda kompiuterinį 3D dizainą CAD programoje  
(pvz., AUTODESK INVENTOR, FreeCAD, OpenSCAD ir kt.). 
Mokiniai išsaugo parengtą modelį reikiamais failų formatais, iš kurių vienas yra 
„.stl“ formatas, kurį atpažįsta spausdintuvo programinė įranga.

Pagrindiniai spausdintuvo prametrai yra šie:
 ● išmatavimai
 ● svoris
 ● spausdinimo technologija
 ● ekstruderio tipas
 ● medžiagos
 ● purkštukų skaičius

 ● purkštuko skersmuo
 ● kaitinamo siūlelio skersmuo
 ● maksimali galvos temperatūra
 ● maksimalus spausdinimo greitis
 ● darbinis laukas
 ● palaikomi failų formatai
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Dalykai/ sritis: inžinerija, mokslas, mechanika
Klasės dydis: 12 – 15 mokinių, 2 – 3 mokiniai grupėje
Trukmė: viena diena
Mokinių gebėjimai: eskizų kūrimo įgūdžiai, tam tikras erdvinis pojūtis, 

atsidavimas, gebėjimas dirbti grupėje. 
Reikalingi įrankiai: kompiuteris su prijungtu 3D spausdintuvu ir įdiegta 

programinė įranga bei kitos priemonės:
 ● Autodesk Inventor Professional (nemokama švietimui 

skirta CAD versija ar analogas).
 ● lipni juostelė ar klijai
 ● veltinis audinys
 ● liniuotė, skriestuvas
 ● piešimo sąsiuvinis
 ● žirklės, peilis. 

Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Užduotys „Dirbtuvių įrankiai“ skirti supažindinti 
mokinius su veržliarakčių projektavimo galimybėmis, at-
sižvelgiant į jų formą, išvaizdą, proporciją, taip pat smul-
kmenų svarbą kuriant tvirtus objektus. Svarbus projektavi-
mo aspektas yra sumažinti spausdinimo medžiagos (siūlų) 
sunaudojimą. Pagrindinis praktinių mokymų tikslas - pa-
skatinti jaunus žmones naudoti 3D technologiją kuriant 
net paprasčiausius objektus. 

5.4.	 UŽDUOTIS	“VERŽLIARAKČIO	MODELIS” 
 

Pamokos planas ir veiklos

1. Mokytojo pasiruošimas
Kiekviena mokinių grupė turi suprojektuoti veržliarakčius, kurie savo forma ir 
proporcija bus panašūs į tikruosius, pradedant nuo paprasčiausio varianto ir 
baigiant sudėtingesniais.

2.  Pagrindinė informacija apie įrankius
Veržliaraktis - nereguliuojamas įrankis, naudojamas veržlėms ir varžtams pri-
veržti ir atlaisvinti, paprastai su šešiakampe galvute. Yra dvi dažniausios verž-
liarakčių klasifikacijos: metrinio arba colinio dydžio veržliarakčiai. Metrinėje sis-
temoje veržliarakčio dydis atitinka atstumą tarp veržliarakčio galų milimetrais, 
colių sistemoje šis atstumas nurodomas coliais.

3. Atlikimo metodai
Mokytojas pademonstruoja veržliarakčio pavyzdį. Jis parodo mokiniams, kaip 
tai atrodo realybėje ir kaip iš turimų kietųjų medžiagų sukonstruoti duotą 
objektą (kombinuotą veržliaraktį).

4. Grupinis darbas
Po mokytojo pristatymo mokiniai, remdamiesi savo idėjomis, bando kurti verž-
liarakčio versijas.  
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5. Įvertinimas ir peržiūra
Kiekviena mokinių grupė pristato savo įrankio modelį, pristato savo koncepciją, jo 
formą, detalių kiekį, 3D spausdintuvo išdėstymo ant stalo būdą, optimalų nusta-
tymą. Mokiniai taip pat nusprendžia, ar įtraukti apdailos detalių and suprojektuo-
tų modelių. Tikslas yra pakeisti veržliarakčio formą ir padidinti detalių kiekį

6. Spausdinimas 3D spausdintuvu  - pagrindinė informacija
Mokiniai supažindinami su 3D spausdintuvu. Jie sužino apie spausdintuvo, su 
kuriu dirbs, struktūrą, jo elementus, išdėstymą, paleidimą, valdymą ir veikimą. 
Mokytojas paaiškina spausdintuvo naudojimo principus, visų pirma: saugaus 
3D spausdintuvo naudojimo taisykles, spausdintuvo surinkimą, transportavimą, 
montavimą, naudojimą ir priežiūrą.

Po to mokiniai supažindinami su spausdintuvo parametrais ir galimybėmis, jį su-
konfigūruoja per valdymo skydelį bei 3D spausdinimo programą (pvz., 1999 m. 
„Ultimaker Cura“).
Šie nustatymai yra svarbūs 3D spaudinių kokybei, nes pieštukinė turi atrodyti 
dailiai.

Pagrindiniai spausdintuvo parametrai 
yra šie: 
 ● išmatavimai
 ● svoris
 ● spausdinimo technologija
 ● ekstruderio tipas
 ● medžiagos
 ● purkštukų skaičius
 ● purkštuko skersmuo
 ● kaitinamo siūlelio skersmuo
 ● maksimali galvos temperatūra
 ● maksimalus spausdinimo greitis
 ● darbinis laukas
 ● palaikomi failų formatai

7. Projektavimas pažengusiems
Šioje praktinių mokymų dalyje mokiniai dirba grupėse pagal pažengusiems 
skirtas užduotis. Užduotis yra suprojektuoti veržliarakčio modelį (pvz., 2 versi-
jas) eskizų pavidalu, pateikiant skirtingą veržliarakčio dizainą.
Sukūrusi eskizus, grupė pasirenka geriausią dizainą įgyvendinimui. 
Jie turėtų pasinaudoti mokytojo pagalbą, kad būtų pasiekti geriausi koky-
bės rezultatai. Modelio kokybė priklauso nuo tikslumo, kuris taip pat susijęs 
su sluoksnio storiu ir spausdinimo laiku. Pamatę skirtingos kokybės paviršius,  

galite rasti kompromisą tarp spausdinimo laiko ir modelio kokybės.
Mokiniai grupėse pradeda kompiuterinį 3D dizainą CAD programoje  
(pvz., AUTODESK INVENTOR, FreeCAD, OpenSCAD ir kt.). 
Mokiniai išsaugo parengtą modelį reikiamais failų formatais, iš kurių vienas yra 
„.stl“ formatas, kurį atpažįsta spausdintuvo programinė įranga.
Kai kurie spausdintuvai reikalauja, kad failas būtų konvertuotas į „.gcode“ for-
matą, kurį naudoja „Ultimaker Cura“. 
Kurdami dizainą, mokiniai gali naudoti paruoštus dizainus, kuriuos galima rasti 
svetainėje, kad gautų užuominų ar įkvėpimo.

Parengtas failas siunčiamas spausdintuvui ir pradedamas spausdinti.

8. Įvertinimas ir peržiūra
Mokiniai pristato ir įvertina atliktus darbus. Galima surengti sėkmingiausio pro-
jekto konkursą. Mokiniai pasidalija savo nuomonėmis ir nurodo naudingiausius 
ir efektyviausius sprendimus.

9. Refleksija
Kokių svarbių dalykų išmokote praktinių mokymų metu?
Ar naudosite 3D spausdinimą kituose projektuose?
Kokios yra Jūsų mintys ir kodėl?
Apsvarstykite, ar 3D technologija šiandien daro įtaką Jūsų darbui, studijoms, 
pramogoms.

10. Naudingi tinklalapiai
 ● https://www.thingiverse.com/education
 ● https://atmat.pl/
 ● https://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional
 ● https://www.tinkercad.com/
 ● https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
 ● https://www.google.com/search?q=klucze+3d&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b
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Dalykai/sritis: inžinerija
Klasės dydis: 10 – 16 mokinių, 3-4 mokiniai grupėje
Trukmė: viena diena pristatymui apie 3D spausdinimą, dvi dienos 

praktiniams mokymams.
Reikalingi įrankiai Be kompiuterio ir lydyto nusodinimo modeliavimo 

technologijos 3D spausdintuvo su susijusia programine 
įranga, praktiniams mokymams  dar reikalingos šios 
priemonės:

 ● Freecad (nemokama ir atviro kodo cad modeliavimo ar 
panaši programa)

 ● Galimi modeliai.
Nuorodos ir modeliai https://www.thingiverse.com/thing:2881472
Tikslai/mokymosi uždaviniai: Variklis gali būti atspausdintas 3D spausdintuvu. 

Mokiniai supažindinami su 3D spausdinimo pagrindais, kaip 
veikia spausdinimo procesas ir kuo skiriasi spausdinimo pro-
cesai. Jie išmoksta savarankiškai dirbti su spausdintuvu ir va-
riklio modelio spausdinimo programine įranga. 

Pamokos planas ir veiklos

1. Mokytojo pasiruošimas
Kiekviena mokinių grupė, prieš pradėdami 3D spausdinimui reikalingų para-
metrų parinkimo procesą, turėtų turėti pagrindinį 4 cilindrų variklio pagrindinių 
elementų 3D modelį.

5.5.	 UŽDUOTIS	“KETURIŲ	CILINDRŲ	VARIKLIS” 
 

Spausdinimo nustatymai       Modelio pavyzdžiai:
Plaustas Taip
Atrama Taip
Purkštuko skersmuo 0.4 mm
Sluoksnis 0.19 mm
Užpildas 10%

2. 3D spausdinimo pagrindai (įvadinis užsiėmimas)
Mokytojas paaiškino mokiniams, kaip veikia 3D 
spausdintuvas, kokio tipo spausdintuvus jie turi ir 
kaip juos naudoti.
Keletas raktinių žodžių, kuriuos mokytojas turėtų paminėti/paaiškinti: spausdi-
nimo procesas, užpildas/užpildo raštas, apvalkalas/ sluoksnis, atrama, plaustas, 
sluoksnio aukštis, failo formatas, projektavimo taisyklės, sluoksniavimas, klaidos.

3. Pagrindinė vidaus degimo variklių struktūra
Mokytojas paaiškina mokiniams apie keturių taktų vidaus degimo variklio atski-
rų dalių pagrindinę struktūrą ir funkcionavimą.

4. Demonstavimas ir aprašymas
Žemiau pateiktas teorinis keturių taktų variklio veikimo aprašymas. 

 ● OTTO PROCESAS
Otto procesas prasideda įpurškiant kuro ir oro mišinį į cilindrą, tada prasi-
deda suspaudimas. Mišinys padidina slėgį ir temperatūrą, o jo tūris mažėja. 
Tada uždegimo žvakė sukuria kibirkštį ir uždega mišinį. Šiuo metu mišinys 
deginamas didinant slėgį ir temperatūrą cilindre esant pastoviam tūriui. Už-
baigus mišinio degimą, prasideda išmetimo fazė, kai slėgis ir temperatūra 
cilindre nuo proceso pradžios sumažėja iki jų verčių. Atlikus aukščiau išvar-
dintus veiksmus, prasideda naujas ciklas

PATARIMAS: Atspausdinkite atskirus judančius mechanizmo elementus viena 
spalva (pvz., juoda), o kitas dalis - skirtingomis spalvomis ir, jei reikia, be 
laikančiosios medžiagos, padėtus ant darbinės platformos.
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 ● DYZELININIS PROCESAS
Dyzelinis procesas yra vidaus degimo stūmoklinio variklio degimo procesas. 
Jame kuras užsidega suslėgtu oru degimo cilindre, į kurį įpurškiamas kuras. 
Procesas prasideda oro suspaudimu cilindre. Po to vyksta pirminis izobarinis 
kaitinimas, kurį tęsia mišinio plėtimasis. Teoriškai slėgis yra pastovus pirmo-
je degimo fazės dalyje. Praktiškai šiame etape padidėja slėgis, tačiau jis nėra 
toks ryškus kaip Otto procese. Paskutinis proceso etapas yra išmetimas, kai 
išmetamosios dujos išleidžiamos iš cilindro.

5. Surinkimo projekto bandymas
Mokiniai privalo surinkti pagrindinį keturių cilindrų variklio mazgą į funkcinį 
mazgą.

6. Įvertinimas ir peržiūra
Kiekviena grupė pateikia išsamų variklio pavyzdį. Aptarkite kitus inžinerinius 
daiktus, kurie galėtų būti sukurti tokiu būdu. Kokie veiksniai daro įtaką vari-
klio modeliavimui? Kaip mes galime patobulinti, pakeisti ar sukurti savo variklio 
modelio dizainą?

7. Pakeiskite originalius spausdinimo nustatymus ir išbandykite naujas dalis
Grupėse mokiniai aptaria, kuriuos spausdinimo parametrus jie nori pakeis-
ti ir kokį poveikį tai turės spausdintam objektui. Modifikuotos dalys buvo at-
spausdintos ir išbandytos mokinių. Norėdami pakeisti spausdinimo parame-
trus, pavyzdžiui, galite padidinti sluoksnio aukštį nuo 0,19 mm iki 0,29 mm, kad 
gautumėte grubesnį paviršių. Atminkite, kad tai sutrumpins spausdinimo laiką. 
Užpildymas yra dar vienas parametras, kurį mokiniai gali modifikuoti. Jie gali jį 
pakeisti nuo rekomenduojamo 10% iki 20% arba 30%. Naujų dalių svorio skir-
tumui išmatuoti naudokite svarstykles.

8. Įvertinti ir peržiūrėti modifikuotas dalis ir visą variklį
Kiekviena grupė apskaičiuoja ir įvertina pagrindinius spausdinimo parametrus, 
tokius kaip: sluoksnio storis, spausdinimo laikas, užpildas, sluoksnio aukštis ir 
kitas spausdinimo proceso ypatybės. Aptarkite, kuris iš šių parametrų daro di-
delę įtaką objekto patvarumui pasiekti. Ar laukti rezultatai buvo pasiekti?

9. Pažengusiems - naujų modifi-
kuotų variklio dalių arba viso vari-
klio modelių projektavimas ir pa-
statymas
Šioje praktinių mokymų dalyje mo-
kiniai projektuoja ir kuria savo vari-
klio ir skirtingų variklio dalių detales. 
Norėdami tai padaryti, mokiniai 
projektuoja savo dizainą naudodamiesi mokymų metu įgytomis žiniomis, dis-
kusijomis ir variklio dalių bei formų testavimu. Mokiniai turi dvi galimybes. Pir-
moji galimybė yra modifikuoti jau esamą modelį. Antroji galimybė yra sukurti 
visiškai naują modelį. Grupės gali nuspręsti, kuria galimybe nori naudotis, ir 
pradėti planuoti savo modelį. 

 ● Skirtingi pavyzdžiai:

10. Įvertinti ir peržiūrėti modifikuotą modelį
Mokiniai atspausdina savo sukurtus modelius ir juos išbando. Ar pakeitimai / 
patobulinimai padės, kaip tikėtasi?

10. Refleksija
Kurie variklio modeliai buvo efektyviausi ir kokius bendrus modelio ypatumus 
jie turi?
Koks yra svarbiausias dalykas, kurio išmokote šiandien? Kodėl?
Ar naudosite 3D spausdinimą kituose projektuose?
Ką norėtumėte sužinoti daugiau ir kodėl?
Reflektuokite apie mąstymą, mokymąsi ir darbą šiandien. Kuo didžiuojatės?

PATARIMAS:  Pakeiskite spausdinimo parametrus po vieną, kad pamatytumėte 
efektą. Atminkite, kad mažesnis užpildymas ir mažiau apvalkalų sumažins 
svorį, tačiau taip pat sumažins patvarumą.
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Dalykai/sritis: elektros inžinerija
Klasės dydis: 10 – 16 mokinių, 3 – 4 mokiniai grupėje
Trukmė: viena diena pristatymui apie 3D spausdinimą, dvi dienos 

praktinių mokymų.
Reikalingi įrankiai: Be kompiuterio ir lydyto nusodinimo modeliavimo 

technologijos 3D spausdintuvo su susijusia programine įranga, 
praktiniams mokymams  dar reikalingos šios priemonės:

 ● FreeCAD (nemokama ir atviro kodo CAD modeliavimo 
ar panaši programa)

 ● galimi modeliai
Nuorodos ir modeliai: https://www.thingiverse.com/thing:2822484
Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Vėjo jėgainė gali būti atspausdinta 3D spausdin-

tuvu. Mokiniai supažindinami su 3D spausdinimo pagrindais, 
kaip veikia spausdinimo procesas ir kuo skiriasi spausdinimo 
procesai. Jie išmoksta savarankiškai dirbti su spausdintuvu ir 
vėjo jėgainės spausdinimo programine įranga.

Pamokos planas ir veiklos

1. Mokytojo pasiruošimas
Kiekviena mokinių grupė, prieš pradėdami 3D spausdinimui reikalingų 
parametrų parinkimo procesą, turėtų turėti pagrindinį vėjo jėgainės pagrindinių 
elementų 3D modelį.

Printing settings:
Plaustas Taip
Atrama Ne
Purkštuko skersmuo  0.4 mm
Sluoksnis 0.19 mm
Užpildas 10%

5.6.	 UŽDUOTIS	“VĖJO	JĖGAINĖ” 
 

PATARIMAS: Atspausdinkite atskirus judančius mechanizmo elementus 
viena spalva (pvz., juoda), o kitas dalis - skirtingomis spalvomis ir, jei reikia, 
be laikančiosios medžiagos, padėtus ant darbinės platformos.

 ● Modelio pavyzdžiai

2. 3D SPAUSDINIMO PAGRINDAI (įvadinis užsiėmimas
Mokytojas paaiškino mokiniams, kaip veikia 3D spausdintuvas, kokio tipo 
spausdintuvus jie turi ir kaip juos naudoti.
Keletas raktinių žodžių, kuriuos mokytojas turėtų paminėti/paaiškinti: spausdi-
nimo procesas, užpildas/užpildo raštas, apvalkalas/ sluoksnis, atrama, plaustas, 
sluoksnio aukštis, failo formatas, projektavimo taisyklės, sluoksniavimas, klaidos.

3. Pagrindinė vėjo jėgainės struktūra
Mokytojas paaiškina mokiniams pagrin-
dinius vėjo jėgainės atskirų dalių ele-
mentus ir funkcijas.

4. Demonstravimas ir aprašymas
Vėjo jėgainė yra besisukanti mašina, 
kuri vėjo kinetinę energiją paverčia me-
chanine galia, o paskui per elektros ge-
neratorius - elektra.
Pagrindiniai vėjo jėgainės komponentai yra: rotorius arba vėjo jėgainė (suside-
danti iš stebulės, veleno ir menčių - paprastai 3 menčių), stabdžių sistema, lėtai 
veikiantys veleno tvirtinimo elementai, valdymo ir stebėjimo sistema, elektros 
generatorius, šarnyras arba pasukamasis įrenginys, mašinos ar gondolos korpu-
sas, stulpas, galios siųstuvas (dažniausiai daugiklis), pamatas, transformatorius, 
elektros sistemos jungtis ir speciali įranga.

5. Surinkimo projekto bandymas
Mokiniai turi surinkti pagrindinį vėjo jėgainės bloką į funkcinį bloką.

6. Įvertinimas ir peržiūra
Kiekviena grupė pateikia išsamų vėjo jėgainės pavyzdį. Aptarkite kitus inžineri-
nius daiktus, kurie galėtų būti sukurti tokiu būdu. Kokie veiksniai daro įtaką vėjo 
jėgainės modeliavimui? Kaip mes galime patobulinti, pakeisti ar sukurti savo 
vėjo jėgainės modelio dizainą?
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7. Pakeiskite originalius spausdinimo nustatymus ir išbandykite naujas dalis
Grupėse mokiniai aptaria, kuriuos spausdinimo parametrus jie nori pakeis-
ti ir kokį poveikį tai turės spausdintam objektui. Modifikuotos dalys buvo at-
spausdintos ir išbandytos mokinių. Norėdami pakeisti spausdinimo parame-
trus, pavyzdžiui, galite padidinti sluoksnio aukštį nuo 0,19 mm iki 0,29 mm, kad 
gautumėte grubesnį paviršių. Atminkite, kad tai sutrumpins spausdinimo laiką. 
Užpildymas yra dar vienas parametras, kurį mokiniai gali modifikuoti. Jie gali jį 
pakeisti nuo rekomenduojamo 10% iki 20% arba 30%. Naujų dalių svorio skir-
tumui išmatuoti naudokite svarstykles.

8. Įvertinti ir peržiūrėti modifikuotas dalis ir visą vėjo jėgainę
Kiekviena grupė apskaičiuoja ir įvertina pagrindinius spausdinimo parametrus, 
tokius kaip: sluoksnio storis, spausdinimo laikas, užpildas, sluoksnio aukštis ir 
kitas spausdinimo proceso ypatybės. Aptarkite, kuris iš šių parametrų daro di-
delę įtaką objekto patvarumui pasiekti. Ar laukti rezultatai buvo pasiekti?

9. Naujų modifikuotų vėjo jėgainės dalių arba visos vėjo jėgainės modelių 
projektavimas ir pastatymas.
Šioje praktinių mokymų dalyje mokiniai projektuoja ir kuria savo vėjo jėgainę ir 
skirtingų vėjo jėgainės dalių detales.
Norėdami tai padaryti, mokiniai projektuoja savo dizainą naudodamiesi moky-
mų metu įgytomis žiniomis, diskusijomis ir variklio dalių bei formų testavimu. 
Mokiniai turi dvi galimybes. Pirmoji galimybė yra modifikuoti jau esamą modelį. 
Antroji galimybė yra sukurti visiškai naują modelį. Grupės gali nuspręsti, kuria 
galimybe nori naudotis, ir pradėti planuoti savo modelį.

PATARIMAS: Pakeiskite spausdinimo parametrus po vieną, kad pamatytu-
mėte efektą. Atminkite, kad mažesnis užpildymas ir mažiau apvalkalų suma-
žins svorį, tačiau taip pat sumažins patvarumą.

 ● Skirtingi pavyzdžiai:

Taip pat būtina sukurti grandinę, naudojant mažą generatorių (dynamo), kuris 
generuoja elektrą, panašią į dviračio šviesą. Tai pavers mechaninę vėjo jėgai-
nės energiją į elektrą, judinant magnetą. Jis veikia elektromagnetinės indukcijos 
principu. Besisukantis magnetas sukuria kintamą magnetinį lauką, kuris indu-
kuoja srovę, kuri lemputei suteikia šviesos, pagamintos grandinėje.

10. Įvertinti ir peržiūrėti modifikuotą modelį
Mokiniai atspausdina savo sukurtus modelius ir juos iš-
bando. Ar pakeitimai / patobulinimai padės, kaip tikėtasi?

11. Refleksija
Kurie vėjo jėgainės modeliai buvo efektyviausi ir kokius bendrus modelio ypa-
tumus jie turi?
Koks yra svarbiausias dalykas, kurio išmokote šiandien? Kodėl?
Ar naudosite 3D spausdinimą kituose projektuose?
Ką norėtumėte sužinoti daugiau ir kodėl?
Reflektuokite apie mąstymą, mokymąsi ir darbą šiandien. Kuo didžiuojatės?

PATARIMAS: Patikrinkite, ar vėjo jėgainės mentė pagal esamą dizainą 
sukasi.
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Dalykai/ sritis: inžinerija, mokslas
Klasės dydis: 12 mokinių
Trukmė: dvi dienos
Reikalingi įrankiai: „AutoCAD 2018“, 6 kompiuteriai su reikiamomis 

konfigūracijomis, 3D spausdintuvas, spausdinimo medžiaga 
(spausdinimo siūlas)

Tikslai/ mokymosi uždaviniai: Užduoties tikslas - išmokyti mokinius naudotis 
„AutoCAD“, pamatyti skirtumą tarp 3D spausdinimo ir CNC 
apdirbimo, susipažinti su 3D spausdinimo programomis, 
darbu su 3D spausdintuvu.

Pamokos planas ir veiklos

1. Mokytojo pasiruošimas
Reikiama programa yra įdiegta į kiekvieną kompiuterį, kurį naudoja mokinių 
grupė. Mokytojo kompiuteryje taip pat yra programa ir jis yra prijungtas prie 
projektoriaus, kurio ekranu dalinamasi, kad mokiniai galėtų sekti. 3D modelių 
kūrimo planas išsamiai parodytas žemiau pateiktuose paveikslėliuose.  

2. 3D modeliavimo užduotis
Būtina sumodeliuoti objektą pagal pridedamą vaizdą ir paruošti jį 3D spausdi-
nimui. Modelis sukurtas „AUTOCAD 2018“.

3. Modeliavimas AUTOCAD
Mokytojas ir mokiniai žingsnis po žingsnio mokosi modeliavimo procesą skir-
tinguose etapuose, kad mokiniai galėtų sekti ir sukurti savo modelį naudoda-
miesi programa. Kiekviena grupė turi skirtingus ruošinio matmenis.

5.7.	 UŽDUOTIS	“AŠIES	KONSTUKCIJA” 
 

Su komanda UNION sujungsite atskirus objektus į vieną objektą. 
Po to eksportuokite failą į .STL formatą

Sukurkite 2D juodraštį TOP rodi-
nyje. Naudokitės komandas LINE 
(piešia linijas), CIRCLE (piešia aps-
kritimus), TRIM (apkarpymas):

ISOMETRIC SW vaizdas:

Galutinis modelio rodymas

Komanda REGION sukurs pavir-
šių, kuris suksis ir iš kurio jis bus 
sukurtas. 

Naudojant komandą REVOLVE, 
paviršiaus plotas aplink sukasi  
x ašį 360 °:
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4. Simuliacinis vaizdas
Mokytojas parodo mokiniams, kaip reikia dirbti su programa, naudojama mo-
deliavimo ir spausdinimo parametrams peržiūrėti. Šiuo atveju tai yra „Cura“,  
tačiau yra daugybė kitų programų, kurias galima lengvai naudoti šiam tikslui.
Šioje dalyje mokytojas paaiškina mokiniams, simuliacijos fazes svarbą 3D spaus-
dinimo procese. Simuliacija parodo, kuriuos parametrus dar galima modifikuoti 
prieš pradedant spausdinti. 
Šie paveikslėliai rodo programos sąsają, taip pat, kuriuos dydžius galima modi-
fikuoti ir kaip. 
Atidarykite „CURA“ programą, norėdami paruošti 3D spausdinimo parametrus 
ir nuskaityti modelį .STL format. 
Peržiūrėkite spausdinamų modelius pagal sluoksnius skirtingose spausdinimo 
etapuose.

5. 3D spausdinimo pagrindai
Mokytojas mokiniams paaiškina spausdintuvo savybes: jo veikimą, ašių tipus ir 
judesius, ašies pavarą, siūlų pritaikymo būdą, siūlų temperatūrą ir spausdinimo 
pagrindą, spausdinimo parametrus, spausdintuvo charakteristikas ir kitus para-
metrus. Po modeliavimo seka:
Perjungimas į G kodą („išsaugoti kaip g kodą“) ir spausdinimo parametrų pritai-
kymas spausdintuve:
 ● sluoksnio aukštis 0.1 mm
 ● apvalkalo storis 0.8 mm
 ● užpildyto sluoksnio storis viršuje / apačioje: 0.6 mm
 ● centrinės dalies tankio procentas 30%
 ● spausdinimo greitis 50 mm/s
 ● siūlo temperatūra 195 °c
 ● bed temperature/ pagrindo 

temperatūra: 50°c
 ● atramos: no/ ne
 ● kiti parametrai.

6. 3D spausdinimo nustatymų pakeitimas ir naujų dalių testavimas
Aukščiau pateiktus spausdinimo parametrus galima pakeisti. Mokytojas paro-
do mokiniams, kaip tam tikro dydžio keitimas daro įtaką spausdinimo kokybei 
ir greičiui. Mokiniai gali laisvai keisti įvesties parametrus per priimtinas ribas 
(nustato mokytojas). Tai bus mokiniams pavyzdys, kaip konkretus nustatymas 
veikia 3D spausdinimą
Pavyzdžiui: 
 ● užpildymo procentas turi įtakos ruošinio tvirtumui, spausdinimo greičiui, 

ruošinio svoriui, medžiagų sunaudojimui
 ● spausdinimo greitis turi įtakos ruošinio paviršiaus kokybei, spausdinimo 

laikui
 ● kiekvieno sluoksnio storis turi įtakos spausdinimo kokybei, sluoksnių 

tarpusavio ryšiui
 ● paviršiaus temperatūra turi įtakos pagrindo paviršiaus sluoksnio kokybei

PASTABA: Kiekviena grupė turėtų pakeisti tik vieną iš nurodytų parametrų, kad 
pamatytų, kaip tai veikia matavimus. Pavyzdžiui, viena grupė keičia tik užpildy-
mo procentą, kita grupė keičia tik pagrindo temperatūrą ir pan.

Peržiūrėkite programų komandas G-kode.

7. 3D spausdinimo procesas 
Atskiros mokinių grupės spausdina savo 
modelius pagal anksčiau su mokytoju 
suderintus parametrus. Baigę spausdini-
mą, mokiniai įvertina, kokiu mastu mo-
difikuotas parametras paveikė jų objektą. 
Po to, kai visos grupės baigia spausdinti, 
mokiniai apsikeičia savo atspausdintais 
objektais ir aiškina vieni kitiems, kaip vieno parametro modifikavimas paveikė 
spausdinimo kokybę. Tai mokiniams suteikia supratimą apie visus įvesties dy-
džių pakeitimus grupėmis ir jie gali aptarti savo patirtį.

8. Įvertinimas
Koks yra svarbiausias dalykas, kurio išmokote šiandien? Kodėl?
Ar naudosite 3D spausdinimą kituose projektuose?                     
Ką norėtumėte sužinoti daugiau ir kodėl?
Kaip 3D technologija paveiks jūsų mokslus?
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VADOVAS  
- IŠVADOS

Šis vadovas yra skirtas profesinio mokymo įstaigų mokytojams, kurie mokymo-
si procese pagrindinį dėmesį skiria 3D technologijoms. Tikimasi, kad kartu su 
kitomis projekto metu įgyvendintomis veiklomis, bus daromas didelis poveikis 
profesijos mokytojų profesiniam tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui.
Vadovo tikslas yra pateikti metodus ir praktinius pavyzdžius mokytojams, su 
kuriais jie gali dirbti savo mokymo įstaigose. Pagrindinis jo tikslas yra glau-
džiai susijęs su pagrindiniu projekto tikslu - sukurti profesinio mokymo siste-
mą, susietą su verslo pasauliu ir nuolat kintančia naujų įgūdžių ir kompetencijų 
paklausa darbo rinkoje. Norint pasiekti šį tikslą, profesinio mokymo teikėjams 
būtina nuolat tobulinti savo siūlomą išsilavinimą, taip prisidedant prie profesi-
nio mokymo kokybės modernizavimo ir gerinimo.
Dėka vadove pateiktų užduočių ir praktinių pavyzdžių, šis vadovas turėtų su-
daryti sąlygas mokytojams kurti ir pristatyti novatoriškas programas ir įgūdžius, 
pagrįstus metodais ir įrankiais, gautais analizuojant patirtis ir praktikas, naudo-
jamas partnerių švietimo įstaigose. Novatoriškų programų ir metodų diegimas 
ugdymo procese yra vienas iš profesinio mokymo prioritetų visose šalyse par-
tnerėse. 
Projekto partneriams ir šio vadovo autoriams būtų puikus įvertinimas pasiekti 
bet kurį iš šių tikslų.

6 Nuorodos
 ● Regioniniai tyrimai (4)
 ● Interviu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis (40)
 ● Jungtinių darbuotojų mokymų ataskaitos (3)
 ● Mišraus mobilumo ataskaitos (2)
 ● Praktiniai mokymai su mokiniais
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