
FormBox

 Geometrijos 
pateikimas naudojant 
hologramas

Mokymo tyrimas

„FormBox prietaisas yra puiki priemonė, supažindinanti jaunesniųjų klasių mokinius su 
produktų dizainu“   

Tarpdalykinis mokymas   Su FormBox vakuuminio formavimo prietaisu mokiniai gali mokytis įvairių dalykų vienos paskaitos metu. 
  

 

Efektyvus laiko paskirstymas
 

  
FormBox prietaisas paruošiamas darbui greitai ir be specialių įrankių, todėl mokiniai turi daugiau laiko 
kūrybai, o mokytojai kitoms užduotims pamokos metu. 
 
 

Prieinama kaina ir ilgaamžiškumas
 

 
 

Nedidelė kaina yra prieinama bet kuriai klasei. Suteikiama dviejų metų garantija, užtikrinanti naudojimąsi be 
rūpesčių. 
 

 

 

  



Apie Šefyldo mokyklą  

Šefyldo mokykla yra pirmaujanti bendrojo lavinimo 
mokykla, įsikūrusi Hampšyro grafystėje Anglijoje, kur 
aktyviai diegiamos mokinių mėgiamos naujovės.  Šefyldo mokykloje FormBox prietaisas naudojamas 
jau nuo 5–erių metų vaikus supažindinant su  produktų dizainu ir inžinerija leidžiant mokiniams 
kurti  vaizdines hologramas su mokytojų priežiūra. 

         
         

 
 

 
Šefyldo mokykloje  FormBox vakuuminis formavimo prietaisas naudojamas 
mokant mokinius vakuuminio formavimo pagrindų kuriant hologramas.  

Iššūkiai  

 
 
  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Sprendimas 
 
Šefyldo mokykloje vakuuminis formavimas naudotas kaip veikla, kai pamokų metu mokiniai mokomi geometrijos ir 
projektavimo formuojant vaizdines hologramas iš FormBox pr

 
iemonių pradžiamoksliams. Šios priemonės 

įtrauktos į FormBox ir yra skirtos naudotis iš karto. Kai prietaisas įjungtas, mokytoja pateikia įvadą apie vakuuminį 
formavimą. Mokiniai taip pat supažindinami su geometrijos aspektais bei moksliškai paaiškinama kaip susidaro 
vaizdinių hologramų dydžiai ir formos.  

 

   

Šefyldo mokykloje siekiama 5 – 8 metų vaikams 
suteikti praktinį įvadą į vakuuminio formavimo ir 
projektavimo principus. Paprastai ši mokymo 
programos dalis skirta 12 – 18 metų vaikams. 
Iššūkį sudarė įrodyti, kad FormBox gali būti 
naudojamas ir su jaunesniais vaikais, suteikiant 
jiems savarankiškumo.  



 
FormBox prietaisas tinka savarankiškai naudotis vaikams nuo 8 metų amžiaus. Vaikai, dalyvaudami veiklose su 
suaugusiųjų pagalba, taip pat įgyja praktinės patirties. Mokiniams rodoma kaip medžiagas teisingai įdėti į formas, kaip 
žinoti kada medžiaga yra paruošta formavimui bei padeda mokytojai perkelti formas į vakuuminę plokštumą. Kai visi 
mokiniai sudalyvauja pasiruošime, mokytoja paaiškina kaip lape iškirpti savo formą. Tada mokiniams parodoma kaip 
naudotis išmaniojo telefono hologramų projektoriumi. FormBox prietaisas gali nenutraukiamai veikti 40 minučių be 
jokių problemų ar pavojaus mokiniams ir mokytojams.  

 
 

  

    

  

  

 

 

 

 

   

   

 
  

 

 

Kai kiekvienas mokinys baigia darbą su FormBox, jiem duodama veiklų knygelė, kurią namuose užpildo parašydami 
ko išmoko pamokos metu. Knygelėje taip pat pateikta nuoroda į MAYKU YouTube kanalą, kuriame yra daug įdomių 
ir linksmų hologramų mokiniams bei pateikiami informatyvūs vaizdo įrašai apie tai, kaip vakuuminis formavimas 
naudojamas įvairiems projektams. Kanale taip pat yra paaiškinimai kaip FormBox suderinti su 3D spausdintuvu, 
norint  praplėsti mokinių kūrybiškumo ribas. 
 
FormBox yra skirtas savarankiškam mokymuisi klasėje. Paprastas  FormBox naudojimo būdas užtikrina sklandų 
personalizuotą darbą. Prietais  o  dydis  pritaikytas lengvam transportavimui, todėl gali būti naudojamas įvairiose 
mokymosi aplinkose ir skirtingose klasėse suteikiant galimybę jaunesniems mokiniams kurti smagias hologramas, o 
mokytojams baigus darbą neštis prietasą į namus.  

 
  

 

www.mokslotechnologijos.lt 

MAYKU FormBox savybės 
 
                                                         Pramoninis vakuuminio  
                                                           formavimo prietaisas                          MAYKU FormBox 
___________________________________________________________________________        
 Dydis                                         440 x 490 x 820 mm ir daugiau               315 x 466 x 274 mm  
___________________________________________________________________________ 
Santykis su mokiniais                    Skirtas demonstracijoms                  Individualiai naudojamas 
___________________________________________________________________________ 
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