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UVOD
Čeprav je bil aditivni postopek izdelave uveden pred več kot 25 leti, se je šele pred kratkim
razmahnil širši industrijski in potrošniški interes za 3D tisk in ustvaril nove možnosti izdelovanja ter
prekinil tradicionalne dobavne verige. Možnosti 3D tiska so ogromne in postanejo še večje, kadar
je fokus na izobraževanju in usposabljanju o oblikovanju za 3D tisk naslednje generacije
uporabnikov– znanstveniki, inženirji, oblikovalci, umetniki, izumitelji, ljubitelji idr..
3D tisk je že dokazal, da igra ključno vlogo pri STEAM (Znanost, tehnologija, Inženiring, umetnost
in matematika), hkrati pa spreminja načine učenja uporabnikov, saj ponuja praktične izkušnje, ki
uporabnike spodbujajo, da so pozorni na podrobnosti, kreativni in vidijo fizično realizacijo svojega
dela. Pridobivanje uporabnikov, da naredijo naslednji korak v 3D tisku, jih lahko večkrat navdihne,
da delajo vedno globlje korake, ki jih, zaradi izziva, da razmišljajo globlje in širše, drugače, pogosto
vodijo v to, da postanejo tisti, ki bodo izumili ''naslednjo veliko stvar''.
“Vloga 3D tiska pri oblikovanju prihodnosti raste zelo hitro!
Potrebno je primernejše in ustreznejše usposabljanje uporabnikov”1
Po drugi strani je, na žalost, širok sprejem te tehnologije pogosto zadušen zaradi težav z uporabo
3D tiskalnikov ob nezadostni podpori izobraževanj in usposabljanj o 3D tisku. Situacija se nekoliko
izboljšuje zahvaljujoč širjenju skupnosti izobraževalcev na različnih ravneh, ponudbe poklicnega
izobraževanja in usposabljanja itn.. Kot hitro naraščajo tehnologije 3D tiska, možnosti uporabe
različnih materialov in oblikovalskih rešitev, hitro narašča tudi potreba po kvalitativnih
nadgradnjah in ohranjanju permanentne oz. kontinuirane in ustrezne ravni izobraževalne podpore
(s pomočjo razpoložljivih orodij IKT).

S tem ciljem in znotraj Erasmus3D+ aktivnosti IO1-A2 – Učne potrebe smo od ciljnih skupin zbrali
povratne informacije glede trenutne ponudbe programov izobraževanj in usposabljanj za področje
3D tiska. Od anketiranih ciljnih skupin smo želeli pridobiti resnične odgovore, z glavnim ciljem
ugotoviti najmočnejše točke celotne sedanje ponudbe v EU, ugotoviti, v katerih vidikih se lahko
izboljša ter kako se lahko posodobi glede na trenutne potrebe in razpoložljiva orodja IKT.
S sodelovanjem vseh Erasmus3D+ partnerjev je ta aktivnost dosegla različna podjetja v EU in druge
deležnike področja 3D tiska, kot so univerze, institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
študente, gospodarske zbornice, regionalne razvoje agencije, itn., ki so blizu industriji inovacij in
3D tiska zaradi svojega obsega, geografskega položaja ali kakšnega drugega razloga.

1

http://3dprintingindustry.com

Po več opravljenih srečanjih in posvetovanjih partnerjev, strokovnjakov in drugih udeležencev je
bila identificirana najbolj primerna in ustrezna metodologija / pristop za zbiranje potrebnih
informacij od ciljnih skupin uporabnikov. Z oblikovanjem raziskave ''3D PRINTING IZOBRAŽEVANJE,
IZKUŠNJE USPOSABLJANJ IN POTREBE V EU" in intenzivnim pridobivanjem primernih ciljih skupin
uporabnikov je bilo doseženo veliko število deležnikov – podjetja z različnih področij, institucije za
poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževalne institucij (šole, fakultete), druge institucije,
ki uporabljajo ali so povezane s področjem 3D tiska.
Zajete ciljne skupine se razlikujejo tako v svojih poslovnih sektorjih, namenih uporabe in učenja 3D
tiska, osebnih pozicij, itn., z namenom pridobiti večjo in širšo sliko o trenutnem stanju in predvsem
potrebah za izboljšave ponudbe sedanjih programov izobraževanja in usposabljanja 3D tiska. Ciljne
skupine so bile dosežene z uporabo različnih pristopov, od neposrednih do uporabe naprednih in
razpoložljivih omrežij in spletnih platform.

Usmerjanje poudarka na izobraževanje in povečanju dostopnosti 3D tiska, da bo ta na voljo
širšemu krogu uporabnikov, ne glede na njihov izvor, se bo odražalo v radikalnem premiku v ciklusu
inovacij in prav zato bi morali vsi poskušati biti katalizator na tem področju.

RAZISKAVA "3D PRINTING IZOBRAŽEVANJE, IZKUŠNJE USPOSABLJANJ IN
POTREBE V EU "
Raziskava je bila pripravljena znotraj aktivnosti IO1-A2 sedanjega EU Erasmus plus projekta
Erasmus3D+.
Cilj raziskave/ankete je bil pridobiti dragocene vložke ustreznih in medsebojno povezanih ciljnih
skupin uporabnikov 3D tiska o njihovih mnenjih in izkušnjah uporabe 3D tiska, kot tudi njihova
opažanja glede obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja, skupaj z identifikacijo
njihovih najmočnejših točk in prav tako potreb in možnosti nadaljnjih izboljšav izobraževanj na širši
ravni EU.

Anketa je bila preprosta, enostavna, praktično usmerjena in enostavna za odgovarjanje (večinoma
z v naprej ponujenimi odgovori). Uporabniku oz. anketirancu je tako vzela okrog 10 minut časa!
Anketa je naslavljala oz. obravnava la tri glavna področja (korake):
(1) Osebno znanje in spretnosti na področju 3D tiska
(2) Izkušnje anketiranca s programi izobraževanja in usposabljanja
(3) Trenutne potrebe in predlogi za prihodnje programe izobraževanj in usposabljanj na področju
3D tiska
skupaj z
(4) Majhnim dodatnim delom ankete v zvezi s šolami in 3D tiskom
Pridobljeni odgovori so bili oz. so zelo dragoceni za našo nadaljnjo Erasmus3D+ raziskavo in
izboljšave gradiv za usposabljanja o 3D tisku.
Anketa je bila posredovana preko spletnega orodja spletne ankete – 1KA – spletne ankete (v
sodelovanju s Centrom za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede, kjer je bilo
orodje spletne ankete tudi razvito).
Dostop do ankete je bil aktiviran in na voljo preko spletne strani Erasmus3D+, ob tem pa so vsi
projektni partnerji aktivno pošiljali elektronska sporočila najbolj primernim ciljnim skupinam

uporabnikov. Metodo neposrednega kontaktiranja ciljnih uporabnikov so uporabili vsi projektni
partnerji.
Partnerji KIT, CETEM, STP in CEIPES so prav tako pozvali ustrezne pridružene člane, da izpolnijo
anketo. Poleg držav, v katerih so parterji prisotni, so vsi partnerji spodbujali in agregirali pokritost
oz. sodelovanje anketirancev več drugih držav EU, s ciljem pridobiti veliko širši odziv – vložek
posamezne države.
Anketa je bila pripravljena v 4 različnih jezikovnih različicah – angleški, nemški, španski in italijanski,
da bi lažje premagali jezikovne ovire v sodelujočih državah in hkrati, da bi jo anketiranci lažje
izpolnili. Vse jezikovne različice so priložene na koncu tega dokumenta.
Anketa je bila aktivna in odprta 3 mesece. V tem času je partnerjem uspelo pridobiti skupno 135
tematsko ustreznih anketirancev, ki so v celoti izpolnili anketo. V tem smislu je bil kazalec projekta
IO (100) z vključevanjem zadostnega števila anketirancev, strokovnjakov in aktivnih uporabnikov
3D tiska, v celoti izpolnjen oz. pokrit.

Konkretne povratne informacije, pridobljene od ustreznih ciljnih skupin, in njihova analiza so
prikazane/predstavljene v nadaljevanju tega dokumenta!

SKLOP 1 – OSEBNO ZNANJE IN SPRETNOSTI NA PODROČJU 3D TISKA
V1 - Status anketirančevega znanja 3D tiska
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Med vsemi anketiranci je bila večina strokovnjakov (57%), naslednja večja skupina so bili študenti
(23%), nato amaterski uporabniki (ljubitelji) (15%) in drugi (5%).

V2 – Področje delovanja anketiranca
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Večina anketirancev je vpletenih v industrijski sektor (elektronika, IKT, mehanika, gradbeništvo,
kemična industrija, letalstvo in vesoljske tehnologije, tekstil, itd.) - 25%; raziskave in razvoj – 19%;
visoka tehnologija – 11%; storitve – 10% in izobraževanje – 10%. Ostala opredeljena področja so
zastopana z odstotki, ki so manjši od 10%.

PodV2.1 – Področja anketirancev, ki so odgovorili z ''drugo''
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Pod ''drugo'' so anketiranci navedli kreativne industrije in oblikovanje (44%), brez specifičnega
področja / privat (22%), amaterska uporaba (ljubiteljstvo) / različni nameni (22%) in kultura in
umetnosti (11%).

V3 – Anketirančevo sedanje delovno mesto
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Večina zajetih anketirancev je trenutno managerjev/direktorjev (17%), študentov/dijakov (16%),
inženirjev (16%), projektnih managerjev (11%) n profesorjev/učiteljev/izobraževalcev (10%).

V4 - Spol
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Večina anketirancev je bila moških (81%), le 19% je bilo žensk.

V5 - Starost
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Večina anketirancev je bila starih 25-34 let (33%), 22% je bilo starih 35-44 let, 20% je bilo mlajših
od 20 let, 18% je bilo starih 45-54 let in samo 7% je bilo starejših od 55 let.

V6 – Država
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Večina anketirancev je bila iz Španije (36%), 20% iz Nemčije, 15% iz Slovenije, 13% iz Italije in ostali
iz preostalih držav (zastopane vsaka z manj kot 5%).

V7 – Mnenje o uporabnosti 3D tiska
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Največja skupina anketirancev (75%) se je strinjala, da je 3D tisk zelo uporaben, 23% je bilo mnenja,
da je 3D tisk uporaben in samo 2% anketirancev je bilo neopredeljenih, (medtem ko nihče od
anketirancev ni označil, da je 3D tisk neuporaben).

V8 – Trenutno znanje in spretnosti 3D tiska
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Med vsemi anketiranci je bilo 41% začetnikov, 30% strokovnjakov in 29% naprednih uporabnikov.

V9 – Predhodna vključenost v uporabo 3D tehnologij
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Večina anketirancev (39%) je bila vključenih ali je opazovala 3D tehnologije v obdobju 0-1 leta, 25%
1-3 leta, 19% anketirancev več kot 5 let in 16% anketirancev 3-5 let.

V10 – Področja trenutne uporabe / namena uporabe 3D tiska anketirancev
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Večina anketirancev je uporabljalo 3D tisk za izdelavo prototipov (26%), 17% za dokazovanje
konceptov, 13% kot konjiček, 12% za proizvodnjo in izobraževanje, 10% za umetnost in 9% za
marketing /promocijo.
PodV10.1 – Druga področja trenutne uporabe / namena uporabe 3D tiska anketirancev
50% anketirancev je uporabljalo 3D tisk za različne / drugačne namene, 33% še ga ni preizkusilo,
vendar ga je želelo preizkusiti takoj, ko bo mogoče. 17% anketirancev ga je uporabljalo za izdelavo
rezervnih delov.

V11 – Najpomembnejša dejstva za anketirance, pri izdelavi 3D izdelka
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Za večino anketirancev (29%) je bil najpomembnejši dejavnik kakovost izdelka, za 24%
anketirancev je bilo najpomembnejše dejstvo cena, 22% anketirancev je menilo, da je
najpomembnejši čas obdelave oz. izdelave in 20% je menilo, da je najpomembnejši dejavnik
materiali, ki jih lahko uporabijo.
PodV11.1 – Druga najpomembnejša dejstva za anketirance, ko delajo 3D izdelek
Med ''drugimi'' najpomembnejšimi dejavniki sta natančnost oz. dovoljena odstopanja zastopana z
21%, številne možnosti s 14% in proizvod v realnem času (dodatek k računalniškemu oblikovanju
in vizualizaciji) s 14%.
Ostala dejstva:
 Svoboda oblikovnih možnosti;
 Maloštevilne serije;
 Hitro splošno testiranje izdelka;
 Vsi so pomembni;
 Učinkovita realizacija proizvoda;
 Preverjanje izvedljivosti izdelka;
 Tehnologija tiska;
so bila zastopana z manj kot 7%.

V12 – Materiali, ki so običajno uporabljeni za 3D tisk
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56% anketirancev je uporabljalo plastiko (umetne mase) kot material za 3D tisk, 16% je uporabljalo
umetne smole, 13% kovine, 5% je uporabljalo keramiko in 9% je uporabljalo druge materiale.
PodV12.1 – Drugi materiali, ki so običajno uporabljeni za 3D tisk
Drugi anketiranci so kot ''druge'' materiale, ki so jih uporabljali, navedli:









Mavec (39%)
Kompozitni materiali (17%)
Bio / žive celice (11%)
Še ne uporabljajo ničesar (11%)
TPE – termoplastični elastomer (6%)
Mehka PLA – polimlečna kislina (6%)
Les (6%)
Glina (6%)

V13 – Tehnologija 3D tiska, ki jo anketiranci večinoma uporabljajo
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Med navedenimi 3D tehnologijami, ki so najpogosteje v uporabi, z 29% prednjači FDM. 20%
anketirancev uporablja tri ali več različnih tehnologij, 19% anketirancev uporablja dve različni
tehnologiji, 10% uporablja SLA tehnologije in 6% uporablja SLS tehnologije. Druge tehnologije so
zastopane z manj kot 5%.

SKLOP 2 – IZKUŠNJE S PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
V14 – Predhodne izkušnje s programi izobraževanj in usposabljanj (npr. razredno
izobraževanje, teoretično izobraževanje, seminar, delavnica, e-učenje, spletni
seminar, izobraževanje na kraju samem, itd.) o 3D tisku
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Večja skupina anketirancev ni predhodno prisostvovala kakršni koli obliki izobraževanja ali
usposabljanja o 3D tisku (59%), medtem ko se je 41% anketirancev ž udeležilo takšnih programov.

V15 – Izvajalci programov izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih udeleženci
predhodno že udeležili
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Večina programov je bila ponujenih s strani distributerjev/trgovcev 3D tiskalniške industrije (39%),
29% s strani akademske skupnosti in 22% s strani izvajalcev poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Skupnosti šol in fizične osebe so skupno izvedle 10% takšnih programov.

V16 – Lokacija izvajalca izobraževanja in usposabljanja
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Večina izvajalcev programov je bila iz širšega državnega okolja anketirancev (29%), sledili so jim
izvajalci iz tujine (25%). 23% izvajalcev programov je izhajalo iz mest in regij anketirancev.

V17 – Raven znanja in spretnosti, ki so jih anketiranci pridobili tekom izobraževanja
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Večina anketirancev je tekom izobraževanja pridobila začetniška znanja (39%), 20% je pridobilo
napredna znanja 2.stopnje, 16% je pridobilo povprečna znanja in 14% je pridobilo napredna znanja
in spretnosti. Samo 6% je pridobilo strokovna znanja in 4% so pridobili mojstrska/odlična znanja in
spretnosti.

V18 – Oblika izobraževanja in usposabljanja, ki so se ga anketiranci udeležili

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Classroom (instructor-led lessons,
in-class seminar, practical
workshop)

Online (distance e-learning, web
platform, remote control,
webinar, etc.)

On-site (workshop at your facility;
unique needs)

Večina se je udeležila oblike “učilnica” izobraževanja in usposabljanja (55%), 31% se je udeležilo
izobraževanja ''na kraju samem'' in 14% se je udeležilo “On-line” izobraževanja.

V19 – Trajanje izobraževanja oz. usposabljanja
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Večina programov izobraževanj in usposabljanj je bila enodnevnih tečajev (49%), 16% programov
je trajalo do 4 ure, 14% programov so bili tečaji v trajanju 1 tedna, 8% je bilo tečajev v trajanju 2-4
tedne in 12% programov je trajalo več kot 1 mesec.

V20 – Glavni poudarek izobraževanja in usposabljanja
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Večina programov se je osredotočala tako na programsko kot strojno opremo (59%), 22% je
temeljilo na izobraževanju o strojni opremi in 18% je bilo osredotočenih na programsko opremo.

V21 – Pridobljeni certifikat (certifikat, ki potrjuje pridobljene veščine in znanja) v
sklopu programa izobraževanja in usposabljanja, ki se ga je udeleženec udeležili
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Večina anketirancev, ki se je udeležila programa izobraževanja in usposabljanja o 3D tisku (92%) ni
prejela kakršnega koli certifikata. Ostali (8%) so pridobili neko vrsto certifikata (večinoma
certifikate trgovcev).
PodV21.1 – Če so odgovorili z ''da'' (so prejeli certifikat), anketiranci navedejo katere/kakšne
vrste certifikat so pridobili
Anketiranci so pridobili certifikate izvajalcev izobraževanj in usposabljanj 50% in 50% je prejelo
certifikat trgovcev tehnologije 3D tiska.

SKLOP 3 - TRENUTNE POTREBE IN PREDLOGI ZA PRIHODNJE PROGRAME
IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ NA PODROČJU 3D TISKA
V22 – Poznavanje ponudbe trenutnih / obstoječih programov izobraževanj in
usposabljanj o 3D tisku in organizacije, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja v
mestu oz. regiji anketiranca
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Večina anketirancev (41%) ne pozna dobro obstoječih programov izobraževanj in usposabljanj ali
organizacij, ki jih nudijo. 19% anketirancev ima povprečno znanje o programih / organizacijah, 18%
anketirancev sploh ne pozna programov / organizacij, 13% pozna programe in organizacije dobro
in samo 8% jih pozna zelo dobro.

V23 - Zadostnost razpoložljivih programov izobraževanj in usposabljanj v okolici
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Medtem ko 42% anketirancev meni, da ni na voljo dovolj programov o 3D tisku, 15% meni, da je
ponudba programov povprečna in le 10% verjame, da na voljo ni dovolj programov / organizacij.
33% anketirancev je pri tem vprašanju neodločenih.

V24 – Ponudba vrste izobraževanj in usposabljanj, ki manjka / jo je potrebno
izboljšati in nadgraditi? (1 - Neposredni programi izobraževanj in usposabljanj ali
2 - Spletni programi izobraževanj in usposabljanj)
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Največja skupina anketirancev (41%) verjame, da primanjkuje praktičnih delavnic / bi morale biti
izboljšane. 24% anketirancev meni, da manjkajo/bi morali biti izboljšani tečaji e-učenja po
vsebinskih modulih (spletne teoretične vaje), 19% verjame, da bi morali biti dodatno
organizirani/izboljšani izobraževalni seminarji (deljenje teoretičnega znanja). 16% anketirancev je
navedlo, da so izboljšave potrebne v programih e-učenja na podlagi spletnih seminarjev – spletni
moduli usposabljanja v živo.

V25 - Raven ponudbe znanja, ki manjka / je najbolj potreben izboljšav
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Anketiranci verjamejo, da je najbolj potrebno izboljšati napredne tečaje (31%). 26% anketirancev
je navedlo, da je potrebno izboljšati osnovne tečaje, isti delež vprašanih pa verjame, da je najbolj
potrebo izboljšati napredne tečaje 2.stopnje. 17% anketirancev je označilo, da manjka ponudba
strokovnih tečajev oz. jih je potrebno izboljšati.

V26/I – Mnenje anketiranca o predhodno identificiranih obetavnih stebrih za
morebitna prihodnja sredstva za izobraževanja in usposabljanja
SKLOP 1 - Moduli za usposabljanje na področju posebnih spretnosti v 3D industriji
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Večina anketirancev 23% se strinja z odgovorom “ Vse, kar moramo vedeti o tem, kakšne vrste
materialov lahko uporabimo in zakaj ”. 17% anketirancev se je odločilo za steber “Kratek pregled
CAD programske opreme za načrtovanje, s katero lahko uporabljamo 3D tiskalnike”, medtem ko
se je 16% opredelilo za “Študije različnih vrst 3D tiskalnikov, ki jih lahko najdemo na trgu, njihova
kasnejša montaža in umerjanje” in isti delež anketirancev za “Brezplačna in plačljiva programska
oprema, ki jo lahko trenutno najdemo na trgu in jo uporabljamo”.

V26/II – Mnenje anketiranca o predhodno identificiranih obetavnih stebrih za
morebitna prihodnja sredstva za izobraževanja in usposabljanja
SKLOP 2 - Moduli za pridobivanje "novih spretnosti"
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Večina anketirancev se strinja s stebrom “Aplikacije in možnosti sodelovanja znotraj sedanjih
sektorjev …” (31%), 29% anketirancev podpira steber “Novi tabori tehnologije, ki lahko uporabijo
3D tiskanje …”. 21% anketirancev podpira “Novi sektorji, kjer bo možno aplicirati in uporabiti 3D
tiskalnike …” in 20% podpira “Podjetništvo”.

PodV26 – Dodatno potrebne izobraževalne spretnosti / veščine
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Anketiranci so v anketi navedli veliko različnih izobraževalnih spretnosti, ki jih potrebujejo ali bi bili
zanje dodatno zainteresirani, večinoma ''3D modeliranje (razno)'' – 27%, in “anatomsko / organsko
3D modeliranje…” – 14%. Vse druge navedene spretnosti znašajo vsaka 5% odgovorov.

V27 – Interes za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju preko spletne
platforme sodelovanje v vsebinskih modulih e-učenja  sodelovanje v vsebinskih
modulih e-učenja / spletnih tečajih v prihodnje
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Med vsemi anketiranci bi 81% želelo sodelovati v izobraževanju in usposabljanju preko spletne
platforme; 21% še ne ve in samo 8% anketirancev je odgovorilo, da niso zainteresirani.

V28 - Mnenje o napovedani vzpostavitvi vseevropske mednarodne platforme eizobraževanja izobraževanj in usposabljanj za 3D tisk
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42% anketirancev meni, da je napovedana vzpostavitev vseevropske mednarodne platforme eizobraževanja izobraževanj in usposabljanj za 3D tisk primerna; 29% verjame, da je odlična; 21%
nima mnenja o platformi in samo 8% meni, da platforma ni potrebna.

V29 – Mnenje o prihodnjih poudarkih v programih izobraževanj in usposabljanj
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Večina meni, da bi morali tečaji v prihodnje zaobjemati tako strojno kot programsko opremo
(88%); 8% omeni, da bi se morali osredotočati na “programsko opremo” in 4% meni, da bi se morali
osredotočiti na “strojno opremo”.

SKLOP 4 – ZAKLJUČNA OPAŽANJA, DODATNI DEL ANKETE
V30 - Drugi predlogi, pripombe, ki so jih anketiranci želeli izraziti (neobvezno)
Povzetek pripomb anketirancev, v vrstnem redu od največkrat do najmanjkrat izraženih:
 Ni predlogov.
 Organizacija več tečajev v sodelujočih regijah bi bila močno zaželjena.
 Potrebno je vsebinsko razlikovanje med domačo (privatno) in profesionalno uporabo
(izredno napredni, industrijski proizvodni procesi).
 Potrebne so osnovne informacije, vendar obsežne, o vprašanjih različnih vrst naprav 3D
tiska in njihove uporabe.
 Super, takšne pobude izboljšajo prihodnji razvoj tega področja!
 Preferiram bolj praktično naravnane delavnice – seminarje.
 Veselim se sodelovanja v vaši evropski platformi za učenje 3D tiska.
 Nujno je dvigniti splošno zavedanje ljudi po vsem svetu o možnostih tehnologije 3D
tiska, kajti veliko ljudi ne ve veliko o tem. Še posebej bi bilo to koristno za ljudi, ki
izdelujejo nakit, ljudi v modi, industriji visoke tehnologije itn..
 Vsa razvita orodja na to temo in rezultati tega projekta bi morali biti uporabnikom
prijazni.
 Tečaji bi morali pokriti vsa realistična umeščanja 3D tiska in ne samo navduševanja nad
3D tiskom.
 Priporočam regionalne seminarje. Še posebej v mestu Pforzheim v Nemčiji.
 Poudarjanje pomena povečanja obsega ponudbe izobraževanj in usposabljanj v tem
sektorju na vseh ravneh.
 Tečaji bi morali temeljiti na študijah primerov in voditi naravnost do končnega cilja.
Morali bi biti organizirani po korakih – razdeljeni v faze, da bi lahko vsak izbral primerno
vstopno, izhodiščno točko tečaja zanj (ljudje z nekaj izkušnjami bi lahko takoj izbrali višji
nivo – s poudarkom na tematskih informacijah, ki jih potrebujejo).
 Ta tema bi morala biti vključena v srednje šole in prav tako bi jo bilo potrebno ponuditi
kot prekvalifikacijo starejših delavcev.
 3D bi morala postati standardna nepogrešljiva oprema v srednjih šolah. Obstaja veliko
dijakov z neverjetnim ustvarjalnim potencialom in motivacijo.
 Pridobivanje znanja o programski opremi, programski opremi, programski opremi!
Kriteriji za oblikovanje…
 Potreba po realistični predstavitvi možnosti in omejitev tehnologije in predvsem
materialov pri kompleksnih izdelkih in sestavih različnih vrst materialov.
 Dodatne potrebe na področju aplikacij in združljivem oblikovanju: možnosti in
omejitve.






Potrebno je pridobivanje izkušenj in osnovno izobraževanja, tudi za inženirje. Pav tako
v številnih večjih podjetjih zaposleni še vedno ne vedo, katere 3D tehnologije obstajajo,
kateri materiali so na voljo in kako bi morali biti oblikovani modeli/prototipi za 3D tisk.
Na voljo je dovolj široko znanje o sistemih 3D tiska za začetnike (domače uporabnike)
in slabo znanje in podpora za celoten profesionalni, strokovni sektor.
To področje ne more / ne raste kot avtomatizacija domov ali pametne mestne rešitve.
Na žalost je za večino ljudi še vedno nedosegljivo (predvsem finančno), prav tako pa je
še vedno prisotno veliko pomanjkanje znanja.

V31 – Dodatni del ankete
Splošno mnenje o prizadevanjih za uvedbo osnov 3D tiska v prihodnje šolske učne
načrte
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56% anketirancev meni, da so takšna prizadevanja zelo koristna; 32% verjame, da so takšna
prizadevanja uporabna; 8% anketirancev je neodločenih o tem vprašanju in samo 3% menijo, da
takšna prizadevanja niso koristna.

ZAKLJUČEK
Glavne povzete ugotovitve raziskave kažejo veliko bolj jasno, k realnemu življenju usmerjene in
tudi potrjene s strani uporabnikov /pripravnikov (tečajnikov) najmočnejše točke celotne sedanje
ponudbe v EU. Raziskava je torej jasno identificirala in kaže konkretne potrebne vidike / potrebe
po nadaljnjem razvoju izobraževanj in gradiv za usposabljanja z uporabo novih povezav z različnimi
vrstami orodij IKT, ki so že na voljo.

Vsi pridobljeni, analizirani in povzeti vložki, predstavljeni v tem študijskem dokumentu so / bodo
zelo koristni za celoten partnerski konzorcij Erasmus3D+ za naše nadaljnje raziskave in izboljšave
gradiv za usposabljanja o 3D tisku na ravni Evropske unije.
Z njimi bomo lahko pripravili bolj usmerjene, moderne (bazirane na podpori IKT) in privlačne učne
vsebine, ki bodo podpirale izboljšanje načinov izobraževanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju, dvigu kompetenc in zagotavljanju kakovosti uporabnikov 3D tiska.

Sklepna misel:
3D tisk prihaja iz laboratorijev in se že zelo intenzivno širi po Evropski uniji in svetu. To je začetek
pogumnega novega obdobja ustvarjanja, sodelovanja, invencij in inovacij, kjer bo lahko naslednja
velika ideja sanjana – in nato izdelana – s strani kogarkoli, kjerkoli.

PRILOGE
Priloge predstavljenega dokumenta:
 Priloga 1_O1-A2 Anketa – angleška različica


Priloga 2_O1-A2 Anketa – nemška različica



Priloga 3_O1-A2 Anketa – španska različica



Priloga 4_O1-A2 Anketa – italijanska različica

