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1. Uvod.  

Naslednje točke povzemajo celoten učni načrt, s poudarkom na evropski okvir kvalifikacij in 

definicijo učnih ciljev, učnih enot in učnih metod dela. 

V prejšnji aktivnosti O2 / A1  učni načrt usposabljanja, smo predstavili štiri module tega 

projekta, kar lahko vidite v diagramu v tretji točki tega dokumenta.  

Učne cilje smo analizirali in jih razdelili po učnih enotah. Število vseh učnih enot je 18.  Za vsako 

enoto so predstavljeni učni rezultati, učne teme, ime in številka učne enote ter vsebina. 

Predstavljene so tudi metode usposabljanja in metode ocenjevanja.  

Enote so razdeljene v module za tri različne ciljne skupine:  

• Manager/vodja 

• Študent poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

• Strokovnjak 

Za dodatne informacije v številih v povezavi s kvalifikacijo, so bile za vsako učno enoto, glede 

na njeno težavnost, določene ECVET točke (kreditne točke). Za dosego vseh končnih rezultatov 

usposabljanja smo vse učne rezultate določili s ECVET točkami. (Dodelitev ECVT točk, 6 točk 

na 80 ur usposabljanja). 

Konzorcij je po študiji vsebine, ciljev in učnih dosežkov vsake posamezne enote, določil 

naslednje tečaje 3 stopnje EQF. 

 

STOPNJA 3 ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE 

Učni dosežki 
pomembni za 
tretjo stopnjo 
so: 

Znanje o dejstvih, 
principih, procesih in 
splošnih konceptih, 
na področju dela in 
učenja.  

Uporaba več kognitivnih 
in praktičnih spretnosti, 
ki so pomembne za 
izvedbo nalog in reševanj 
problemov, s pomočjo 
uporabe osnovnih 
metod, orodij, 
materialov in informacij.  

Prevzeti 
odgovornost za 
dokončanje nalog na 
področju dela in 
učenja. Razviti lasten 
odnos do okoliščin 
pri reševanju 
problemov. 
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2. Evropski okvir kvalifikacij.  

Kaj so ECVT točke?1  

 

Evropski kreditni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ECVET), je evropski 

instrument razvit z namenom podpreti vse življenjsko učenje, mobilnost učencev in 

fleksibilnost učnih poti z namenom doseganja kvalifikacij. Razvit je bil s strani držav članic v 

sodelovanju z Evropsko komisijo. ECVET sta leta 2009 odobrila Evropski parlament in Svet. 

Sprejem in izvajanje sistema ECVET v državah članicah je prostovoljno.  

ECVET temelji na konceptih in principih, ki se jih uporablja na sistematski način, z namenom 

ustvariti skupni in uporabniku prijazen jezik za transparentnost, prenos, zbiranje in priznavanje 

učnih dosežkov. Nekaj tek konceptov in procesov je že vgrajenih v več kvalifikacijskih sistemov 

po Evropi. Glavni koncepti in načela ECVT so:  

 

 Učni dosežki, ki prikazujejo znanje, sposobnosti in kompetence in jih lahko dosežemo 

skozi učno vsebino.  

 Enote učnih dosežkov, ki so komponente kvalifikacij. Enote učnih dosežkov je mogoče 

oceniti, potrditi in priznati.  

 ECVET točke, ki dajejo dodatne informacije o enotah in kvalifikacijah v numerični obliki.  

 Kreditne točke, ki se jih da glede na oceno in dokumentirane učne rezultate učenca. 

Kreditne točke se lahko prenesejo na ostale vsebine in se seštejejo z namenom 

pridobiti kvalifikacijo na podlagi kvalifikacijskih standardov in predpisov držav članic.  

 Skupno zaupanje in partnerstvo med sodelujočimi organizacijami.  To je izraženo v  

memorandumih o soglasju in učnih sporazumih.  
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Kaj je EQF?2  

 

“Evropski okvir kvalifikacij  (EQF) služi kot sredstvo, ki omogoča lažje razumevanje nacionalnih 

kvalifikacij v celotni Evropi. Na nek način gre za pretvorbo različnih nacionalnih kvalifikacij, kar 

omogoča lažje razumevanje različnih kvalifikacij držav Evropske unije.  EQF podpira mobilnost 

delavne sile in učencev med posameznimi državami in vzpodbuja sistem vse življenjskega 

učenja. EQF želi povezati različne države in nacionalne kvalifikacije ter primerjati nivoje 

kvalifikacij različnih držav in njihovih izobraževalnih sistemov.  

 

EQF sta odobrila Evropski parlament in Svet, aprila 2008. Velika Britanija je zaključila 

medsebojno povezovanje okvirja – Evropski okvir kvalifikacij (QCF) in Škotski okvir kvalifikacij 

(SCQF). Do sedaj se je le peščica držav članic EU odločila narediti enako.  EQF je prostovoljen 

in države članice niso primorane primerjati in uskladiti  njihove okvirje, pričakuje pa se porast 

usklajevanja v prihodnosti.  

 

EQF je sistem vse življenjskega učenja in pokriva vse tipe kvalifikacij različnih stopenj. Od 

osnovne (stopnja 1) do najvišje kvalifikacije kot je na primer doktorat (stopnja 8 v QFC in 

stopnja 12 v SCQF). To vključuje tudi poklicna usposabljanja. Tako kot QCF, ima tudi EQF 8 

stopenj, ki prikazujejo težavnost stopnje. In tako kot QCF in QCF, je tudi EQF osredotočen na 

učne dosežke ter osebna znanja in kompetence, ne pa na količino učenja, ki je potrebna za 

zaključitev kvalifikacijskega programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 

2 http://www.accreditedqualifications.org.uk/european-qualifications-framework-eqf.html 

 

 

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
http://www.accreditedqualifications.org.uk/european-qualifications-framework-eqf.html
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ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE 

 

V kontekstu EQF, se 
znanje deli na 
teoretično in 
praktično.  

V kontekstu EQF, se 
spretnosti delijo na 
kognitivne (vključujejo 
logično, kreativno in 
intuitivno razmišljanje). 

V kontekstu EQF, so 
kompetence mišljene kot 
odgovornost in avtonomija. 

Stopnja 1 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za prvo 
stopnjo 
so: 

Osnovno splošno 
znanje. 

Zahtevane so osnovne 
spretnosti za izvedbo 
preprostih nalog. 

Delati oziroma študirati pod 
neposrednim nadzorom v 
strukturiranem kontekstu.  

Stopnja 2 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za drugo 
stopnjo 
so: 

Osnovno znanje na 
področju dela in 
učenja.  

Uporaba osnovnih 
kognitivnih in praktičnih 
spretnosti, ki so 
pomembne za izvedbo 
nalog, z namenom rešiti 
probleme, z uporabo 
preprostih pravil in 
orodij. 

Delati oziroma študirati pod 
nadzorom z nekaj avtonomije.  

Stopnja 3 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za tretjo 
stopnjo 
so: 

Znanje o dejstvih, 
principih, procesih in 
splošnih konceptih, na 
področju dela in 
učenja.  

Uporaba več kognitivnih 
in praktičnih spretnosti, 
ki so pomembne za 
izvedbo nalog in 
reševanj problemov, s 
pomočjo uporabe 
osnovnih metod, orodij, 
materialov in informacij.  

Prevzeti odgovornost za 
dokončanje nalog na področju 
dela in učenja. Razviti lasten 
odnos do okoliščin pri 
reševanju problemov.  

Stopnja 4 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za četrto 
stopnjo 
so: 

Praktično in teoretično 
znanje v širšem 
kontekstu na področju 
dela in učenja.  

Uporaba več kognitivnih 
in praktičnih spretnosti, 
ki so potrebne za razvoj 
kreativnih rešitev 
abstraktnih problemov.  

Lastna organizacija dela in 
študijske vsebine, ki je lahko 
predvidljiva, a se kljub temu 
spreminja. Spremljanje dela 
drugih učencev, delno 
prevzemanje odgovornosti za 
ocenjevanje napredka pri delu 
in študiju. 
 
 

Stopnja 5 (*) 
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Učni 
dosežki 
pomembni 
za peto 
stopnjo 
so: 

Celovito, specializirano 
in teoretično znanje v 
širšem kontekstu na 
področju dela in 
učenja. Zavedati se 
omejenosti znanj.  

Širok razpon kognitivnih 
in praktičnih spretnosti, 
ki so potrebne za razvoj 
praktičnih rešitev za 
abstraktne probleme.  

Organizacija dela in nadzor 
delovnih in študijskih 
aktivnosti, kjer so predvidene 
spremembe. Razvijati 
uspešnost sebe in drugih.  

Stopnja 6 (**) 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za šesto 
stopnjo 
so: 

Napredno znanje na 
področju  dela in 
učenja, vključno s 
kritičnim 
razmišljanjem o 
teorijah in 
zakonitostih.   

Napredne spretnosti, 
demonstracija in 
inovacija pri reševanju 
kompleksnih in 
nepredvidenih 
problemov v 
specializiranem 
področju dela in učenja.  

Prevzeti odgovornost za razvoj 
posameznikov in celotne 
skupine, organizacija 
kompleksnih tehničnih in 
strokovnih aktivnostih 
projekta. Prevzemanje 
odgovornosti za sprejemanje 
odločitev v nepredvidljivem 
učnem in študijskem okolju.  

Stopnja 7 (***) 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za sedmo 
stopnjo 
so: 

Visoko specializirano 
znanje, ki predstavlja 
osnovo za 
raziskovanje. Kritično 
razmišljanje o znanju 
na določenem 
področju in 
povezovanje med 
različnimi področji.  

Specializiran problem – 
zahtevane sposobnosti 
reševanja na področju 
raziskav in razvoja, z 
namenom razvoja novih 
znanj in postopkov, 
integracija različnih 
znanj iz različnih 
področij.  

Organizacija in spreminjanje 
študijskega konteksta, ki je zelo 
kompleksen, nepredviden in 
zahteva nove strategije 
pristopa. Prevzemanje 
odgovornosti za prispevanje 
strokovnega znanja in praks ter 
strateškega delovanja skupin. 

Stopnja 8 (****) 

Učni 
dosežki 
pomembni 
za osmo 
stopnjo 
so: 

Znanje najvišjega 
nivoja na področju 
dela in študija, 
povezava med 
različnimi področji.  

Najvišji nivo spretnosti, 
vključno s sposobnostjo 
sinteze in evalvacije, ki 
sta potrebni za 
reševanje določenih 
problemov na področju 
razvoja in inovacij z 
namenom razširiti že 
obstoječe znanje in 
prakse.  

Demonstracija avtoritete, 
inovativnosti, avtonomnosti, 
znanstvene in strokovne 
integritete, trajna predanost k 
razvoju novih idej in procesov 
na področju dela in študija, 
vključno z raziskavami.  
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Kompatibilnost z evropskim okvirom kvalifikacij evropskega visokošolskega izobraževanja  
Evropski okvir kvalifikacij visokošolskega izobraževanja nudi opis vseh postopkov.  
Vsak postopek ima splošno izjavo o tipičnih pričakovanjih, dosežkih in sposobnostih, ki so 
povezane s kvalifikacijo, ki predstavlja končni del postopka.  
(*) Deskriptor za visoko šolstvo (znotraj ali v povezavi s prvim postopkom), je razvila skupna 
pobuda za kakovost, kot del bolonjskega procesa, ki je v skladu z učnimi dosežki EQF stopnje 
5.  
(**) Deskriptor prvega postopka evropskega okvira kvalifikacij evropskega visokošolskega 
izobraževanja so določili ministri, ki so odgovorni za visoko strokovno izobrazbo, v času 
srečanja v Bergnu, maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, ki se nanaša na učne dosežke 
stopnje 6.  
(***)Deskriptor prvega postopka evropskega okvira kvalifikacij evropskega visokošolskega 
izobraževanja so določili ministri, ki so odgovorni za visoko strokovno izobrazbo, v času 
srečanja v Bergnu, maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, ki se nanaša na učne dosežke 
stopnje 7.  
(****)Deskriptor prvega postopka evropskega okvira kvalifikacij evropskega visokošolskega 
izobraževanja so določili ministri, ki so odgovorni za visoko strokovno izobrazbo, v času 
srečanja v Bergnu, maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, ki se nanaša na učne dosežke 
stopnje 8. 

 

Tabela 1: Deskriptor stopenj Evropskega okvira kvalifikacij  (EQF).3 

 

 

 

 

 

 

 

3 https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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3. Vsebine modulov in načrt učnega usposabljanja. 

3.1 Vsebina modulov 
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3.2  Manager/vodja. 

 

 

CILJNA SKUPINA

ŠTEVILO UR

KREDITNE TOČKE

EQF STOPNJA

MODUL ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE ŠT.UR
ECVET 

TOČKE

UE 1. Zgodovina 3D tiskanja. 6 0.5

UE 2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje. 6.5 0.5

UE 5. Materiali za 3D tiskanje. 6.5 0.5

UE 6. Tehnologije 3D tiskanja. 25 2

UE 7. Tehnologije 3D tiskanja/procesi, ločljivost, natančnost, velikosti, 

proizvajalci. 
30 2

UE 9. Tehnologije 3D tiskanja/Panoge/Področja uporabe (netradicionalne). 15 1

UE 10. Tehnologije 3D tiskanja. Ekstrakcija predmetov, naknadna obdelava. 10 1

Modul 3: Podjetništvo in 3D tiskanje, 

skupni pogled na svet.
UE 14. Podjetništvo in 3D tiskanje. 20 1.5

UE 15. Definicija hitrega prototipiranja. 8 0.5

UE 18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah. 16 1

Modul 4: Uporaba v tradicionalnih 

panogah, študijski primeri.

Modul 1: Oblikovanje in proizvodni 

procesi.

Modul 2: Trenutni procesi, različna 

področja uporabe.

MANAGER
143

10.5

3
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3.3 Študent poklicnega usposabljanja in izobraževanja. 

 

CILJNA SKUPINA

ŠTEVILO UR

KREDITNE TOČKE

EQF STOPNJA

MODUL ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE ŠT.UR
ECVET 

TOČKE

UE 1. Zgodovina 3D tiskanja. 6 0.5

UE 2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje. 6.5 0.5

UE 3. Opis proizvodnih procesov. 30 2

UE 4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje. 6 0.5

UE 5. Materiali za 3D tiskanje. 6.5 0.5

UE 6. Tehnologije 3D tiskanja. 25 2

UE 7. Tehnologije 3D tiskanja/procesi, ločljivost, natančnost, 

velikosti, proizvajalci. 
30 2

UE 8. Tehnologije 3D tiskanja, področja uporabe. 25 2

UE 9. Tehnologije 3D tiskanja/Panoge/Področja uporabe 

(netradicionalne). 
15 1

UE 10. Tehnologije 3D tiskanja. Ekstrakcija predmetov, naknadna 

obdelava. 
10 1

UE 11. Kaj je podjetništvo? 6 0.5

UE 12. Kvalitete podjetnika. 16 1.5

UE 13. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje. 6 0.5

UE 14. Podjetništvo in 3D tiskanje. 20 1.5

Modul 4: Uporaba v tradicionalnih 

panogah, študijski primeri.
UE 15. Definicija hitrega prototipiranja. 8 0.5

ŠTUDENT POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

Modul 2: Trenutni procesi, različna 

področja uporabe.

Modul 3: Podjetništvo in 3D 

tiskanje, skupni pogled na svet.

Modul 1: Oblikovanje in proizvodni 

procesi.

16.5

3

216
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3.4 Strokovnjak. 

 

CILJNA SKUPINA

ŠTEVILO UR

KREDITNE TOČKE

EQF STOPNJA

MODUL ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE ŠT.UR
ECVET 

TOČKE

UE 3. Opis proizvodnih procesov. 30 2

UE 4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje. 6 0.5

UE 5. Materiali za 3D tiskanje. 6.5 0.5

UE 6. Tehnologije 3D tiskanja. 25 2

UE 7. Tehnologije 3D tiskanja/procesi, ločljivost, natančnost, 

velikosti, proizvajalci. 
30 2

UE 8. Tehnologije 3D tiskanja, področja uporabe. 25 2

UE 9. Tehnologije 3D tiskanja/Panoge/Področja uporabe 

(netradicionalne). 
15 1

UE 10. Tehnologije 3D tiskanja. Ekstrakcija predmetov, naknadna 

obdelava. 
10 1

Modul 3: Podjetništvo in 3D 

tiskanje, skupni pogled na svet.
UE 14. Podjetništvo in 3D tiskanje. 20 1.5

UE 15. Definicija hitrega prototipiranja. 8 0.5

UE 16. Uporaba v tradicionalnih sektorjih. 4 0.5

UE 17. Metodologija za uspeh. 6 0.5

UE 18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah. 16 1.5

Modul 2: Trenutni procesi, različna 

področja uporabe.

Modul 4: Uporaba v tradicionalnih 

panogah, študijski primeri.

Modul 1: Oblikovanje in proizvodni 

procesi.

STROKOVNJAK

201.5

15.5

3
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4 Učne enote. 

 
4.1 Modul 1: Oblikovanje in proizvodni procesi. 

 

 

 
 

ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: UČNA ENOTA 1: ZGODOVINA 3D TISKANJA

KREDITNE TOČKE: 0.5

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:  

Poznati zgodovino 3D tiskanja, razvoj te tehnologije in kaj lahko z njo ustvarimo. Vspodbuditi radovednost 

uporabnika, da bo nadaljeval s 3D tiskanjem.

VSEBINA:

1.1. Zgodovina 3D tiskanja

     1.1.1. Nekateri napredki, doseženi s tehnologijami 3D tiskanja

    1.2. Kaj je 3D tiskanje?

         1.2.1. 3D tiskalniki

    1.3. Kaj je RepRap?

    1.4. Kaj je DIY in FFF?

UČNI DOSEŽKI:

ZNANJA:

• Pridobiti znanje o 3D tiskanju, RepRap in DIY.

SPOSOBNOSTI:

• Razširiti znanje uporabnika in razviti kreativnost. 

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj 

• Zmožnost povezati pretekle dogodke s sedanjimi , razširiti vpogled v 3D tehnologije tiskanja.

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:  
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 2: KONCEPT HITREGA PROTOTIPIRANJA IN ADITIVNE PROIZVODNJE

KREDITNE TOČKE: 0.5

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:  

 Razlikovati med "hitrim prototipiranjem" in "aditivno proizvodnjo" ter poznati njihove značilnosti.

VSEBINA:

 2.1. Hitra izdelava prototipov (RP)

        2.1.1. Kaj je hitra izdelava prototipov ?

        2.1.2. RP v procesu oblikovanja in razvoja novih izdelkov

    2.2. Aditivna proizvodnja (AM)

        2.2.1. Kaj je aditivna proizvodnja?

        2.2.2. Prednosti aditivne proizvodnje

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Poznati razliko med hitrim prototipiranjem in aditivno proizvodnjo. 

SPOSOBNOSTI:

• Poznati razliko med hitrim prototipiranjem in aditivno proizvodnjo. 

• Navesti prednosti hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje v primerjavi z ostalimi tehnologijami. 

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

• Oceniti, kdaj sta hitro prototipiranje in aditivna proizvodnja bolj primerna za izdelava nekega izdelka, v 

primerjavi z drugimi tehnologijami. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE: 
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 3.- OPIS PROIZVODNIH PROCESOV

KREDITNE TOČKE: O.5

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

• Izpit s vprašanji

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

CILJI:  

VSEBINA:

ZNANJA:

SPOSOBNOSTI:

CILJNE SKUPINE:  

PRIPOROČENE UČNE METODE:

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Narediti in natiskati 3D predmet.

• Vedeti kaj natisniti in česa ne.

• Vedeti kdaj je potrebna podporna struktura. 

KOMPETENCE:

• Sprejemanje odločitev v času procesa 3D tiskanja. 

• Analnizirati predmet pred tiskom. 

• Rešiti možne probleme. 

• Poznati korake od modeliranja vse do tiska. 

OPIS UČNIH ENOT

UČNI DOSEŽKI

Pridobitev znanja o aditivni proizvodnji. Poznavanje procesa proizvodnje 3D tiskanja, prodobitev znanja o 

znanjah in kompetencah glede tiskanja in kaj je potrebno za tisk 3D predmeta. 

3.1. Modeliranje s CAD programsko opremo

3.2. Podporne strukture

3.3. Izvozi v datoteko STL

3.4. Popravljanje datoteke STL

3.5. Nalaganje in distribucija

3.6. Postopki ekstrakcije

3.7. Obdelava 3D tiskanih delov

3.8. Kompleksne geometrije
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: UČNA ENOTA 4: RAZPOLOŽLJIVA PROGRAMSKA OPREMA ZA 3D TISKANJE

KREDITNE TOČKE: 0.5

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

Pridobiti znanja o različnih programskih opremah, ki jih potrebujemo za tisk 3D modelov. 

VSEBINA:

4. RAZPOLOŽLJIVA PROGRAMSKA OPREMA ZA 3D TISKANJE

    4.1. Uvod

    4.2. Programska oprema za 3D tiskanje

        4.2.1. Programska oprema za oblikovanje

        4.2.2. 3D skeniranje - strojna in programska oprema

        4.2.3. Programska oprema za testiranje, umerjanje in popravke

        4.2.4. G-kode generator programska oprema

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Oceniti pimerno programsko opremo, ki jo potrebujemo v določenih korakih 3D tiskanja. 

SPOSOBNOSTI:

• Poznati različne tipe programske opreme, ki se uporablja za 3D tiskanje.

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

• Oceniti pimerno programsko opremo, ki jo potrebujemo v določenih korakih 3D tiskanja. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: UČNA ENOTA 5: MATERIALI ZA 3D TISKANJE

KREDITNE TOČKE: 0.5

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

• Poznati značilnosti najbolj pogosto uporabljenih termoplasti.

• Razlikovati različne tipe materialov, ki jih uporabljamo v 3D tiskanju.

• Navesti najbolj primeren material glede na namen uporabe končnega izdelka. .

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:  

Pridobiti znanja o najbolj pogostih tehnologijah, ki uporabljajo termo plastiko, vključno z opisi in glavnimi 

značilnostmi, ter osatlimi materiali. 

VSEBINA:

    5.1. Termoplasti

    5.2. Ostali materiali

    5.3. Izbira ustreznega polnila: ABS napram PLA

    5.4. PVA kot podporna struktura

• Poznati najbolj pogosto uporabljene materiale za 3D tiskanje in poznati njihove značilnosti.

• Poznati glavne razlike med PVA in ABS.

• Poznati PVA kot podporno strukturo. 

KOMPETENCE:

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Poznati značilnosti termoplasti, poznati razlike med njimi in navesti najbolj primeren material glede 

na namen uporabe končnega izdelka. 

SPOSOBNOSTI:
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 1.- OBLIKOVANJE IN PROIZVODNI PROCESI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 6: TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA

KREDITNE TOČKE: 2 kreditni točki (25 ur)

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

Pridobitev znanja o aditivni proizvodnji. Poznavanje procesa proizvodnje 3D tiskanja, prodobitev znanja o 

znanjah in kompetencah glede tiskanja in kaj je potrebno za tisk 3D predmeta. 

VSEBINA:

 6.1. Uvod.

   6.2. Tehnologije.

        6.2.1. Stereolitogafija (SLA).

        6.2.2. Model ciljnega nalaganja (FDM).

        6.2.3. Selektivno lasersko sintranje (SLS).

        6.2.4. Selektivno lasersko taljenje (SLM).

        6.2.5. Elektronsko segrevanje z žarki (EBM).

        6.2.6. Elektronsko vezivno nanašanje (BJ).

        6.2.7. Nanašanje materiala (MJ).

        6.2.8. Nanašanje fotopolimera (POLYJET).

        6.2.9. Izdelava laminiranih predmetov (SL).

   6.3. Katere kriterije moramo upoštevati pri izbiri najboljše tehnologije 3D tiskanja za naš model?

   6.4. Nekaj dodatnih značilnosti tehnologij 3D tiskanja.

   6.5. Infografika. Od tehnologije do industrijskega igralca. 

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

•  Poznati različne tehnologije aditivne proizvodnje, njihove prednosti in slabosti, glavna področja 

uporabe in metode naknadne obdelave.

SPOSOBNOSTI:

• Poznati različne vrste tehnologij glede na tip tiskalnika. 

• Poznati različne vrste tehnologij. 

• Vedeti, kdaj je potrebna podporna struktura. 

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Sprejemanje odločitev v času procesa 3D tiskanja. 

• Analnizirati predmet pred tiskom. 

• Rešiti možne probleme. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:
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4.2 Modul 2: Trenutni procesi, različna področja uporabe. 

 

ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 2. - TRENUTNI PROCESI, RAZLIČNA PODROČJA UPORABE

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 7. -  TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA  →  Procesi, ločljivost, natančnost, velikosti, proizvajalci

KREDITNE TOČKE: 2 kreditini točki (30 ur)

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

• Managerji/vodje

• Analizirati in razlikovati najbolj pogoste tehnologije 3D tiskanja. 

• Poznati najbolj pogosto uporabljene tehnologije in njihove tehnološke značilnosti (procesi, ločljivost, natančnosti itd.) 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

Pridobiti znanja o tehnologijah 3D tiskanja v okviru najbolj pogostih procesov, ločljivosti, natančnosti, velikosti in najboljših 

proizvajalcih, ki trenutno obstajajo. 

VSEBINA:

7.1 UVOD

       7.1.1 Uvod v stereolitografijo

       7.1.2 Uvod v model ciljnega nalaganja

       7.1.3 Uvod v selektivno lasersko sintranje

7.2 STEREOLITOGRAFIJA (SLA) 

       7.2.1 Tehnologija → 3D-tiskanje na osnovi smole

       7.2.2 Barvljiva  smola

       7.2.3 Prozorna smola

       7.2.4 Siva smola

       7.2.5 Proces

             7.2.5.1 Fotopolimerizacija

       7.2.6 Resolucija, natančnost, velikost

       7.2.7 Proizvajalci

7.3 MODEL CILJNEGA NALAGANJA (FDM)

       7.3.1 Tehnologija → 3D-tiskanje na osnovi polnil

       7.3.2 Proces

       7.3.3 Resolucija, natančnost, velikost

       7.3.4 Proizvajalci

7.4 SELEKTIVNO LASERSKO SINTRANJE (SLS) 

       7.4.1 Tehnologija

             7.4.1.1 3D-tiskanje na osnovi prahu

             7.4.1.2 3D tiskanje na osnovi prahu in veziva

       7.4.2 Proces

       7.4.3 Resolucija, natančnost, velikost

       7.4.4 Proizvajalci

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Poznati najbolj pogosto uporabljene tehnologije in njihove tehnološke značilnosti (procesi, ločljivost, natančnosti itd.) 

SPOSOBNOSTI:

• Poznati razlike med posameznimi vrstami tehnologij 3D tiskanja. 

• Poznati tehnološke / tehnične značilnosti najbolj uporabljenih vrst tehnologij. 
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 2. - TRENUTNI PROCESI, RAZLIČNA PODROČJA UPORABE

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 8. -TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA → UPORABLJENI MATERIALI

KREDITNE TOČKE: 2 kreditini točki (25 ur)

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

Poznati materiale, ki se uporabljajo pri razlilnih tehnologijah 3 tiskanja - stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja 

FDM), selektivno lasersko sintranje (SLS). 

VSEBINA:

8.1 UVOD

8.2 STEREOLITOGRAFIJA (SLA) 

       8.2.1 Fotopolimerni materiali 

       8.2.2 Smola

              8.2.2.1 Barvljiva smola  

              8.2.2.2 Prozorna smola  

              8.2.2.3 Osnovna smola / siva smola

8.3 MODEL CILJNEGA NALAGANJA (FDM)

       8.3.1 Plastično polnilo - ABS 

       8.3.2 Kovina   

8.4 SELEKTIVNO LASERSKO SINTRANJE (SLS) 

       8.4.1 Prašek 

              8.4.1.1 Poliamid 

              8.4.1.2 Alumidi

              8.4.1.3 Aluminij 

              8.4.1.4 Guma (podobno)

              8.4.1.5 Les 

       8.4.2 Prah in vezivo

              8.4.2.1 Keramika

              8.4.2.2 Večbarvno 

              8.4.2.3 Nerjaveče jeklo

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Poznati materiale, ki se uporabljajo pri različnih tehnologijah 3 tiskanja - stereolitografija (SLA), model ciljnega 

nalaganja FDM), selektivno lasersko sintranje (SLS). 

SPOSOBNOSTI:

• Poznati materiale, ki jih uporabljajo najbolj pogoste tehnologije 3D tiskanja. 

• Razširiti znanja o materialih, ki jih uporablja posamezna tehnologija 3D tiskanja. 

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki 

• Managerji/vodje

• Poznati različne vrste materialov, ki se uporabljajo pri 3D tiskanju. 

• Vedeti kateri materiali se uporabljajo za različne namene. 

• Poznati globljo distribucijo materialov in uporabo med različnimi tehnologijami 3D tiskanja. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 2. - TRENUTNI PROCESI, RAZLIČNA PODROČJA UPORABE

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE:
ENOTA 9. - TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA  → PANOGE/ PODROČJA UPORABE 

(NETRADICIONALNE)

KREDITNE TOČKE: 1

• ŠTUDENTJE POKLICNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ

• STROKOVJAKI 

• MANAGERJI/VODJE

•  Pridobiti znanje o trenutnih procesih, različnih področjih uporabe pri najbolj pogosto uporabljenih tehnologijah 3D 

tiskanja.

• Poznati razliko med uporabo posameznih tehnologij stereolitografije (SLA), modela ciljnega nalaganja (FDM) in 

selektivnega laserskega sintranja (SLS).PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

• Pridobiti znanje o trenutnih procesih, različnih področjih uporabe pri najbolj pogosto uporabljenih tehnologijah 3D tiskanja 

kot so stereolitografija (SLA),  model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

VSEBINA:

9.  TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA  → PANOGE/ PODROČJA UPORABE (NETRADICIONALNE)

   9.1 UVOD

       9.1.1 Pregled

              9.1.1.1 Katere  industrije bo „pretreslo“ 3D tiskanje? 

       9.1.2 Vesoljska in obrambna industrija

       9.1.3 Avtomobilska industrija

       9.1.4 Potrošniški izdelki

   9.2 STEREOLITOGRAFIJA (SLA) 

       9.2.1 Panoge / področja uporabe (najbolj uporabljane)

   9.3 MODEL CILJNEGA NALAGANJA (FDM) 

       9.3.1 Panoge / področja uporabe (najbolj uporabljane)

   9.4 SELEKTIVNO LASERSKO SINTRANJE (SLS)

       9.4.1 Panoge / področja uporabe (najbolj uporabljane)

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Trenutnih procesi, različna področja uporabe pri najbolj pogosto uporabljenih tehnologijah 3D tiskanja kot so 

stereolitografija (SLA),  model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

SPOSOBNOSTI:

• Razširiti znanje o najbolj uporabljenih tehnologijah 3D tiskanja - stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja 

(FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS). 

• Poznati globljo distribucijo materialov in uporabo med različnimi tehnologijami 3D tiskanja. 
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 2. - TRENUTNI PROCESI, RAZLIČNA PODROČJA UPORABE

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE:
ENOTA 10. - TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA → EKSTRAKCIJA PREDMETOV, NAKNADNA 

OBDELAVA

KREDITNE TOČKE: 1

KOMPETENCE:

OPIS UČNIH ENOT

CILJI:

• Poznati razliko med ekstrakcijo predmetov, naknadno obdelavo in poznati primere najbolj uporabnih tehnologij 3D tiskanja, 

kot so stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

VSEBINA:

10. TEHNOLOGIJE 3D TISKANJA → EKSTRAKCIJA PREDMETOV, NAKNADNA OBDELAVA

   10.1 UVOD

   10.2 STEREOLITOGRAFIJA (SLA) 

         10.1.2 Navodila za ekstrakcijo 3D predmetov, naknadna obdelava, primer 

   10.3 MODEL CILJNEGA NALAGANJA (FDM) 

         10.3.1 Navodila za ekstrakcijo 3D predmetov, naknadna obdelava, primer 

   10.4 SELEKTIVNO LASERSKO SINTRANJE (SLS)

         10.4.1 Navodila za ekstrakcijo 3D predmetov, naknadna obdelava, primer

UČNI DOSEŽKI

ZNANJA:

• Ekstrakcija predmetov, naknadna obdelava in poznavanje primerov najbolj uporabnih tehnologij 3D tiskanja, kot so 

stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

SPOSOBNOSTI:

• Poznati ektrakcijo predmetov najbolj uporabljenih tehnologij 3D tiskanja. 

• Poznati naknadno obdelavo najbolj uporabljenih tehnologij 3D tiskanja. 

• Poznati razliko med ekstrakcijo predmetov, naknadno obdelavo in poznati primere najbolj uporabnih tehnologij 3D 

tiskanja, kot so stereolitografija (SLA),  model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

• Poznati primere SLA, FDM in SLS. 

• ŠTUDENTJE POKLICNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ 

• STROKOVNJAKI

• Poznati razliko med ekstrakcijo predmetov, naknadno obdelavo in poznati primere najbolj uporabnih tehnologij 3D 

tiskanja, kot so stereolitografija (SLA),  model ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje (SLS).

• Bolj podrobno poznati in razumeti tehnologije 3D tiskanja (SLA, FDM, SLS) in njihove načine uporabe. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija

• Primeri

• Videoposnetki

METODE PREVERJANJA ZNANJA:

• Izpit s vprašanji

CILJNE SKUPINE:
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4.3 Modul 3: Podjetništvo in 3D tiskanje, skupni pogled na svet.  

 

ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 3.- PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE, SKUPNI POGLED NA SVET

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE:
 ENOTA 11:  KAJ JE PODJETNIŠTVO?

 ENOTA 12:  KVALITETE PODJETNIKA

KREDITNE TOČKE: 2 kreditini točki (21 ur) 

• Proces "ogledala", pogled na osebnost

• Uporaba neformalnih izobraževalnih metod

• Videoposnetki

•  Lastna ocena

Test s vprašanji

ENOTA 11: Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

ENOTA 12: Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

CILJI:  

VSEBINA:

ZNANJA:

SPOSOBNOSTI:

CILJNE SKUPINE:  

PRIPOROČENE UČNE METODE:

PREVERJANJE ZNANJA:

• Kako uporabljati dejavnike, ki vplivajo na podjetništvo

    - Osebni dejavniki

    - Okoljski dejavniki

KOMPETENCE:

• Sposobnost razgovora o osebnostnem vidiku

• Ocenitev lastnih značilnosti in karakteristike

• Razumeti katere značilnosti lahko pripomorejo k razvoju podjetništva in katere predstavljajo oviro

• Ocena lastnih značilnosti

• Najbolj pomembne teorije podjetništva  

• Najbolj pomembne kvalitete podjetnika

UČNE ENOTE

UČNI DOSEŽKI

• Pridobiti znanje o konceptu podjetništva, definiciji in teoriji

• Pridobiti znanje o osnovnih značilnostih podjetnika

11. KAJ JE PODJETNIŠTVO?

   11.1. Definicija in modeli

   11.2. Dejavniki

12. ZNAČILNOSTI PODJETNIKA

   12.1. iskanje priložnosti

   12.2. Vztrajnost

   12.3. Tveganje 

   12.4. Potreba po učinkovitosti in kvaliteti

   12.5. iskanje informacij

   12.6. Postavljanje ciljev  

   12.7. Načrtovanje 

   12.8. Dogovarjanje in mreženje

   12.9. Grajenje samozavesti

   12.10. Poslušanje drugih

   12.11. Prikaz vodenja



 

22 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 3.- PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE, SKUPNI POGLED NA SVET

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE:
ENOTA 13:  USTVARJANJE IN RAZVOJ POSLOVNE IDEJE

ENOTA 14:  PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE

KREDITNE TOČKE: 2 kreditni točki (26 ur)

KOMPETENCE:

UČNE ENOTE

CILJI:

ENOTA 13

Razumeti poti, ki povezujejo poslovno idejo in praktični del

ENOTA 14

Razumevati primere dobih podjetij, na račun 3d tiskanja

VSEBINA:

13. USTVARJANJE IN RAZVOJ POSLOVNE IDEJE

   13.1 Od začetka

   13.2 Poslovni angeli

   13.3 Vitki model Canvas

   13.4 Nekaj vaj 

14. PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE

UČNI DOSEŽKI:

ZNANJA:

• Kako prepoznati dobro poslovno idejo in jo uresničiti

SPOSOBNOSTI:

• Analizirati poslovno idejo

• Najti najboljše metode za dosego ciljev

• Razumeti potrebe okolja in ali je ideja namenjena le temu

• Spremljati odziv

ENOTA 13

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

ENOTA 14

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki

• Managerji/vodje

• Narediti SWOT analizo lastne ideje

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Proces "ogledala", pogled na osebnost

• Uporaba neformalnih izobraževalnih metod

• Videoposnetki

• Lastna ocena

PREVERJANJE ZNANJA:

Test s vprašanji

CILJNE SKUPINE:  
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4.4 Modul 4: Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri. 

 

 
 

 

 

 

ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 4.- UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH, ŠTUDIJSKI PRIMERI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 15.- HITRA IZDELAVA PROTOTIPOV

KREDITNE TOČKE: 0.5

• Študentje poklicnih izobraževanj in usposabljanj

• Strokovnjaki 

• Managerji/vodje

• Analizirati in razumeti tehnologijo. 

• Poznati tehnologijo aditivne proizvodnje. 

• Poznati katera tehnika je najbolj primerna za izdelavo prototipa, orodja itd. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija.

• Primeri.

• Videoposnetki. 

PREVERJANJE ZNANJA:

Test s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

KOMPETENCE:

UČNE ENOTE

CILJI:

Pridobiti znanje o hitrem prototipiranju in najbolj pomembnih tehnologijah, načinih izdelave prototipov in modelov. Poznati 

umetnost hitrega prototipiranja. 

VSEBINA

15.1 Definicija hitrega prototipiranja

15.2 Tehnologije

 15.2.1 3D skener / Obratno inženirstvo

 15.2.2 Aditivna proizvodnja

 15.2.3 Obdelava s CNC

 15.2.4 Vakuumska obdelava

 15.2.5 Protototipna orodja

 15.2.6 Oblikovanje s pomočjo peska

 15.2.7 Naložbeno oblikovanje

UČNI DOSEŽKI:

ZNANJA:

• Poznati definicijo hitrega prototipiranja in tehnologij

SPOSOBNOSTI:

• Vedeti kaj je hitro prototipiranje.

• Poznati različne tehnologije.

• Vedeti, katero tehnologijo izbrati v določenem času. 
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 4.- UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH, ŠTUDIJSKI PRIMERI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: UNIT 16.- UPORABA V TRADICIONALNIH SEKTORJIH

KREDITNE TOČKE: 0.5

• Interaktivna teorija.

• Primeri.

• Videoposnetki. 

Test s vprašanji

• Strokovnjaki

CILJI:

VSEBINA:

ZNANJA:

SPOSOBNOSTI:

CILJNE SKUPINE:

PRIPOROČENE UČNE METODE:

PREVERJANJE ZNANJA:

• Navesti in poznati različne vrste prototipov. 

• Poznati kako podjetja v tradicionalnih panogah uporabljajo protototipe. 

• Poznati razliko med posrednim in neposrednim prototipiranjem.

KOMPETENCE:

• Poznati in analizirati uporabo v tradicionalnih sektorjih. 

• Poznati katerokoli vrsto prototipa. 

• Uporaba in izdelava prototipov, orodij…v tradicionalnih sektorjih. 

UČNE ENOTE

UČNI DOSEŽKI

Poznati uporabo in izdelavo prototipov, orodij…v različnih vrstah industrije. Poznati različne vrste prototipov. 

16.1 Hitra izdelava prototipov

16.2 Hitra izdelava orodij

16.3 Hitra proizvodnja
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 4.- UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH, ŠTUDIJSKI PRIMERI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: ENOTA 17.- METODOLOGIJA ZA USPEH

KREDITNE TOČKE: 0.5

• STROKOVNJAKI

• Spreminjati metodologijo z odstranitvijo ali dodajanjem faz. 

• Poznati projekt in navesti posamezne faze. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija.

• Primeri.

• Videoposnetki. 

PREVERJANJE ZNANJA:

Test s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

KOMPETENCE:

UČNE ENOTE

CILJI:

Poznati uporabo in izdelavo prototipov, orodij…v različnih vrstah industrije. Poznati različne vrste prototipov. 

VSEBINA:

17.1 Uvod

17.2 Faze

 17.2.1 Opredelitev specifikacij

 17.2.2 Tehnološka analiza izhodiščne točke

 17.2.3 Opredelitev konceptualnih alternativ

 17.2.4 Izbira materialov in komponent

 17.2.5 Začetni prototip ali predhodni prototip

 17.2.6 Analiza tehnične in ekonomske ustreznosti

 17.2.7 Končni razvoj prototipa

 17.2.8 Homologacija izdelka in potrjevanje

 17.2.9 Zaščita rezultatov

UČNI DOSEŽKI:

ZNANJA:

• Poznati razlilčne faze metodologije, ki so pomembne za uspeh projektov in razvoj novih.

SPOSOBNOSTI:

• Uporabljati metodolgijo za uspeh. 

• Poznati vse faze metodologije. 

• Poznati ključne značilnosti vsake faze. 
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ŠTEVILKA IN IME MODULA: MODUL 4.- UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH, ŠTUDIJSKI PRIMERI

ŠTEVILKA IN IME UČNE ENOTE: UNIT 18.- ŠTUDIJSKI PRIMERI V TRADICIONALNIH PANOGAH

KREDITNE TOČKE: 1

 • STROKOVNJAKI

• MANAGERJI/VODJE

• Navesti posamezne faze metodologije za uspeh v posameznih projektih realnih primerov. 

• Prepoznati produkte konkurence. 

• Izbrati primeren material. 

• Razviti različne modele in izbrati najboljšega. 

• Vedeti kako zaščititi rezultate. 

PRIPOROČENE UČNE METODE:

• Interaktivna teorija.

• Primeri.

• Videoposnetki. 

PREVERJANJE ZNANJA:

Test s vprašanji

CILJNE SKUPINE:

KOMPETENCE:

UČNE ENOTE

CILJI:

Poznati študijske primere, ki so bili uspešni v tradicionalnih sektorjih. 

VSEBINA:

18.1 Študijski primer 1: "Projekt NUCOL"

18.2 Študijski primer 2:  "Projekt obtoka zraka." 

18.3 Študijski primer 3: "Projekt cirkulacijskega sistema za vrata"

18.4 Študijski primer 4: "Projekt reprodukcije dediščine"

UČNI DOSEŽKI:

ZNANJA:

• Poznati štiri različne primere, v katerih se uporablja aditivna proizvodnja, izdelava prototipov in uporaba metodologije. 

SPOSOBNOSTI:

• Poznati projekte v tradicionalnih sektorjih. 

• Poznati področja jeder in novih vzmetnic. 

• Poznati cirkulacijski sistem za vrata. 

• Poznati reprodukcijo dediščine. 


