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- Aktivnost 4 SMERNICE ZA TRENERJE
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Učni načrt, struktura učne vsebine
in smernice za trenerje

Opis
output/rezultata

O2 – A4 Smernice za trenerje

SODELUJOČE ORGANIZACIJE/USTANOVE

Obvestilo:
"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča
avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebujejo."
Razmnoževanje in deljenje tega dokumenta je strogo prepovedano, razen če ga pisno ne odobri E3D + konzorcij.
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KAZALO

1. Uvod.
2. Pregled učnih potreb.
3. Pregled modulov.
4. Kako uporabljati učni načrt.
5. Učne enote.
6. Urnik usposabljanja.
7. Usposabljanje trenerjev.
8. Zaključek.
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1.

UVOD.

Projekt “ERASMUS3D+: Učno gradivo za razvijanje 3D tiskalnikov” (projekt E3D+),
sofinancira Evropska komisija evropskega programa Erasmus + KA2 in se osredotoča na
ustanovitev mednarodnega izobraževalnega programa na področju 3D tiskanja.
Gre za zelo fleksibilno učno pot, ki je prilagojena potrebam učencev kot tudi podjetij
industrijskega sektorja, ki uporabljajo to vrsto tehnologije.
Pri ustvarjanju in vzpostavljanju medsebojnega sodelovanja so bile vključene organizacije
iz Nemčije, Italije, Španije in Slovenije. Sodelovanje je prineslo številne rezultate, ki so bili
usmerjeni v razvoj osnovnih in specifičnih kompetenc ter veščin s področja industrije 3D
tiskanja; menedžment, podjetništvo, sposobnosti vodenja, digitalne veščine in znanje jezikov.
Te je mogoče doseči z različnimi pedagoškimi procesi v okviru različnih intelektualnih
outputov.
S temi smernicami želimo opisati učne poti, ki smo jih določili v okviru konzorcija projekta
E3D+ in podpirati učitelje pri uporabi učnih modulov in ostalih orodij.
Če povzamemo na kratko, s tem dokumentom želimo razjasniti cilje in namene našega
izobraževalnega programa, ki jih želimo doseči v skladu z učnimi potrebami.
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2.

UČNE POTREBE IN REZULTATI.

Številne analize so pokazale, da bo uporaba 3D tiskanja v prihodnjih letih zelo hitro
naraščala. Strokovnjaki pravijo, da je bilo leta 2015 v primerjavi z letom 2014 število pošiljk 3D
tiskalnikov dvakrat višje. Leta 2014 je število pošiljk znašalo 108,151, strokovnjaki
napovedujejo vsako leto dvakrat večjo porast, do leta naj bi to število doseglo 2.3 milijonov.
Te napovedi so zelo presenetljive, vendar kljub temu naj bi to število predstavljalo le majhen
delež v primerjavi s celotnim potencialnim tržiščem. Pričakujemo, da se bodo samo izdatki
končnih uporabnikov tehnologije ekstrakcije materialov leta 2015, ki so znašali 789 milijonov
USD, do leta 2018 povečali na 1.6 milijard USD. Glede na analize podjetja Canalys, naj bi se trg
3D tiskanja, vključno s tiskalniki, materiali in storitvami povečal iz 2.5 milijard USD leta 2016
na 16.2 milijard leta 2018, kar predstavlja približno 45% skupne letne stopnje rasti.
Kljub tem podatkom, so ključnega pomena kvalifikacije ljudi oziroma delavcev, ki
razvijajo tehnologije 3D tiskanja. Razvoj kompetenc in veščin zahteva številne pobude in
usposabljanja, ki delavcem omogočajo, da ostanejo v koraku z razvojem novih tehnologij in
kasneje predvidijo nove potrebe po kompetencah ter na tak način pripomorejo k spodbujanju
sodelovanja med industrijskim sektorjem, socialnimi partnerji in izobraževalnimi ustanovami.
Poleg tega je pomembno oblikovati učne poti in rezultate evropskega šolskega sistema v
skladu s trenutnimi potrebami industrijskega sektorja in trga dela.
Po zaključku projekta Erasmus3D+, je konzorcij delal in proučeval z namenom dati
študentom, učiteljem in delavcem primerne kompetence s področja 3D tiskanja. Začeli so s
študijama o trenutni izobraževalni ponudbi, ki je že na voljo in učnih potrebah. Vsebine so na
voljo na internetni strani projekta www.e3dplus.ceipes.org v rubriki “publikacije”, dokumenti
O1.
Tukaj je kratek povzetek glavnih učnih potreb, ki smo jih oblikovali v okviru naše študije
(celotna vsebina se nahaja v enoti O1A1 »Učne potrebe«):

 Opis glavnih razlik med domačo in profesionalno (zelo napreden, industrijski proces
izdelave) uporabo 3D tiska.

 Razširitev osnovnega znanja glede različnih tipov 3D tiskalnikov in njihove uporabe.
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 Dvig splošnega zavedanja o potencialih 3D industrije tiskanja v celotnem svetu, v
skladu z relativno nizkim znanjem na tem področju. To je usmerjeno predvsem v
ljudi, ki se ukvarjajo z izdelovanje nakita, mode, visoke tehnologije itd.

 Izdelava orodij in učnih načrtov, ki bodo uporabnikom prijazne.
 Zajeti realen položaj 3D tiska, namesto samega povečevanja entuziazma.
 Povečanje števila usposabljanj v tem sektorju na vseh nivojih.
 Izdelava tečajev, ki bodo temeljili na trenutnih študijah in bodo pripeljali do
ključnega cilja.

 Izdelava tečajev, ki bodo organizirani korak za korakom/razdeljeni v več faz, tako da
bo imel vsak možnost začeti na točki, ki je osebi primerna (osebe z več izkušnjami
bodo lahko takoj izbrale in začele z zahtevnejšo fazo – tematsko osredotočeno na
informacije, ki jih potrebujejo).

 Zadovoljiti realno predstavo o vseh možnostih in omejitev različnih tehnologij, še
posebej materialov različnih vrst ter njihovih kompleksnih delov.


Promocija znanja o sistemu 3D tiskanja ne le za začetnike (domače uporabnike)
temveč tudi za strokovnjake.
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3.

PREGLED MODULOV.

V tem poglavju lahko najdete celoten pregled modulov: sheme, ki prikazujejo delitev tečaja na različne tematske module.
- Oblikovanje in proizvodni procesi,
- Trenutni procesi, različna področja uporabe,
- Podjetništvo in 3D tiskanje,
- Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri.
Vsak modul je razdeljen na enote. V tabeli 1 je predstavljena celotna vsebina izobraževanja, v tabelah 2-4 je vsebina modulov osredotočena
na potrebe managerjev, strokovnjakov in študentov. S pojmom manager je mišljena oseba, ki dela v podjetju, se ukvarja z upravljanjem in hoče
v svoj posel uvesti tehnologijo 3D tiskanja. »Strokovnjak« je oseba, ki je že seznanjena s to tehnologijo in hoče razširiti svoja znanja. Študentje
so mišljeni kot študentje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
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Tabela 1: Shema učnega gradiva.
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Tabela 2: Pregled modulov za managerje.
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Tabela 3: Pregled modulov za strokovnjake.
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Tabela 4: Pregled učnih vsebin za študente poklicnega usposabljanja in izobraževanja
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4. KAKO UPORABLJATI UČNI NAČRT.

Konzorcij projekta E3D+ je razvil 18 različnih načrtov usposabljanj. Namen teh je
prikazati in opisati značilnosti vsakega modula in na tak način olajšati razumevanje in njihovo
uporabo.
V prvem delu vsakega učnega načrta boste našli:


Definicijo učne enote (število, ime modula in ECVT točke).



Cilje



Vsebine

Drugi del prikazuje učne rezultate vsake enote:


Znanja



Sposobnosti



Kompetence



Primerne učne metode (predstavitev oziroma demonstracija primerov, prikazovanje video
posnetkov, uporaba interaktivnih vaj, itd.)



Primerne evidence ocenjevanj (na primer anketa za samoocenjevanje)



Primerne cilje skupine (na primer managerji, študentje, učitelji)

Primer načrta za usposabljanje je prikazan v tabeli 5.
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UČNE ENOTE
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

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.
KOMPETENCE:
• 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:
• STROKOVNJAKI
• MANAGERJI/VODJE

Tabela 5: Primer načrta za usposabljanje
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5.

UČNE ENOTE.

Učne enote vključujejo ves učni material, ki ga je oblikoval konzorcij projekta, vključno s
teorijo, ko jo boste lahko našli v pod rubriko e-učni moduli.
Ves material je bil razvit na različne načine in skozi različne pripomočke: tekst, diapozitivi in
video lekcije.
Material je bil razvit z namenom izboljšati znanja, sposobnosti in kompetence študentov,
učiteljev ter managerjev (strokovnjakov in zaposlenih).
Učni material je razdeljen na učne enote (UE) in zajema naslednje vsebine:

UE1: Zgodovina 3D tiskanja
UE2: Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje
UE3: Opis proizvodnih procesov
UE4: Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje
UE5: Materiali za 3D tiskanje
UE6: Tehnologije 3D tiskanja
UE7: Tehnologije 3D tiskanja → Procesi, ločljivost, natančnost, velikosti, proizvajalci
UE8: Tehnologije 3D tiskanja → Uporabljeni materiali
UE9: Tehnologije 3D tiskanja → Panoge/Področja uporabe (netradicionalne)
UE10: Tehnologije 3D tiskanja → Ekstrakcija predmetov, naknadna obdelava
UE11: Kaj je podjetništvo?
UE12: Kvalitete podjetnika
UE13: Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
UE14: Podjetništvo in 3D tiskanje
UE15: Definicija hitrega prototipiranja
UE16: Uporaba v tradicionalnih panogah
UE17: Metodologija za uspeh
UE18: Študijski primeri v tradicionalnih panogah
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Na spletni učni platformi (e3dplus.cetemlearning.eu) lahko najdete diapozitive in video
lekcije za vsako posamezno enoto. V zaključku je možno narediti test znanja. Učne enote so
združene v module, kot je prikazano v tabeli 1.

6.

URNIK USPOSABLJANJA IN ECVET TOČKE.

Za vsako učno enoto je določeno število kreditnih točk (ECVT), ki pa je odvisno od
potrebnega časa za osvojitev vsebine. Tabele 6-9 prikazujejo okviren učni čas za osvojitev
vsebin, ki je izražen v urah. Načrt je sestavljen za 3 ciljne skupine: managerje, strokovnjake in
študente poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Definicija vsake posamezne ciljne skupine
se nahaja v poglavju 3. Tabela 6 prikazuje celotno število ur in kreditnih točk, ki je potrebno
doseči skozi celotno izobraževanje.
Ciljna skupina

C
E
L
O
T
E
N
T
E
Č
A
J

Modul

1. Oblikovanje in proizvodni procesi

2. Trenutni procesi, različna področja uporabe

3. Podjetništvo in 3D tiskanje, skupni pogled na svet

4. Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri

ECVET za enoto Število ur enote Celotno število ECVET/ur
1. Zgodovina 3D tiskanja
2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje
3. Opis proizvodnih procesov
4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje
5. Materiali za 3D tiskanje
6. Tehnologije 3D tiskanja
7. Tehnologije 3D tiskanja: procesi, ločljivost…
8. Tehnologije 3D tiskanja: uporabljeni materiali
9. Tehnologije 3D tiskanja: panoge/področja uporabe
10. Tehnologija 3D tiskanja: ekstrakcija predmetov….
11. Kaj je podjetništvo?
12. Kvalitete podjetnika
13. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
14. Podjetništvo in 3D tiskanje
15. Definicija hitrega prototipiranja
16. Uporaba v tradicionalnih sektorjih
17. Metodologija za uspeh
18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah

0.5
0.5
2
0.5
0.5
2
2
2
1
1
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1

6
6.5
30
6
6.5
25
30
25
15
10
6
16
6
20
8
4
6
16

18,5 ECVET/242 ur

Tabela 6: Urnik celotnega usposabljanja

Ciljna skupina

Modul

1. Oblikovanje in proizvodni procesi

M
A
N
A
G
E
R

2. Trenutni procesi, različna področja uporabe

3. Podjetništvo in 3D tiskanje, skupni pogled na svet

4. Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri

Tabela 7: Urnik za managerje
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Številka in ime učne enote
1. Zgodovina 3D tiskanja
2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje
3. Opis proizvodnih procesov
4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje
5. Materiali za 3D tiskanje
6. Tehnologije 3D tiskanja
7. Tehnologije 3D tiskanja: procesi, ločljivost…
8. Tehnologije 3D tiskanja: uporabljeni materiali
9. Tehnologije 3D tiskanja: panoge/področja uporabe
10. Tehnologija 3D tiskanja: ekstrakcija predmetov….
11. Kaj je podjetništvo?
12. Kvalitete podjetnika
13. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
14. Podjetništvo in 3D tiskanje
15. Definicija hitrega prototipiranja
16. Uporaba v tradicionalnih sektorjih
17. Metodologija za uspeh
18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah

ECVET za enoto Število ur enote Celotno število ECVET/ur
0.5
0.5

6
6.5

0.5
2
2

6.5
25
30

1
1

15
10

1.5
0.5

20
8

1

16

10,5 ECVET/143 ur

Ciljna skupina

Modul

1. Oblikovanje in proizvodni procesi
S
T
R
O
K
O
V
N
J
A
K

2. Trenutni procesi, različna področja uporabe

3. Podjetništvo in 3D tiskanje, skupni pogled na svet

4. Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri

Številka in ime učne enote

ECVET za enoto Število ur enote Celotno število ECVET/ur

1. Zgodovina 3D tiskanja
2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje
3. Opis proizvodnih procesov
4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje
5. Materiali za 3D tiskanje
6. Tehnologije 3D tiskanja
7. Tehnologije 3D tiskanja: procesi, ločljivost…
8. Tehnologije 3D tiskanja: uporabljeni materiali
9. Tehnologije 3D tiskanja: panoge/področja uporabe
10. Tehnologija 3D tiskanja: ekstrakcija predmetov….
11. Kaj je podjetništvo?
12. Kvalitete podjetnika
13. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
14. Podjetništvo in 3D tiskanje
15. Definicija hitrega prototipiranja
16. Uporaba v tradicionalnih sektorjih
17. Metodologija za uspeh
18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah

15 ECVET/201,5 ur
2
0.5
0.5
2
2
2
1
1

30
6
6.5
25
30
25
15
10

1.5
0.5
0.5
0.5
1

20
8
4
6
16

Tabela 8: Urnik za strokovnjake

Ciljna skupina

Modul

1. Oblikovanje in proizvodni procesi

Š
T
U
D
E
N
T

2. Trenutni procesi, različna področja uporabe

3. Podjetništvo in 3D tiskanje, skupni pogled na svet

4. Uporaba v tradicionalnih panogah, študijski primeri

Številka in ime učne enote

ECVET za enoto Število ur enote Celotno število ECVET/ur

1. Zgodovina 3D tiskanja
2. Koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje
3. Opis proizvodnih procesov
4. Razpoložljiva programska oprema za 3D tiskanje
5. Materiali za 3D tiskanje
6. Tehnologije 3D tiskanja
7. Tehnologije 3D tiskanja: procesi, ločljivost…
8. Tehnologije 3D tiskanja: uporabljeni materiali
9. Tehnologije 3D tiskanja: panoge/področja uporabe
10. Tehnologija 3D tiskanja: ekstrakcija predmetov….
11. Kaj je podjetništvo?
12. Kvalitete podjetnika
13. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
14. Podjetništvo in 3D tiskanje
15. Definicija hitrega prototipiranja
16. Uporaba v tradicionalnih sektorjih
17. Metodologija za uspeh
18. Študijski primeri v tradicionalnih panogah

0.5
0.5
2
0.5
0.5
2
2
2
1
1
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5

6
6.5
30
6
6.5
25
30
25
15
10
6
16
6
20
8

16,5 ECVET/216 ur

Tabela 9: Urnik za študente poklicnega usposabljanja in izobraževanja

7.

USPOSABLJANJE TRENERJEV.
Z namenom standardizacije učnih metod in pedagoških strategij poučevanja novih

tehnologij kot je na primer aditivna proizvodnja, je konzorcij ustvaril vsebino, ki je
usmerjena v usposabljanje trenerjev, ki bodo uporabljali načrte učnih usposabljanj.
Ravno zaradi dokumenta “Usposabljanje trenerjev” je mogoče doseči naslednje cilje:
 Razviti učinkovite strategije za poučevanje.
 Pridobiti boljše razumevanje željenih učnih dosežkov oziroma rezultatov.
 Približati si vsebino celotnega tečaja učiteljev – paket za usposabljanje, ki ga je pripravil
konzorcij za E3D+.
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 Se naučiti kako uporabljati metode učenja in poučevanja in jih uporabljati skozi celotno
izobraževanje.
 Poznati projekt E3D + in njegove cilje.
V poglavju “usposabljanje trenerjev” boste našli:
1. Učne outpute tečaja:
a. Razdelitev urnika
b. Vsak posamezen del, namenjen določeni ciljni skupini
c. Sposobnosti, ki se jih s tečajem lahko izboljša
2. Metodologija za poučevanje in učenje:
a. Katere sposobnosti potrebuje inštruktor, da lahko prilagodi vsebino tečaja
glede na učne ure.
b. Katera metodološka orodja uporabljati v učilnici (virtualna in materialna)
c. Katere pedagoške vidike je potrebno upoštevati pri poučevanju novih
tehnologij. .
d. Katere metode poučevanja in učenja so najboljše pri poklicnem
izobraževanju in usposabljanju.
3. Kako uporabljati učne enote E3D+ : pristop usmerjen k razumevanju študenta

(ponujati znanja, ki so vezana na posamezne teme, vendar pokrivajo širše področje
interesov).
Usposabljanje trenerjev vsebuje tudi primer učnega načrta.
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8. ZAKLJUČEK.
Če ste trener ali učitelj poklicnega usposabljanja in izobraževanja, lahko najdete veliko
orodij, ki jih lahko uporabljate, pri poučevanju o aditivni proizvodnji, zahvala gre trudu
konzorcija E3D+.
Ves učni material lahko uporabljate fleksibilno na podlagi svojega znanja in učnih ciljev.
Če hočete pogledati učne enote, lahko greste na internetno platformo, ki se nahaja na
naslednjem linku:
e3dplus.cetemlearning.eu
Če želite pridobiti samo več informacij o projektu, lahko obiščete našo uradno stran projekta:
e3dplus.ceipes.org
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