Outuput 4: Materiali Modulov

- Aktivnost 1 Usposabljanje trenerjev
SODELUJOČE ORGANIZACIJE/USTANOVE

USPOSABLJANJE TRENERJEV
O4-A1: Usposabljanje trenerjev: Uredniki vsebine
Ta aktivnost bo omogočila tako učiteljem kot ustvarjalcem vsebin, da izboljšajo njihove metode
poučevanja in standardizirajo metodologijo. Tako bodo lahko učne metode in pripomočke delili z
učitelji in ustvarjalci vsebin, študentje bodo tako prejeli le eno skupno delovno metodo. Vodja te
aktivnosti je KIT.

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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ERASMUS3D+
Training material for developing 3D printers.
Številka projektne pogodbe
2015-1-DE02-KA202-002496-1

Dokument je zaščiten z licenco
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

"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."
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VSEBINA:
1. Predstavitev projekta. Kaj je E3D+?
2. Cilji. Usposabljanje trenerjev.
3. Učni outputi.
4. Metodologija za usposabljanje in učenje.
5. Kako uporabljati te metode v E3D+ učnih enotah.
6. Primer učnega načrta.
7. Zaključek.
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1. Predstavitev projekta. Kaj je E3D+?
Glavni cilj projekta je predstaviti potrebe industrije 3D tiskanja, ki je v zelo hitrem razvoju in
njenih “ciljnih skupin”, študentov, uporabnikov, strokovnjakov in profesionalcev trenutnih
gospodarskih panog ter razviti temeljito izobraževalno metodo, ki bo ponudila razvoj novih
spretnosti in učnih stebrov ter spodbujala podjetništvo.
Na podlagi glavnega cilja je opredeljenih več specifičnih ciljev:
SO1. Izgradnja zmogljivosti v novih sektorjih: Spodbujanje AKTIVNEGA SODELOVANJA in
partnerstva med visokošolskimi ustanovami, ponudniki poklicnih izobraževanj in usposabljanj
(CETEM, CEIPE, STP) in partnerji izven šolstva: podjetja (STP, CETEM), profesionalne organizacije
(CETEM) in lokalna podjetja (CETEM, STP). Namen tega sta modernizacija in internacionalizacija
poklicnih izobraževanj in usposabljanj na področju 3D tiskanja.
SO2. Vzpostavitev FLEKSIBILNIH UČNIH POTI, ki bodo študentom in diplomantom ponudile
najbolj pomembne kompetence in spretnosti, kot na primer učenje internacionalizacije in
pomena digitalnega učenja. Nove učne poti bodo vključevale tudi oceno predhodnega znanja
in si prizadevale izboljšati raven specifičnih in transverzalnih kompetenc ter sposobnosti.
SO3. Skupni učni načrt, ki bo definiral in analiziral najbolj primeren načrt usposabljanja, vključno
s vsemi spretnostmi, kompetencami, zmogljivostmi in potrebami.
SO4. Razvoj e-učne platforme v več jezikih (spletna stran/APP) namenjene učenju. To bo
povečalo vpliv projekta v obdobju financiranja in tudi v prihodnosti.
SO5. Vključiti oblikovalce politike poklicnega izobraževanja in ostale investitorje, ki bodo
pomagali razširiti in izkoristiti rezultate projekta, ter ga potrditi kot standardni poklicni
izobraževalni model, kar pa bo zagotovo imelo velik vpliv na politiko poklicnega usposabljanja
in izobraževanja.
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2. Cilji. Usposabljanje trenerjev.
Usposabljanje trenerjev je vodnik po standardizirani učni metodologiji in pedagoških procesih,
ki ga potrebujemo pri učenju o novih tehnologijah kot je na primer aditivna proizvodnja.

S tem programom boste pridobili strokovno znanje o tem kako načrtovati, oblikovati in
poenostaviti učinkovit učni program, namenjen študentom, ki bodo uporabljali tečaj E3D+.
Na koncu tega programa boste lahko:

 Razvili učinkovite strategije za učenje.
 Pridobili boljše razumevanje željenih učnih rezultatov.
 Se seznanili s vsebino programa usposabljanja učiteljev, ki ga je pripravil konzorcij E3D+.
 Se naučili predstaviti metode učenja in poučevanja ter jih uporabljati v skladu s vsem
učnim gradivom, vključno s predlaganimi pristopi.
 Poznali projekt E3D + in njegove cilje.

V naslednjem delu boste videli povzetek vseh štirih modulov celotnega programa usposabljanj.
Cilji in glavne sposobnosti so podrobno opisane, tako da lahko vsak bralec dobi celotno idejo o
vsebini celotnega programa, še preden se vanj poglobi.

Kasneje bomo govorili o učni metodologiji. Inštruktor bo lahko s pomočjo nasvetov in
predlogov, ki so predstavljeni v tem vodniku, sposoben prilagoditi in uporabiti pridobljeno
znanje za poučevanje vsebine tega tečaja.
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3. Učni outputi.

Učne outpute lahko razdelimo v štiri skupine:
V prvem modulu, “Oblikovanje in proizvodni procesi”,se bo uporabnik naučil osnove aditivne
proizvodnje, proizvodnega procesa od izdelave 3D modela do tiskanja izdelka, uporabe
primerne programske opreme, najbolj pogosto uporabljenih materialov in pridobil osnovno
znanje o različnih tehnologijah 3D tiskanja.
V drugem modulu, “Trenutni procesi, različna področja uporabe” so predstavljene najbolj
pogosto uporabljene tehnologije 3D tiskanja. Uporabnik bo pridobil celoten vpogled v uporabe
primerne tehnologije, kako jo uporabljati glede na material, omejitve itd.. Poleg tega bo
uporabnik tudi spoznal različna področja uporabe aditivne proizvodnje.
V tretjem modulu, “Podjetništvo in 3D tiskanje” bo uporabnik spoznal najbolj pomembne teorije
o podjetništvu, kvalitete, ki jih podjetnik mora imeti ter kako ustvariti in razviti poslovno idejo.
V četrtem modulu, “Uporaba v tradicionalnih panogah”, se bo uporabnik na podlagi že
pridobljenega znanja o značilnosti hitrega prototipiranja, naučil smernic o tem kako uporabiti
teorijo v praksi, da bo razvoj produkta tudi uspešen. To bo mogoče narediti z metodologijo za
uspeh, ki jo je ustvaril in uporabil CETEM. Ta del bo vseboval tudi tri uspešne primere, ki sledijo
uporabi te metodologije.
M1. - OBLIKOVANJE
IN PROIZVODNI
PROCESI.

M4. - UPORABA V
TRADICIONALNIH
PANOGAH,
ŠTUDIJSKI
PRIMERI

CILJNE SKUPINE:
Managerji
Strokovnjaki
Študentje poklicnega
izobraževanja in
usposabljanj

M3. - PODJETNIŠTVO
IN 3D TISKANJE,
SKUPNI POGLED NA
SVET
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M2. - TRENUTNI
PROCESI, RAZLIČNA
PODROČJA
UPORABE

Cilji in sposobnosti oziroma veščine vsakega modula tega projekta so spodaj grafično prikazani.

MODUL 1. – OBLIKOVANJE IN PROIZVODNI PROCESI.







Predstaviti značilnosti 3D tiskanja, zgodovino razvoja tehnologije in
njene uporabe. Spodbuditi zanimanje uporabnikov za nadaljnjo
poglobitev znanja o 3D tiskanju.
Spoznati koncept hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje ter
njihovih značilnosti.
Pridobiti pregled o različnih programskih opremah, ki jih
potrebujemo za izdelavo 3D izdelka.
Pridobiti znanje o najbolj pogosto uporabljenih termoplasti, ki
vključuje tudi opise in glavne značilnosti ostalih materialov.
Pridobiti znanje o aditivni proizvodnji. Razumeti proizvodni proces
3D tiskanja in pridobiti znanje in kompetence za uporabo 3D tiska, ki
so potrebne za izdelavo 3D izdelka.





SPOSOBNOSTI










7

CILJI

Razširiti znanje in razviti kreativnost uporabnika. Poznati razliko
med hitrim prototipiranjem in aditivno proizvodnjo.
Poznati prednosti hitrega prototipiranja in aditivne proizvodnje v
primerjavi z ostalimi tehnologijami.
Poznati različne tipe programske opreme za 3D tiskanje.
Poznati najbolj pogosto uporabljene materiale za 3D tiskanje in
njihove značilnosti.
Poznati glavne razlike med ABS in PLA materiali. Razumeti
delovanje PVA materialov.
Izdelati in natisniti 3D izdelek.
Poznati značilnosti STL datoteke.
Oceniti kaj lahko natisnemo in česa ne.
Pridobiti znanja o glavnih metodah naknadne obdelave.
Oceniti kdaj je potrebna podporna struktura.
Oceniti katero tehnologijio uporabiti za določen tip tiskalnika.
Poznati različne vrste tehnologij.

MODUL 2. TRENUTNI PROCESI, RAZLIČNA PODROČJA UPORABE.








Pridobiti znanje o tehnologijah 3D tiskanja in okvirno znanje o
procesih, ločljivosti, natančnosti, velikosti ter glavnih
proizvajalcih.
Poznati materiale, ki se uporabljajo v različnih tehnologijah 3D
tiskanja – stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja (FDM)
in selektivno lasersko sintranje (SLS).
Pridobiti znanje o trenutnih procesih, različnih področjih
uporabe najbolj pogostih tehnologij 3D tiskanja, kot so
stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja (FDM) in
selektivnega laserskega sintranja (SLS).
Poznati razliko med ekstrakcijo predmetov in naknadno
obdelavo ter primere posameznih 3D tehnologij –
stereolitografija (SLA), model ciljnega nalaganja (FDM) in
selektivno lasersko sintranje (SLS).








SPOSOBNOSTI
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Poznati razlike med najpogosteje uporabljenimi
tehnologijami 3D tiskanja.
Poznati tehnološke/tehnične značilnosti najpogosteje
uporabljenih tehnologij 3D tiskanja.
Poznati razlike med različnimi materiali, ki se uporabljajo pri
različnih tehnologijah 3D tiskanja.
Razširiti znanje o materialih, ki se uporabljajo pri različnih
tehnologijah 3D tiskanja.
Poglobiti znanje o najbolj pogosto uporabljenih
tehnologijah 3D tiskanja - stereolitografija (SLA), model
ciljnega nalaganja (FDM) in selektivno lasersko sintranje
(SLS).
Poglobiti znanje o trenutnih procesih, različnih področjih
uporabe najbolj pogosto uporabljenih tehnologij 3D
tiskanja.
Poznati ekstrakcijo predmetov najbolj pogosto uporabljenih
tehnologij 3D tiskanja.
Poznati naknadno obdelavo najbolj pogosto uporabljenih
tehnologij 3D tiskanja.
Natančno poznati razliko med ekstrakcijo predmetov in
naknadno obdelavo pri stereolitografiji (SLA), modelu
ciljnega nalaganja (FDM) in selektivnega laserskega
sintranja(SLS).

CILJI

MODUL 3. – PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE, SKUPNI POGLED NA SVET.






Pridobiti znanje o konceptu podjetništva, definicijah in
teoretičnih osnovah.
Pridobiti znanje o glavnih kvalitetah podjetnika.
Razumeti ustvarjanje in razvoj poslovne ideje.
Poznati primere dobrega podjetništva v povezavi s 3D tiskanjem.

• Upoštevati dejavnike, ki vplivajo na podjetniški odnos:
osebni in okoljski dejavniki.
• Analizirani poslovno idejo.
• Poiskati najboljšo metodo za dosego rezultatov.
• Razumeti potrebe okolja v povezavi s poslovno idejo.
SPOSOBNOSTI
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• Spremljati odzive.

CILJI

MODUL 4. – UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH, ŠTUDIJSKI PRIMERI.





Pridobiti znanje o hitrem prototipiranju, najbolj pomembnih
tehnologijah, hitri izdelavi prototipov in orodij.
Pridobiti znanje o programski opremi za 3D tiskanje in navesti
število prototipov.
Poznati študijske primere pri uporabi v tradicionalnih panogah.






SPOSOBNOSTI
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Opredeliti hitro prototipiranje.
Poznati različne vrste tehnologij.
Prepoznati najbolj primerno tehniko za vsak primer.
Poznati uporabo prototipov in aplikacij v podjetjih
tradicionalnega sektorja.
Poznati razliko med začetnim in predhodnim prototipom.
Uspešno uporabiti tehnologijo.
Poznati vsako fazo metodologije.
Navesti ključne vidike vsake faze.
Poznati projekte v tradicionalnih sektorjih.
Poznati primer razvoja jedra prožne in zračne žimnice.
Poznati primer cirkulacijskega sistema za vrata.
Poznati primer razvoja kalupov za izdelavo različnih
velikosti.

CILJI

4. Metodologija za usposabljanje in učenje.
To poglavje je razdeljeno na tri dele. Začeli bomo s poimenovanjem sposobnosti oziroma
veščin, ki jih bo inštruktor moral znati prilagoditi glede na svojo učno vsebino. Nato bomo
govorili o virtualnih in fizičnih metodoloških orodjih, ki se jih lahko uporablja v učilnici in
navedli pedagoške pristope, ki jih je treba upoštevati pri poučevanju o novih tehnologijah.

Inštruktor bo moral uporabiti svoje tehnološko znanje in pedagoške sposobnosti, ki so
potrebni da bodo študentje dosegli učne cilje.

Sposobnosti, ki jih mora imeti trener/inštruktor:
 Temeljito poznavanje vsebine.
 Poznati potrebe študentov: Zakaj si želijo učiti o aditivni proizvodnji? Od kod
prihajajo? Kaj si želijo in zakaj?
 Se tehnično in didaktično pripraviti na vsebino tečaja E3D +.
 Razmisliti o strategijah, ki bodo pritegnile študente, da se bodo udeležili predavanj.
 Analizirati potreben čas, ki ga bodo imeli študentje na razpolago za določene
aktivnosti.
 Poznati kakšno je znanje študentov v vsaki situaciji.
 Omogočiti študentom, da sami pokažejo kaj znajo in česa se lahko še naučijo.
 Omogočiti, da študent doseže rezultate, ki jih lahko tudi vidi. Motivacija.
 Prilagoditi vsebino in učne dejavnosti, ki izhajajo iz realnih primerov, spodbujati
kritično razmišljanje in reševanje problemov.
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Metodološka orodja:
 Dobro poznavanje vsebine in ciljev.
 Uporaba e-učenja in komunikacij: e-pošte, forumov, klepet….
 Časovna in vsebinska organizacija učnih ur.
 Ocena predhodnega znanja, zapolnitev manjkajočega znanja s praktičnimi primeri.

NAČINI UČENJA

Reševanje
realnih
problemov.

Avtentične
naloge.

Kritično
razmišljanje.
Modelirarnje.
Izdelava osnutkov
in skiciranje.
Strukturiranje.

Simulacija.
Virtualna
okolja.
Imitacija.

Učna praksa.

Izvajanje
"Poiskusov
in napak".

Povezovanje
izobrazbe s
potrebami
industrije.

Poklicna pedagogika je rezultat vseh odločitev, ki jih učitelji sprejmejo v času poučevanja ter
vsebinskega prilagajanja pristopov glede na potrebe učencev.
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Poklicna pedagogika omogoča razvoj različnih modelov in orodij, ki so učiteljem v pomoč pri
usklajevanju učnih in poučevalnih metod s potrebami študentov. Na tak način lahko poklicna
pedagogika neposredno vpliva na kvaliteto poučevanja in učenja. Profesor Bill Lucas iz Univerze
Winchester je zapisal in opisal »linijo mišljenja«, ki je prikazana v spodnji tabeli:

Cilj poklicne pedagogike mora biti jasen.

Potrebno je razumeti vsebino poučevanja.

Bodite jasni glede obsega željenih rezultatov.

Razumite obseg učnih metod, ki jih lahko kombinirate
na najboljši možni način.
V mislih imejte vsebinska dejstva, osebnostne
značilnosti študentov; strokovno znanje učitelja in način
poučevanja.

Metode učenja in poučevanja, ki so pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju najbolj
učinkovite.

Konstruktiven učni pristop:
Pri tem pristopu je v ospredju učni proces in ne končni rezultat. Učne aktivnosti in učno okolje
sta strukturirana na takšen način, da lahko učenci sami vplivajo na hitrost učenja. V tem primeru
imajo učitelji in trenerji bolj vlogo vodnikov kot pa učiteljev.
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Praktični učni pristop:
Namen tega pristopa je zmanjšati vrzel med teoretičnim znanjem ter uporabo znanja v realnem
življenju in delovnem okolju.

Avtentične aktivnosti:
Posebno zasnovane naloge, ki vsebujejo standardno znanje, kot tudi spretnosti, ki se nanašajo
na realne življenjske situacije. Billet (2013) je opredelil štiri ključne prednosti, ki zagotavljajo več
zaposlitvenih možnosti:
1. Vključenost v delovne naloge
2. Neposredno vodenje
3. Praksa
4. Pomoč ostalih delavcev in strokovnjakov.

Učni pristop, usmerjen v učence:
Eden glavnih ciljev tega pristopa je, da učitelj vzpodbuja samostojno učenje, na tak način, da
postanejo učenci samostojni, avtonomni, motivirani, odgovorni za lastno učenje in sposobni
sprejemati odločitve o tem kdaj in kako se bodo učili (King, 1999).

Problemski pristop:
Izobraževalni pristop in metoda, ki omogočata, da učenci samostojno iščejo rešitve za določene
probleme (Graaff & Kolmos, 2007).

Mentorstvo:
Namesto, da učencem povemo kar morajo narediti, jih raje vprašamo za mnenje in jih samo
usmerjamo pod vodstvom mentorja. (Billet, 1994: 10).
Mentorji dajo učencem na voljo, vse kar potrebujejo, da lahko opravijo naloge različnih
zahtevnosti, od manj pa do bolj zahtevnih.
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5. Kako uporabljati te metode v E3D+ učnih enotah.
E3D+ predlaga, da se lahko v učnih fazah konstruktivnega učnega pristopa prilagodi
metodologijo, na način, ki bo najbolj ustrezal pedagogiki poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, strokovnjakov in managerjev.
Te faze so:

Uvod

Evalvacija
učnih
dosežkov

Kratek
pregled

Študent
Individualno
delo ali delo v
dvojicah

Vodeno
praktično
usposabljanje

Uvod.
Natančen izbor učnega materiala (literature, videoposnetkov) primernega za (tedenske) učne
cilje, ki ga bodo lahko študentje uporabljali pri učenju. Učenci sami pregledajo ves material, in
tako dobijo vpogled v temo.

Kratek pregled.
Ta faza se izvede v učilnici, učenci vodijo diskusijo o učni temi. Inštruktor prevzame vlogo
moderatorja, lahko pa se tudi vključi v primeru, da je treba pojasniti določene stvari. Ta faza
vodi v praktično aktivnost, z namenom spodbuditi in poglobiti učenje.
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Vodeno praktično usposabljanje.
Ta faza se izvaja v obliki laboratorijskega dela. Inštruktor ima vlogo mentorja, učenci mu sledijo
in s svojimi dejavnostmi pridobijo bolj jasen vpogled in razumevanje aktivnosti. Praktično delo
se izvaja individualno ali v skupinah, kasneje sledijo domače naloge, ki se nanašajo na delovne
aktivnosti.

Individualno ali skupinsko delo.
V tej fazi dobijo učenci priložnost za delo v svojem časovnem tempu, vse kar so se naučili v času
pouka, lahko preverijo v praksi. Ta oblika dela se lahko zaključi individualno (uvodna ali osnovna
raven) ali skupinsko (srednje višji nivo). Kar se tiče skupinskega dela, obstaja tudi nekaj težav;
te je mogoče rešiti z dajanjem natančnih navodil in določitev nalog za vsakega posameznika.

Evalvacija učnih dosežkov.
Dokončanje posameznih nalog lahko prikaže, če je dosežen nivo znanja, ki se ga je od učencev
zahtevalo. V primeru skupinskega dela lahko skrbno načrtovanje, določanje specifičnih ciljev,
individualnih nalog in aktivnosti, zagotovijo učne dosežke za vse udeležence skupine.

6. Primer učnega načrta.

PRIMER UČNEGA NAČRTA
UČNA TEMA

Prvi del učne enote: Tehnologije 3D tiskanja.
SLA – FDM - SLS

UČNI MATERIAL

Dostop do interneta in računalnika.
3D izdelki različnih tehnologij in proizvodnih procesov (če je
možno).

ŠTEVILO UČENCEV
ČAS

10 – 20 (samostojno delo in delo v dvojicah)
-

245 minut (dva odmora po 15 min.)

-

Doma (pred učno uro) 20 – 30 minut za uvajanje v
učno temo.

-
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Doma (po pouku) 1 do 3 ure za domače naloge.

PRIMERI

SLA: https://www.youtube.com/watch?v=yYGycgnYlBM

VIDEOPOSNETKOV

FDM. https://www.youtube.com/watch?v=u5w6pT6F5Rs
SLS: https://www.youtube.com/watch?v=9E5MfBAV_tA

ORGANIZACIJA RAZREDA

Študentje bodo delali samostojno v obliki vodene aktivnosti. Pri
skupni aktivnosti lahko študentje delajo v dvojicah.

SPOSOBNOSTI

Dobro poznavanje programov Microsoft Office in interneta.
Poznavanje e-učne platforme.

PODROČJA UPORABE

Učencem predstaviti nekaj tehnologij aditivne proizvodnje,
navesti značilnosti in razlike med njimi.
Učencem predstaviti 3D tehnologije tiskanja današnjega časa.
Predstaviti kriterije, ki jih moramo upoštevati pri izbiri primerne
tehnologije.

CILJI

1. – Pridobitev znanja o različnih tehnologijah 3D tiskanja.
2. – Razumevanje različnih proizvodnih procesov, pridobitev
znanja in kompetenc o 3D tiskanju in vsem kar je potrebno za
izdelavo 3D predmeta.
3. – Vzpodbujati kritično razmišljanje.
4. – Brainstorming.
5. – Narediti analizo.

UVOD

PRIPRAVA NA UČNO AKTIVNOST
Priprava učnega gradiva za študente pred začetkom učne ure.
To se lahko naredi v času predhodne učne ure ali preko
internetne učne platforme “Opigno”.
Gradivo:
-

Power Point “Tehnologije 3D tiskanja”

-

Predstavitveni videoposnetek za vsako posamezno
tehnologijo.

-

Povezave na ostale internetne strani z navodili:

SLA: https://www.youtube.com/watch?v=BUfh5wxj3qA
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FDM: https://www.youtube.com/watch?v=EnOOdBECOsg
SLM: https://www.youtube.com/watch?v=kvOzqTvk7qk
-

Materiali za branje: “3D Printing Technologies.pdf”.

-

Povezave na ostale internetne strani z navodili:
http://www.stratasys.com/

GLAVNA UČNA TEMA
Inštruktor bo potrdil ali so vsi študentje pripravljeni na učno
temo.
V primeru, da vsi študentje niso pripravljeni na učno temo, bo
inštruktor namenil od 10 do 15 minut časa za vzpostavitev
osnovnega razumevanja o tehnologijah, o katerih se bodo
pogovarjali in razpravljali.
KRATEK PREGLED

Inštruktor bo načel razpravo o učni temi in povabil učence, da
se je aktivno udeležijo:
-

Vprašanja:

Zakaj mislite, da je tehnologija 3D tiskanja, ki se je razvila že
pred 30 leti, postala aktualna komaj pred kratkim (leta 2011)?
Kaj se je zgodilo v zadnjih letih, da so začela podjetja uporabljati
te tehnologije?
-

Razlaga:

Kot smo povedali že pri zgodovini 3D tiskanja, sta dva paralelna
procesa informacijske dobe – pametnejši računalniki in lažja
uporaba računalnikov, privedla do tega, da je postala
tehnologija 3D tiskanja dostopnejša in pomembnejša.
Postala je dostopnejša v smislu znanja, stroškov in kvalitete
materialov.
Postala je pomembnejša zaradi kompleksnih strojev, ki so
sposobni izvesti različne postopke.
Zapomnite si, da tehnologija 3D tiskanja ne obsega le ene
tehnologije, temveč več tehnologij tako digitalne kot aditivne.
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Po končani diskusiji bo inštruktor podrobneje razložil
posamezne tehnologije:
-

Opis proizvodnih procesov.

-

Prednosti in slabosti.

-

Glavne načine uporabe.

Ta del bo izvedel z motivacijskimi nalogami, videoposnetki in
odgovori na vprašanja, ki jih bodo študentje postavili v času
razlage.
Pokazal bo tiskane predmete različnih tehnologij (če je možno).
Študente bo vprašal kakšne so omejitve aditivne proizvodnje.
Inštruktor bo presodil, če vsi študentje razumejo temo in
lahko sami opišejo razlike in značilnosti različnih tehnologij, o
katerih so se pogovarjali v času učne ure.
PRAKTIČNE DELOVNE

Ta aktivnost se bo izvedla na podlagi znanja o treh tehnologijah,

AKTIVNOSTI

ki so jih spoznali v tej učni uri. Namen je boljše razumevanje in
uporaba pridobljenega znanja.
Učni koraki in podatki:
-

Navesti dve vrsti printerjev, glede na tip tehnologije.

-

Materiali, ki jih uporabljajo.

-

Videoposnetki – Kako delujejo 3D tiskalniki?

-

Stroški

-

Omejitve posameznih vrst printerjev/tehnologij.

Izdelava:
-

Tabele primerjav posameznih tehnologij.

-

Analize najzanimivejših tehnologij in njihove uporabe z
realnimi primeri.
1. Primer: Prototip izdelanega kosa pohištva.
2. Primer: Rezervni del za pomivalni stroj.

-
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Zaključek.

EVALVACIJA UČNIH CILJEV

Študentje bodo po zaključeni aktivnosti dosegli zastavljene
učne cilje.

Še pred začetkom učnih aktivnosti, lahko študente pozovete,
da se udeležijo internetnega kviza (se nahaja na internetni
platformi "Opigno"), ki se lahko neposredno ali posredno
nanaša na delovne naloge.

Na začetku učne ure lahko začnete s kvizom in na takšen način
preverite nivo znanja.
Primer:
Postavite vprašanja v čem se razlikujejo različne tehnologije, to
znanje bo podlaga za nadaljnje učne ure, kjer boste predstavili
še ostale tehnologije kot na primer elektronsko segrevanje z
žarki,

izdelava

fotopolimera.
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laminiranih

predmetov

in

nanašanje

7. Zaključek.
S pomočjo modulov “OBLIKOVANJE IN PROIZVODNI PROCESI”, “TRENUTNI PROCESI”,
“PODJETNIŠTVO IN 3D TISKANJE” in “UPORABA V TRADICIONALNIH PANOGAH”, bodo trenerji
pridobili osnovna orodja za pripravo in izvedbo izobraževanja o 3D tiskanju. Poučevanje in
priprava na učne ure bo zajemalo 3 ključna dejstva:

1. Tehnologija 3D tiskanja se nenehno razvija in spreminja.
2. Tehnologija 3D tiskanja spreminja svoje temelje in si tako utira pot v industrijo in
proizvodne procese.
3. S predstavitvijo naprednih proizvodnih procesov kot je tehnologija 3D tiskanja, se
spreminja tudi vloga med učencem in učiteljem.

Te spremembe privedejo do naslednjih konceptov poučevanja na tem področju:

1. Koncept vsebine in metodologije učenja ter poučevanja je potrebno preverjati in
posodabljati bolj pogosto kot po navadi. Tak način zahteva od študentov in učiteljev, da
so nenehno pripravljeni nadgrajevati znanje v obliki vseživljenjskega načina učenja.
2. Poleg posredovanja metodološkega in tehničnega znanja o 3D tiskanju, se je že med
samim procesom potrebno odzvati na mogoče spremembe v načrtovanju samega
procesa.
3. Klasična vloga med učencem in učiteljem se lahko v času procesa spremeni, kar pomeni,
da morajo biti tako učitelji kot učenci pripravljeni zamenjati svoje vloge.
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