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Kdo smo?
Kako podpiramo
umetnost in obrt na
področju 3D tiska?
Sledite projektu ACCESS-3DP na:
https://www.stp.si/access-3dp.html
Slovenski partner v projektu je:

ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK

https://essentracontent.com

Osnovni podatki:

Polno ime: Uspešna uporaba tehnologije 3D
tiska v umetnosti kreativni industriji
Program:
ERASMUS+ KA202 – Strateško partnerstvo za
poklicno izobraževanje in usposabljanje
Trajanje projekta:
1. oktober 2020 – 31. marec 2023
Skupna vrednost projekta:
346.963,00 EUR
Projektni partnerji:

Nove tehnologije,
nove priložnosti

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-RhôneCentro
Tecnológico del Mueble y la Madera de la
Región de Murcia
• Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
• Štajerski tehnološki park
• Technická univerzita v Košiciach

Aditivna proizvodnja (ali 3D tiskanje) je ena izmed tehnologij, ki jo je evropska komisija prepoznala kot
ključno omogočitveno tehnologijo. Kreativne industrije so običajno manjše obrti, ki pa tvorijo jedro
gospodarstva evropske unije. Delajo s strankami z različnih področji in sicer tudi takšnimi, ki jih že nekaj
časa prištevamo med kreativne industrije. Tovrstne obrti so zelo prilagodljive in s svojimi inovativnimi
zamislimi dvigujejo dodano vrednost obstoječim produktom. Njihove zmogljivosti prilagajanja in
podajanja dodane vrednosti postajajo vedno bolj pomembne za evropsko gospodarstvo, saj v različnih
gospodarskih panogah ugotavljajo, da potrebujejo znanja, ki jih imajo zaposleni v kreativnih industrijah.
Istočasno pa se pojavljajo nove tehnologije, ki lahko povzročijo velike spremembe na trgu, a zahtevajo
visoko usposobljene in kreativne ljudi, da bi v popolnosti izkoristili potenciale teh tehnologij.
To velja tudi za druga področja aditivne proizvodnje (ne le za 3D tisk), kot je na primer napredna
industrijska robotika.
Projekt ACCESS-3DP povezuje 5 partnerjev, ki so strokovnjaki na različnih področjih in bodo:
• Prepoznali razkorak v usposobljenosti zaposlenih v kreativni industriji (znanja, ki jih že
uporabljajo) in veščinami, ki jih uporabljajo v tradicionalnih poklicih, kjer bi želeli uporabljati
tehnologije 3D tiska.

•
•
•
•
•

Razvili učni program za poklicne šole, ki temelji na potrebah po znanjih tehnologij 3D tiska, ki
so jih izrazile obrti, s čimer se bo širilo znanje in tudi zaposljivost ljudi v tej panogi.
Izboljšati konkurenčnost in učinkovitost podjetij s pomočjo tehnologij 3D tiska.
Predstaviti vrednostno verigo in mesto 3D tiska v njejOvrednotiti učinek posebej pripravljenih usposabljanj.
Pripraviti priporočila za priznavanje kvalifikacij, ki bodo deležni usposabljanja na področju 3D
tiska.

Kaj smo že dosegli?
Tekom prve faze projekta ACCESS-3DP je partnerstvo pripravilo analize, s pomočjo katerih se je
ugotovilo, kako lahko ponudniki izobraževanj izvedejo nova usposabljanja, ki bodo inovativna in bodo
temeljila na podlagi tehnologij 3D tiska ter povezala klasične industrijske panuge s kreativno industrijo..
Na podlagi teh spoznanj bo partnerstvo namreč pripravilo programe usposabljanja, ki bodo omogočila
uporabo 3D tiska v različnih sektorjih.

Kako bi ocenili 3D tisk

Zelo
uporaben
58%

Uporaben
42%

Do sedaj je bila izvedena analiza 70 različnih izobraževalnih programov, ki temeljijo na tehnologiji 3D
tiska in so trenutno na voljo v okvirju usposabljanj za posamezne poklice znotraj Evropske Unije. Analizo
so nato pregledali strokovnjaki iz 45 podjetij in deležniki, ki že uporabljajo, ali pa še bodo uporabljali
tovrstno tehnologijo. Pri obojih je bilo očitno, da že zelo dobro vedo, kaj tovrstne tehnologije omogočajo
in da imajo interes, da bi vključili aditivne tehnologije na področju svojega delovanja.

Na kakšen način že uporabljate 3D tisk v
vašem podjetju?
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Izdelava prototipa
Nova storitev za uporabnike
Prilagajanje produktov
Zagotavljanje delov, opreme...
Izdelava posameznih delov
Naša analiza je pokazala, da je potrebno bolj izpostaviti posamezne praktične primere, kako se
tehnologija 3D tiska že uporablja v praksi. Zlasti je smiselno poudariti tiste primere, ki prikazujejo
uporabo v različnih obrteh. Hkrati pa je potrebno izboljšati dostop do brezplačnih digitalnih tečajev in
praktičnih delavnic, ki bodo omogočile uporabo teoretičnih znanj neposredno v praksi. Prav tako je
potrebno ozavestiti uporabnike o znanjih povezanih s programsko opremo za modeliranje in
digitaliziranje ter morebitnih omejitvah, ki veljajo za posamezne materiale, ki se uporabljajo za 3D tisk.

To so teme, ki smo jih prepoznali, da bodo najbolj pomagale tradicionalnim obrtem, da bolje razumejo
priložnosti, ki jih ponuja 3D tisk. Nadalje pa, da bi lahko izkoristili potenciale 3D tiska, vključujemo v
usposabljanja tudi znanja s področja razvoja produkta in drugih manj tehničnih področji (npr: skupno
upravljanje s projekti, več podjetniška uporaba 3D tiska, ipd.).

Nadaljnje aktivnosti:

V nadaljevanju bodo partnerji izvedli sledeče dejavnosti, ki temeljijo na opravljeni analizi. ACCESS-3DP
bo definiral in analiziral potrebna znanja in pedagoško metodologijo, ki bodo omogoči podajanje
usposabljanj. Usposabljanja bodo namenjena specifičnim potrebam po znanju, ki so se pokazale na
posameznih delovnih mestih tako v panogi kreativne industrije, kakor med tradicionalnimi panogami
obrti. Ta znanja bodo omogočila podjetjem, da bodo lahko uporabili tehnologijo 3D tiska.
To bomo dosegli v petih korakih:

Priprava usposabljanj

Priprava učnih
modulov in enot

Poenotenje glede na
priznavanje
kvalifikacij

Razvoj smernic za
predavatelje

Zagotavljanje prosto
licenčnih vsebin

•Celoto projekta moramo razbiti na smiselne manjše enote. Posametne enote so tiste, ki
bodo podale specifična znanja. Uporabniki bodo nato s kombiniranjem specifičnih znanj
pridobili tista znanja, ki jih pri svojem poklicu neposredno potrebujejo.

•Vsak partner bo pripravil module in enote (njihova vsebina se bo razvila v okviru IO3) ter
učne cilje, ki so del partnerjevega področja izkušenj. Hkrati pa se bo za vsako učno enoto
poiskal najboljši način za podajanje snovi (online, prezentacija, video, ipd).

•Znotraj EU je več različnih zahtev, da se določena znanja in kvalifikacije priznajo izven
meja posamezne države članice. Poiskali bomo programe, ki bodo omogočali
mednarodno priznavanje pridobljenih znanj.

•Ob analizi potreb po usposabljanjih in postavljanju učnih ciljev bomo pripravili metode in
orodja za predavatelji, ki bodo izvajali programe usposabljanja.

•Zagotovili bomo javno dostopne vsebine. V ta namen pa moramo preučiti gradivo
usposabljanj, da bo na voljo vsem, brez kakršne koli plačljive vsebine ali varovanih licenc
avtorskih del.

https://www.featurepics.com/

Predstavitev partnerja:
V vsakem izvodu projektnih novic vam bomo predstavili enega izmed projektnih partnerjev. Tokrat bo to
vodilni partner – Obrtna zbornica Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône

Obrtna zbornica se nahaja v francoskem mestu Lyonu in je javna organizacija, ki zastopa obrtnike iz
celotne regije Rhône. Skupno ima preko 40.000 članov, od tega največ s področja storitev (38%), nato
področja gradbeništva (37%), temu sledi področje proizvodnje (16%) in naposled prehrambna
industrija (9%). Osnovna naloga zbornice je, da podpira obrtnike tekom njihovega celotnega
življenjskega cikluse (od ustanovitve, rasti, širitve, pa vse do morebitnega prenehanja delovanja), kar
seveda pomeni tudi podajanje novih znanj za potrebe delovanja. Hkrati pa zbornica zastopa interese
malih podjetnikov napram francoskim državnim in mednarodnim evropskim inštitucijam.
Kot vodilni partner projekta ACCESS-3DP zbornica koordinira izvedbo projekta in delo partnerstva.
Projektna skupina vodilnega partnerja je sestavljena iz treh stalnih članov, ki s svojimi znanji in
izkušnjami doprinašajo tako tehničnemu kot vsebinskemu delu vodenja projekta. Po potrebi pa se v
projekt vključuje tudi druge strokovnjake, zlasti s področja inovativnosti, izobraževanj in usposabljanj,
komunikacije ter po potrebi tudi drugih področij.
Obrtna zbornica iz Lyona ima večletne izkušnje na področju mednarodnih projektov, tako kot projektni
partner, kakor tudi kot koordinator projektov, ki jih sofinancira evropska unija. Je ena izmed redkih
francoskih zbornic, ki ima oddelek namenjen izključno področju projektom mednarodnega sodelovanja.
Združuje svoje znanje in primere dobrih praks z znanji evropskih projektnih partnerjev, z namenom
razvoja orodij in inovativnih metod za obrtnike, ki jim omogoča spoznavanja dobrih praks in razvoj
novih znanj, ki jih lahko praktično uporabijo v svojem delu.
Več informacij najdete na:
https://cmacooperation.fr/
https://www.cma-lyon.fr/se-former/europe
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