
 

 
 
 
 

Glasilo #4 

 

Sveže novice projekta in 

nadaljevanje! 

November, 2022 

Sledite ACCESS 3DP projektu na: 

http://access3dp.eu/project/  

Partner iz vaše države: 

 

http://access3dp.eu/project/


 

 
https://essentracontent.com   

ID projekta: 
Polno ime:  Art & Creative Craft Enterprises for 
Successful Streaming of 3D Printing 
Program: 

ERASMUS+ KA202 – Strategic Partnerships for 

vocational education and training 
Trajanje projekta: 

1 October 2020 – 31 March 2023 

Skupna nepovratna sredstva: 
346.963,00 EUR 
Partnerstvo: 

• 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 

Nove tehnologije, 
nove priložnosti 

 
 

 
Aditivna proizvodnja (ali 3D tiskanje) je ena od tehnologij, ki jih je Evropska komisija opredelila kot ključne 
omogočitvene tehnologije (KET). Kreativne industrije v obrtniškem sektorju so običajno majhna podjetja, ki 
pa so pomemben temeljni element gospodarstva EU. Sodelujejo s strankami v sektorjih, ki so že nekaj časa 
tradicionalno povezani s kreativnimi panogami, pri čemer s prilagodljivostjo dodajajo vrednost izdelkom z 
uporabo svoje sposobnosti za uresničevanje inovativnih zamisli. Te zmogljivosti postajajo vse pomembnejše 
za evropsko gospodarstvo, saj novi sektorji ugotavljajo, da potrebujejo znanja in spretnosti, ki jih zagotavljajo 
delavci kreativnih podjetij. Hkrati se pojavljajo nove, pogosto prelomne tehnologije, ki za dosego svojega 
polnega potenciala zahtevajo visoko usposobljene kreativne ljudi. 
To velja tudi za druge napredne proizvodne tehnologije, kot je napredna industrijska robotika. 
ACCESS-3DP združuje inovativen konzorcij petih strokovnih partnerjev in bo: 

• ugotavljal neskladje med spretnostmi kreativninih obrtnikov, ki že uporabljajo aditivno proizvodnjo, 

in tradicionalnih obrtnikov, ki so potencialno zanimivi za uporabo te tehnologije; 

• razvil učne načrte poklicnega izobraževanja in usposabljanja o 3D tiskanju, prilagojene potrebam 

obrtnega sektorja, širjenju tehnologije ter mobilnosti in zaposljivosti kreativnih obrtnikov; 

• izboljšal konkurenčnost in učinkovitost obrtnih podjetij s pomočjo 3D tiskanja; 

• izboljšal razumevanje vrednostne verige 3D tiskanja; 

• ocenil učinek prilagojenega usposabljanja; 

• razvil priporočila za certificiranje kreativnih obrtnikov, ki so se usposabljali na področju 3D tiskanja. 
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Dosežki do sedaj:  

Sedaj smo pripravljeni na testiranje tečaja e-učenja ACCESS 3DP o 3D 

TISKANJU. 
 

 
VAS ZANIMA? 

>>POSKUSITE E-PLATFORMO TUKAJ<< 

Vabimo vas, da preizkusite demo različico tečaja usposabljanja ACCESS-3DP! Za več informacij se 
obrnite na odgovorno osebo za e-učenje: Ga. Almudena Muñoz-Puche (a.munoz@cetem.es) 

 

Da bi to dosegli, so partnerji v preteklih mesecih: 

Dokončali gradivo za usposabljanje v angleščini 

Konzorcij je konec poletja zaključil tečaj ACCESS-3DP, ki vključuje: 
- Učbenik 
- Predstavitve 
- Uvodne videe za vsak modul in enga na tečaj 
- Interaktivne rešitve 
- Ocene 

 
Prevedli glavne vsebine v 5 jezikov partnerstva 

V preteklih mesecih so partnerji projekta ACCESS-3DP trdo delali, da bi dokončali vsebino 

usposabljanja v angleščini in nato prevedli glavne teme v pet jezikov (francoščino, portugalščino, 

slovenščino, slovaščino in španščino). Prevodi bodo pripomogli k deseminaciji rezultatov projekta 

med širšo javnost, predvsem pa bodo podprli obrtnike in obrtna podjetja, ki se želijo začeti ukvarjati 

s 3D tiskanjem. 

 

https://3dp.learning-platform.eu/
mailto:a.munoz@cetem.es


 

Dokončali razvoj platforme za e-učenje, ki je dostopna v 6 jezikih 

Dokončuje se e-platforma, ki bo vsem, ki jih zanima 3D tiskanje, pomagala od začetne do 

profesionalne uporabe, predvsem pa je namenjena različnim ciljnim skupinam: strokovnjakom, 

delavcem, podjetnikom, študentom, izvajalcem poklicnega usposabljanja in ponudnikom 

usposabljanja, univerzam, brezposelnim, lokalnim izobraževalnim organom, oblikovalcem politik in 

drugim ustreznim zainteresiranim stranem iz tradicionalnih sektorjev. Platforma je na voljo v šestih 

jezikih (angleščini, francoščini, portugalščini, slovenščini, slovaščini, španščini). 

 

Razvili uvodne videe za vseh 6 modulov 

Partnerji so razvili 6 videov za predstavitev vsebine vsakega modula za usposabljanje ACCESS-3DP 

tečaja. Videi so v angleščini, vendar so dostopni podnapisi v vseh partnerskih jezikih: 

- Modul 1 – Inovacijski proces, ki se uporablja v tradicionalnih sektorjih, 

- Modul 2 – Oblikovalsko razmišljanje in sposobnosti, 

- Modul 3 – 3D tiskanje in proizvodni proces, 

- Modul 4 – Trenutni procesi – Različna področja uporabe, 

- Modul 5 – Podjetništvo in 3D tiskanje – Nove poslovne ideje in 

- Modul 6 – Napredna industrijska robotika uporabljena v obrti 

 

Pripravili vodnik za izvajalce usposabljanja  

V vodniku, ki je na voljo za prenos na spletni strani projekta, je podrobno predstavljen tečaj ACCESS-
3DP in vsebuje podrobne informacije o vsebini modulov usposabljanja, poteh usposabljanja, učnih 
rezultatih za posamezen modul itd. Namenjen je izvajalcem usposabljanja, ki želijo uporabljati 
ACCESS-3DP kot podporo pri svojih izobraževalnih dejavnostih na področju 3D tiskanja. 

 

Študijski obisk: Inoviranje obrti s tehnologijo 3D tiska 

Med 25. in 27. oktobrom je CETEM (Tehnološki center za pohištvo in les regije Murcia) organiziral 

izobraževalni seminar za projektne in pridružene partnerje iz različnih držav EU, ki je potekal v Yecli 

v Španiji. 

Njegov namen je bil deliti in izboljšati znanje na področju 3D tiskanja in napredne industrijske 

robotike (AIR) projektnih skupin partnerjev konzorcija ACCESS-3DP ter enega od pridruženih 

partnerjev, ki so bili povabljeni, da se pridružijo študijskemu obisku v vsaki partnerski državi. 

Glavne aktivnosti in zaključki 

Izobraževalni seminar se je začel s predstavitvijo projekta ACCESS-3DP in komu je namenjen. 
Predstavljene so bile trenutne tehnologije 3D tiska in materiali, ki se trenutno najbolj uporabljajo v 
pohištvenem sektorju.  
Drugi dan so mednarodni udeleženci obiskali različna podjetja, ki so že implementirala ali pa so v 
procesu implementacije tehnologije 4.0. 
Na koncu še je bil praktični ogled kako delujejo CETEM tehnologije: 

- Obisk oddelkov za pravice intelektualne lastnine in laboratorija za 3D tiskanje, 
- Obisk oddelka za elektroniko in njegovih visokotehnoloških projektov in  

https://www.youtube.com/watch?v=ONWE2Og8W1s&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
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- Vaje za 3D tiskanje: "Od načrta do kosa", 
- Napredna industrijska robotika in njena uporaba. 

Študijski obisk je omogočil testiranje in pilotno preizkušanje rezultatov prvih treh intelektualnih 

outputov projekta, in sicer poročila, učnega načrta, učnih modulov in platforme MOOC. V razpravah, 

ki so potekale med bivanjem v Španiji, so partnerji zbrali spoznanja in povratne informacije 

udeležencev, ki jih bodo uporabili za ustrezno izboljšanje kakovosti rezultatov projekta (v skladu z 

IO4). 

 

Delegacije, ki so se udeležile te izkušnje, so vključevale različne strokovnjake, kot so strokovnjaki za 

3D tiskanje, robotiko in druge visoko-tehnološke tehnologije ter tudi učitelji poklicnega 

izobraževanja, univerzitetni profesorji, tehnično osebje iz tehnoloških centrov in poslovni 

strokovnjaki. Sodelovanje tako širokega nabora strokovnjakov je projektnim partnerjem omogočilo 

trdno in konkretno potrditev dosedaj doseženih rezultatov projekta ACCESS-3DP.  

 

Poleg udeležencev konzorcija ACCESS-3DP je CETEM na študijski obisk povabil tudi delegacijo 

partnerjev CoVE Action ALLVIEW (združenja centrov poklicne odličnosti v pohištvenem in lesnem 

sektorju). ALLVIEW je nova platforma za transnacionalno sodelovanje, ki povezuje partnerje v 

lesnem in pohištvenem sektorju. Srečanje partnerjev iz obeh konzorcijev je udeležencem omogočilo 

ne le vzajemno spoznavanje dveh različnih pobud programa Erasmus+, temveč tudi ustvarjanje 

sinergij in raziskovanje potencialnih možnosti za prihodnje sodelovanje, kar je povečalo učinek 

študijskega obiska.   

Več o tem >>PROJEKT ALL VIEW << 

https://allview.eu/#pll_switcher


 

Kongres Iceri  

Kongres ICERI 2022 (Internacionalna konferenca za izobraževanje, raziskave in inovacije) je potekal 
med 7. in 9. novembrom in vsako leto privabi več kot 800 delegatov iz 80 različnih držav, ki delijo 
svoje dragoceno znanje na področju izobraževanja in tehnologije. Na kongresu je bil predstavljen 
tudi projekt ACCESS-3DP, ki poudarja pomen 3D tiska in izobraževanja za obrtnike. 

 

Prihajajoče aktivnosti: 
Informativni dogodek 

Februarja bo v Mariboru potekal dogodek v živo o 3D tiskanju, kjer bo ŠTP predstavil novosti projekta 
ACCESS-3DP, e-platformo in povabil govorca s področja 3D tiska. Dogodek bo odprt za javnost, zato 
nam sledite na spletni strani ACCESS-3DP ali na Facebooku, kjer se boste prijavili na dogodek. 

 

Testiranje plaforme za e-učenje 

Ko bodo projektni partnerji dokončali e-platformo, se bo izvedlo testiranje med deležniki in tistimi, 
ki bi želeli izvedeti več o 3D tiskanju. 

 

Zadnje transnacionalo srečanje partnerjev v Lyonu v Franciji 

Marca bo v Lyonu (Francija) potekalo zadnje srečanje projekta ACCESS-3DP, kjer bo analizirana 
dokumentacija, ocenjen bo obseg in rezultati, analizirana bo uspešnost projekta in pripravljalo se bo 
končno poročilo o projektu. 
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Srečanje v živo: 
ŠTP, projektni partner iz Slovenije, je med 6. In 7. julijem 2022 v Štajerskem tehnološkem parku v 

Mariboru organiziral tretje transnacionalno projektno srečanje ACCESS-3DP. 

Srečanja se je udeležilo vseh pet partnerjev iz Francije, Portugalske, Slovaške, Slovenije in Španije. 

Glavna tema diskusije prvega dne (6. julij 2022) je bila evalvacija ustvarjenega gradiva za 

usposabljanje, ki so ga razvili vsi partnerji (skupaj 26 dokumentov za učbenik, 30 predstavitev in 7 

videov z interaktivnimi rešitvami), in integracija učnih  modulov preko Masivnega odprtega 

spletnega tečaja ACCESS-3DP 

Vir: mednarodni vir ACCESS-3DP  
Drugi dan srečanja (7. julij 2022) je bil posvečen IO4: Pilotno preverjanje in vključevanje inovativnih 

orodij v ciljne skupine. Dejavnost učenja/usposabljanja/poučevanja je potekala v mesecu oktobru, 

udeležile pa so se organizacije konzorcija in deležniki projekta. Namen delavnice je bil oceniti 

rezultate v okviru prvih treh intelektualnih rezultatov (poročilo IO1, skupni učni načrt, učni moduli 

in platforma MOOC). Drugi dan so bile predstavljene tudi dejavnosti komuniciranja in zagotavljanja 

kakovosti. Srečanje se je zaključilo z načrtovanjem dejavnosti za naslednje mesece. 

 

Vir: mednarodni vir ACCESS-3DP 



 

Predstavitev partnerja: 
Tehnična univerza Košice (TUKE) je vodilna slovaška javna tehniška univerza z več kot 60-letno 

zgodovino, ki zadovoljuje široko paleto izobraževalnih in raziskovalnih potreb, ne le v 

vzhodnoslovaški regiji, temveč tudi na Slovaškem in v Srednji Evropi. 

 

 

 

TUKE ima zelo močne vezi z nacionalnimi in regionalnimi političnimi institucijami ter poslovnim 

sektorjem, prav tako aktivno sodeluje pri formaciji nacionalih in regionalnih strategij in politik za 

pametno specializacijo. TUKE je članica več nacionalnih in mednarodnih grozdov in združenj, 

vključno z IASP - Mednarodnim združenjem znanstvenih parkov in območij inovacij, EUA - Evropskim 

združenjem univerz, Prime Networking in večino nacionalnih inovativnih mrež.  

 

TUKE je tudi gonilna sila pri oblikovanju četverne vijačnice inovacijske mreže, ki je bila ustanovljena 

marca 2018 v sodelovanju z glavnimi regionalnimi oblastmi in katere cilj je zagotoviti vrhunske 

inovacije za spopadanje s številnimi izzivi mesta Košice in okoliških podeželskih območij. 

Sodelujejejo tudi s projektom Kreativna industrija Košic, ki je bil ustanovljen leta 2015, da bi 

spodbujali različne vidike kreativnih industrij v naši regiji in podpirali razvoj inovacij. 

Več informacij: >>TUKE – Tehnična univerza Košice<< 

 

 

Slika 1: Tehnična unverza Košice. VIr: TUKE 

 

https://www.tuke.sk/wps/portal


 

 

Slika 2: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. VIr: TUKE 

 


