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Naslov: Specialist za 3D tiskanje – prilagojeno 
usposabljanje za uporabo 3D tiskalnika in 
praktično rabo pridobljenega znanja  

Kratica: 3DSPEC 

Pogodba: 2016-1-PL01-KA202-026335 

Trajanje: September 2016 - Avgust 2019 

Koordinator: KOMAG 

 

Pozdravljeni v prvi izdaji 3DSPEC novic, kjer vam 
bomo nudili najpomembnejše informacije in 
najnovejše novice o projektu 3DSPEC.  

OSNOVNI NAMEN 3DSPEC projekta je razvoj 
celovitega spletnega funkcionalnega tečaja o 3D 
tiskanju, ki bo nudil potrebna znanja in spretnosti za 
uporabo te tehnologije na področjih, kot so: 
oblikovanje, izobraževanje in zdravstvena nega  
kakor tudi kot primer izvedenih aktivnosti MSP.  

Podrobne informacije o 3DSPEC projektu – 
aktivnostih, dogodkih, rezultatih itd. lahko najdete na 
spletni strani projekta www.3dspec.eu.   

Upamo, da je projekt z rezultati za vas zanimiv in 
koristen pri vašem strokovnem delu in tudi širše.  

3DSPEC Ekipa 

 

Tehnologija 3D tiskanja postaja vse bolj in bolj 
priljubljena in poceni, obsega naraščajoče število 
področij, omogoča nove priložnosti.   

Obvladovanje 3D tiskanja in njegova uporaba v 
praksi že postaja priporočljiva in pričakovana. 
Zato je nastala potreba po usposabljanju za 
pridobitev potrebnih znanj in spretnosti za uporabo 
3D tiskanja v posameznih poklicnih dejavnostih. 

DOSTOP DO POKLICNEGA USPOSABLJANJA O 3D 
TISKANJU JE POMANJKLJIV. Kljub naraščajači 
priljubljenosti in dostopnosti 3D tiskanja, ni na 
razpolago celovitih tečajev, kjer bi pojasnili 
delovanje tehnologije in predstavili primere uporabe 
pri delu v posameznih poklicih; prav tako pa še: 

♦ so dostopni na spletu (ustrezna dostopnost) 

♦ omogočajo udeležencem možnost praktične 
uporabe pridobljenega znanja s konkretno 
uporabo 3D tiskanja, kljub temu, da nimajo 
potrebne programske in strojne opreme. 

PROJEKT 3DSPEC NAMERAVATI ODPRAVITI TO 
POMANJKLJIVOST z:  

♦ razvojem 3DSPEC tečaja: prosto dostopen, 
celovit spletni funkcionalni tečaj o 3D tiskanju, 
namenjen strokovnjakom delujočih v 
izobraževanju, oblikovanju, zdravstveni negi, 
in v MSP.   

ZAKAJ PROJEKT 3DSPEC? 
 

DOBRODOŠLI 

OSNOVNE INFORMACIJE  
O PROJEKTU 
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♦  Spletna platforma za naročilo 3D tiskanja
center za 3D tiskanje: rešitev za praktično 
uporabo 3D tiskalnika udeležencev tečaja

3DSPEC PREDSTAVLJA SKUPNO PRIZADEVANJE
♦ KOMAG: Inštitut za rudarske tehnologije

Gliwice, Poljska – koordinator projekta

♦ PCKZiU: Okrožni center za poklicno in 
izobraževanje, Wodziasław Śląski, Poljska

♦ IBV: Inštitut za biomehaniko Valencia, 

♦ EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L., 
Zaragoza, Španija 

♦ ŠCV: Šolski center Velenje, Slovenija.

Partnerstvo obsega 5 partnerjev iz 3 različnih držav
med katerimi sta dva raziskovalna inštituta
poklicni šoli in eno MSP. 

Doslej sta potekali že DVE PROJEKTNI SRE

♦ 29.11.2016 – Uvodno srečanje, ki ga je organiziral 
in gostil KOMAG v svojih prostorih.  

NOVICE: PROJEKTNA SREČANJA

PROJEKTNO PARTNERSTVO
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♦ 08.13.2017 – Vmesno pregledno srečanje
spletu (videokonferenca) 

03-07.04.2017  
Potekalo je KRATKO USPOSABLJANJA OSEBJA
ga je gostil EXOVITE. 

Predstavniki KOMAG-a, PCKZiU 
udeležili 5 dnevnega usposabljanja o 3D 
za poglobitev svojega znanja in spretnosti

Poleg podjetja EXOVITE
inštitucije: ETOPIA v Zaragozi
Navarra (Universidad Pública de Navarra, 
šolo San Valero v Zaragozi.

Vsi udeleženci usposabljanja 
Europass

Delavnica o razvoju in izdelavi opornice z uporabo 3D tiskalnika
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KRATKO USPOSABLJANJA OSEBJA, ki 

, PCKZiU in ŠCV so se 
usposabljanja o 3D tiskanju 

za poglobitev svojega znanja in spretnosti.  

EXOVITE so obiskali naslednje 
v Zaragozi, Javno univerzo 

Navarra (Universidad Pública de Navarra, Tudela), 
. 

 
Vsi udeleženci usposabljanja so prejeli potrdilo o mobilnosti 

Europass   

  
Delavnica o razvoju in izdelavi opornice z uporabo 3D tiskalnika 

 

USPOSABLJANJE 
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Delavnica o razvoju in izdelavi opornice z uporabo 3D tiskalnika

Seminar o 3D biotiskanju 

Trenutno se ukvarjamo z razvojem:  

1. Kurikula za 3DSPEC tečaj. 

2. Platforme za 3D tiskanje. 

Prvi korak razvoja kurikula je 
prepoznavanje potreb potencialnih udeležencev tečaja
Izvedli smo raziskavo, pogovor s fokusnimi 
skupinami in strukturirane intervjuje 
iz področja izobraževanja, oblikovanja, zdravstvene 
nege in MSP. Raziskava je bila izvedena predvsem z 
uporabo spletnih vprašalnikov. V raziskavi je 
sodelovalo 265 anketirancev. Primer 
podatkov je predstavljen na spodnjih slikah

Odgovori na vprašanje: Navedite svoje zahteve glede 
spletnega tečaja o 3D tiskanju

 

TRENUTNE DEJAVNOSTI
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Primer pridobljenih 
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Navedite svoje zahteve glede 

tiskanju 

Odgovori na vprašanje: 
znanje o 

Zasnova programske opreme je zaključena, tako 
da se je že pričel razvoj in delo na platformi 
za 3D tiskanje. 

Koordinator projekta: 

Dariusz Michalak, Ph.D., KOMAG

e-mail: dmichalak@komag.eu

3dspec@komag.eu

www: www.3dspec.eu

facebook: www.facebook.com/3dspec/
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