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Novembra 2020 se je v okviru projekta

COMPOWIN - Več spretnih rok za

visokotehnološko proizvodnjo, pod

koordinacijo BICC – Sandanski iz Bolgarije,

začelo sodelovanje šestih partnerjev petih

evropskih držav. Projekt, ki traja 24 mesecev,

od 01.11.2020 do 31.10.2022, je finančno

podprt s strani programa Erasmus +, ukrep 2

Strateško partnerstvo na področju poklicnega

izobraževanja in usposabljanja. Projekt se

osredotoča na kompozitne materiale in

usposabljanje na področju kompozitne

industrije, ki se ponaša z visoko dodano

vrednostjo, delo pa se še vedno opravlja

ročno. Na tovrsten način se izdelujejo letala,

čolni, športna oprema, lopatice vetrnih

turbin, itd. Projektno partnerstvo bo ustvarilo

celovit, dragocen in privlačen sistem

usposabljanja za bodoče proizvajalce

kompozitnih materialov. Projekt bo razvil

učne načrte, gradivo za učitelje in dokumente

za samoevalvacijo. V kombinaciji z obstoječim

spletnim tečajem na spletni platformi

CompoHUB bo mogoče splošno tehnično

znanje oziroma poučevanje spremeniti v

osnovne tehnike poučevanja in razumevanje

kompozitnih materialov. Hkrati projekt

obravnava možnost hitrega uvajanja

usposabljanja delovne sile kompozitne

industrije v organizacijah brez predhodnih

izkušenj na to temo.

www.compohub.eu

O PROJEKTU
Train-the-trainers usposabljanje in izmenjava izkušenj na

področju izdelave kompozitov

Sistem usposabljanja bo predstavljal enega od pomembnih

rezultatov projekta. Drugi enako pomemben rezultat

predstavlja zmožnost zelo hitre uvedbe tega sistema

usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s

kompoziti.

Program usposabljanja bo namenjen razvoju celovitega

programa usposabljanja in vsebin, prilagojenih posebnim

potrebam in zahtevam industrije kompozitov. Obstoječa

izobraževalna vsebina CompoHUB bo skupaj z novo razvitimi

izobraževalnimi moduli tvorila celovito ponudbo usposabljanja,

ki bo razširjena v partnerskih državah kot program

usposabljanja "Proizvajalec kompozitov - moj prihodnji poklic".

Vzporedno s pilotnim postopkom bo posodobljen in lokaliziran

program usposabljanja integriran v popolnoma posodobljeno

platformo za e-učenje CompoHUB in spletni repozitorij, z

namenom dodatne obogatitve in ponovnega obiska spletnega

vira. Predstavljene bodo tudi dodatne posodobitve platforme,

ki temeljijo na prejetih povratnih informacijah uporabnikov.

Usposabljanje Train-the-trainers (ToT) in izmenjava izkušenj na

področju proizvodnje kompozitov bosta organizirana in

izvedena kot kratkotrajna kombinirana mobilnost učencev

poklicnega izobraževanja in usposabljanja. ToT bo potekal v

Trbovljah v Sloveniji v organizaciji AFormX. Usposabljanje bodo

skupaj izvedli AFormX, KAK in SBG na podlagi svojih bogatih

izkušenj in znanja na področju proizvodnje kompozitov in

zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na to

temo. ToT bo obsegal skupno 5-dnevno izvedbo usposabljanja,

45-urni program usposabljanja, ki bo dopolnjen s 4-urno

delavnico, izvedeno pred samim usposabljanjem, in nadaljnjih

15 ur usposabljanja, ki bo obravnavalo bolj akademske

elemente, ki bodo zagotovljeni kot samostojno učenje,

podprto na spletu prek platforme CompoHUB.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=FpBg-

0AlQmQ&ab_channel=RRAZASAVJE

TRAIN THE TRAINERS 

Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne odgovarja za kakršno 

koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

http://www.compohub.eu/
http://www.compohub.eu
https://www.youtube.com/watch?v=FpBg-0AlQmQ&ab_channel=RRAZASAVJE


Sistem usposabljanja za izdelavo kompozitov

Projekt zagotavlja celovit in za uporabo pripravljen

sistem usposabljanja za bodoče proizvajalce

kompozitov.

CompoWIN je razvil usmerjevalni sistem za delavce, ki

vstopajo v industrijo kompozitov, strukturira in

spremlja napredek razvoja njihovih veščin ter sledi že

obstoječim in s tem posodobljenim e-tečajem, razvitim

v okviru projekta CompoHub (www.compohub.eu).

Vizija projektnega konzorcija je CompoHUB nekega dne

vključiti kot modul v učne načrte tehničnih šol.

Program usposabljanja je bil pilotno preizkušen med

sejo Train-the-trainers, organizirano v Sloveniji. Pred

CompoWIN in CompoHUB sta bila vstop in napredek v

industriji kompozitov težavna in sta trajala dolgo. S

CompoWIN bo hitrejši, bolje strukturiran in z boljšim

spremljanjem napredka.

Projekt COMPOWIN se nadaljuje

Partnerji projekta COMPOWIN so se 13. in 14. aprila 2022 udeležili tretjega projektnega srečanja 3rd CompoWIN

project - More Skilled Hands for Hi-Tech Production, ki ga je organiziral projektni partner 3D GROUP. Na sestanku so

partnerji oblikovali smernice za izdelavo uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja bodočih proizvajalcev

kompozitnih materialov, pilotnega usposabljanja projektnih partnerjev v Sloveniji ter sistema za hitro prevzemanje

tečajev za industrijo kompozitov s strani izobraževalnih in komercialnih organizacij.

Projektno partnerstvo je izdelalo in ocenilo potek že izvedenih diseminacijskih aktivnosti ter načrt prihodnjih

diseminacijskih aktivnosti za promocijo projekta in projektnih aktivnosti. V kombinaciji z že obstoječim spletnim tečajem

compohub.eu bo mogoče splošna tehnična znanja in metode poučevanja spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in

znanja o kompozitnih materialih, s ciljem hitre uvedbe usposabljanja v organizacijah brez predhodnih izkušenj s

kompozitnimi materiali.

Projektno partnerstvo se bo osredotočilo na ustvarjanje celovitega, uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja za

bodoče proizvajalce kompozitnih materialov. V okviru projekta bodo izdelani učni načrti, gradiva za učitelje in dokumenti

za samoevalvacijo. V kombinaciji z obstoječim spletnim tečajem compohub.eu bo mogoče splošno tehnično znanje

oziroma poučevanje spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in poznavanje kompozitnih materialov, cilj projekta pa je

tudi možnost hitrega uvajanja usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompozitnimi materiali. Projekt si

bo prizadeval za umestitev dobrih praks nacionalnih poklicnih kvalifikacij v izobraževalni sistem Bolgarije in Hrvaške, s

čimer se pričakuje, da bo to spodbudilo širjenje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v drugih državah EU. Projektni partnerji

so izdelali obsežen izobraževalni program in vsebine, prilagojene specifičnim potrebam in zahtevam kompozitne

industrije ter Vodnik za vstop v kompozitno industrijo za lažji dostop do izobraževalnega programa »Composite

fabricator – my future vocation« na popolnoma prenovljeni platformi za e-učenje CompoHUB in spletni repozitorij za

nadaljnjo obogatitev in ponoven ogled tega spletnega vira.


