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Splošne veščine na več področjih

Specializirane spretnosti znotraj ene dom
ene

Cilj SAMANTHA projekta je razviti 
inovativen program usposabljanja, ki bo 
prek usposobljene delovne sile odpravil 
visokotehnološke vrzeli v obliki črke T za 
pravilno implementacijo aditivne 
proizvodnje v vrednostnih verigah 
orodjarske industrije in habitata. 

Cilji

• Ustvari fleksibilne učne poti in didaktična orodja na 
podlagi pristopa učnih rezultatov, ki bodo sposobni 
zagotoviti, oceniti in prepoznati ključne kompetence, 
opredeljene v ciljnih skupinah.

• Zagotoviti dobro uskladitev PIU programov z zahte-
vami industrije orodjarstva in habitata glede aditivne 
proizvodnje (AP).

• Povečati digitalno transformacijo in pametno 
industrijsko specializacijo teh proizvodnih sektorjev s 
kompetentnim izvajanjem aditivne proizvodnje (AP) v 
svojih vrednostnih verigah.

• Povečati konkurenčnost in produktivnost teh 
sektorjev s stalnim nadgrajevanjem / preusmerjan-
jem delovne sile z zahtevanimi visokotehnološkimi 
znanji v obliki črke T, potrebnimi v 4. industrijski 
revoluciji.

• Ozaveščati in izboljšati podobo diplomantov KET in 
STEM diplomantov v družbi na področju, na katerem 
je treba delati.

Intelektualni rezultati projekta

Pet intelektualnih rezultatov v 36 mesecih projekta:
• IO1: Poročilo o trenutni analizi stanja
• IO2: Skupni učni načrt in vsebina usposabljanja
• IO3: Platforma odprtega učenja SAMANTHA
• IO4: Prenos znanja preko izkušenih sodelavcev
• IO5: Strateški načrt

Kaj so veščine v obliki črke T?

Veščine v obliki črke T opisujejo posebne lastnosti 
zaželenih delavcev. Navpična črta T predstavlja 
globino sorodnih veščin in strokovnega znanja na 
enem področju, medtem ko se horizontalna vrstica 
nanaša na sposobnost sodelovanja med disciplinami 
in na pripravljenost za uporabo znanja, pridobljenega 
s tem sodelovanjem.


