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Cilj projekta BRACKET, ki ga sofinancira Erasmus+ program Evropske unije, je ustvariti 

inovativno učno vsebino za prenos ključnih spodbujevalnih tehnologij, konkretno 

nanotehnologije, biotehnologije in napredne materiale, v poklicno izobraževanje in 

usposabljanje (PIU). Vključeval bo skupni učni načrt, didaktična gradiva in platformo za 

sodelovanje v skladu s potrebami različnih ciljnih uporabnikov: 

Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, študenti, podjetja in delavci, 

lokalne in regionalne oblasti, itd. 

BRACKET bo razvil in implementiral inovativno prakso, nov učni načrt za usposabljanje v 

ključnih spodbujevalnih tehnologijah, posebej osredotočenega na področja nanotehnologije, 

biotehnologije in naprednih materialov, ki so prilagojeni prihodnjim trendom in potrebam 

celotne družbe z vidika spodbujevalne tehnologije. Na ta način bo BRACKET okrepil poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ciljnih skupin in pregledal ključne kompetence in spretnosti, ki 

so potrebne za zagotavljanje nujnih tehnoloških elementov za razvoj številnih novih 

materialov, izdelkov, procesov in storitev z največjo dodano vrednostjo. 

V tem kratkem dokumentu si lahko ogledate pregled načrtovanega programa usposabljanja, 

ki bo razvit v okviru projekta BRACKET.  

 

Več informacij lahko najdete na spletni strani projekta: https://bracket.erasmus.site/ 
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MODUL 1. UVOD V KLJUČNE SPODBUJEVALNE TEHNOLOGIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODUL 2. NANOTEHNOLOGIJA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 1.1  
Industrija 4.0  

Cilj učne enote je opisati 
koncepta industrija 4.0 in 
ključne spodbujevalne 
tehnologije. Industrija 4.0 
vodi k digitalnemu 
preoblikovanju v 
industrijskem sektorju. 

Lekcija 1.2 
Trajnostni razvoj 

Cilj učne enote je 
priskrbeti nekaj 
spretnosti za reševanje 
problemov za izvedbo 
kritične analize dejstev in 
številk. 

 
 

Lekcija 1.3 
Ključne spodbujevalne 
tehnologije 

Cilj enote je opisati, kaj 
ključne spodbujevalne 
tehnologije so, kot tudi 
analizirati in primerjati 
razlike med njimi. 

Lekcija 2.1 
Osnove nanotehnologije 

Cilj enote je pridobiti 
osnovno splošno 
razumevanje 
nanotehnologije, njenih 
prednosti in slabosti ter 
potencialnih tveganj 
njene uporabo v različnih 
aplikacijah. 

Lekcija 2.2 
Sedanja in nastajajoča 
uporaba na treh področjih: 
hrana, medicina in materiali 

Cilj te enote je podati nove 
ideje za tehnološke uporabe 
nanotehnologije, predvsem na 
treh področjih 

Lekcija 2.3 
Zakonodaja 
 

Cilj te enote je razumeti 
zakonodajo o 
intelektualni lastnini in 
etična načela na področju 
nanotehnologije. 
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MODUL 3. BIOTEHNOLOGIJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODUL 4. NAPREDNI MATERIALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 3.1 
Osnove biotehnologije 

Cilji učne enote je 
zagotoviti temelje ali 
možnosti za izvirnost v 
razvoju in/ali uporabi idej 
na področju biotehnologije. 
 
 

Lekcija 3.2 
Sedanja in nastajajoča 
uporaba biotehnologije 

Cilj učne enote je pojasniti 
zmožnost povezovanja 
znanja in orodja 
biotehnologije za njihovo 
uporabo v različnih 
industrijskih panogah. 

Lekcija 3.3 
Biokatalizatorji - 
biotransformacija 

Cilj učne enote je razumeti 
uporabo orodij, sistemov 
ali procesov za opravljanje 
raziskav in reševanje 
praktičnih problemov na 
področju biokatalizatorjev 
in biotransformacije. 

Lekcija 3.4 
Zakonodaja 
 

Cilj te enote je razumeti 
zakonodajo o intelektualni 
lastnini in etična načela na 
področju biotehnologije. 

Lekcija 4.1 
Izdelava materialov z 
naprednimi lastnostmi 

Cilj učne enote je razumeti 
uporabo proizvodnih 
procesov za proizvodnjo 
materialov z naprednimi 
lastnostmi. 

Lekcija 4.2 
Grafen in materiali na 
osnovi ogljika 
 

Cilj učne enote je opremiti 
udeležence z znanjem o 
grafenu in materialih na 
osnovi ogljika ter o njihovi 
uporabi v aplikaciji 
naprednih materialov. 

Lekcija 4.3 
Obnovljiva lepila in smole 
 

Cilj učne enote je opremiti 
udeležence z znanjem o 
obnovljivih lepilih in/ali 
smolah, ki se uporabljajo v 
naprednih materialih. 

Lekcija 4.4 
Napredni inženirni 
kompoziti na osnovi lesa 
 

Cilj učne enote je opremiti 
udeležence z znanjem o 
uporabi inženirnih 
kompozitov na osnovi lesa 
pri razvoju novih izdelkov. 
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MODUL 5. INOVACIJE V ZVEZI S KLJUČNIMI SPODBUJEVALNIMI TEHNOLOGIJAMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 5.1 
Upravljanje inovacij 

Cilj te enote je seznaniti se 
s patenti in drugimi 
zaščitami pravic 
intelektualne lastnine v 
zvezi z raziskovanjem in 
razvojem v povezavi s 
ključnimi spodbujevalnimi 
tehnologijami. 

Lekcija 5.2 
Podjetniške spretnosti 

Cilj te enote je zmožnost 
identificirati in okrepiti 
nekatere podjetniške 
spretnosti (socialne, 
analitične, ustvarjalne, 
komunikacijske, itd.) za 
dosego lansiranja izdelkov 
od raziskav do trga. 

Lekcija 5.3 
E-vodstvo 

Cilj enote je poznati nekaj 
digitalnih trendov za 
izkoriščanje operacijskih 
modelov z digitalnim 
trženjem in inovativnim 
strateškim poslovanjem. 
 

Lekcija 5.5 
Nove metode učenja in 
usposabljanja 

Cilj te enote je prikazati možnosti 
udeležencev za izboljšanje 
svojega znanja s pomočjo 
spletnih tečajev in e-učenja. 

Lekcija 5.4 
Financiranje projektov s 
ključnimi spodbujevalnimi 
tehnologijami 

V tej enoti bo udeleženec spoznal 
različne možnosti za iskanje 
financiranja KST v javnem in 
zasebnem sektorju. 


