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TRUSĂ DIGITALĂ A FORMATORILOR
NECESARĂ SPRIJINIRII OPERATORILOR
DE MACARALE ÎN ACTUALIZAREA
APTITUDINILOR SPECIFICE UNUI
MEDIU DE TIP INDUSTRIE 4.0

OBIECTIVE
CRANE 4.0

despre proiect
CRANE 4.0 își propune să perfecţioneze și să reformeze
forţa de muncă europeană din sectorul construcţiilor cu noi
abilităţi pentru a răspunde cererii pieţei muncii pentru noi
competenţe digitale.
Aplicarea realităţii virtuale (VR) în formarea profesională și
în situaţii la locul de muncă care implică sarcini complexe
facilitează vizualizarea activităţilor care urmează să fie realizate, chiar și cele mai riscante și transmiterea intensivă

operatori de macara

realitate virtuală

metode de formare

a abilităţilor și cunoștinţelor care să conducă la creșterea
calităţii instruirii.
Diferenţa dintre metodele de predare convenţionale și viaţa
de zi cu zi a cursanţilor, care este modelată de tehnologiile
informaţionale, este în creștere, iar formarea profesională
trebuie să facă faţă ritmului progresului digital.
CRANE 4.0 dezvoltă metode de instruire inovatoare pentru predarea, învăţarea și evaluarea rezultatelor învăţării,
prin utilizarea Realităţii virtuale, sprijinind astfel educatorii
și cursanţii în utilizarea tehnologiilor digitale în mod creativ,
colaborativ și eficient.

Proiectul își propune să îmbunătăţească învăţarea iniţială/
continuă a operatorilor de macara pentru a-și adapta
abilităţile la cerinţele Industriei 4.0. Va face acest lucru
prin dezvoltarea unei aplicaţii de realitate virtuală (VR),
accesibilă prin intermediul site-urilor partenerilor, de
pe site-ul proiectului și de pe platformele principale de
descărcare a aplicaţiei.
Utilizarea inovatoare a realităţii virtuale în formarea operatorilor de macara este o valoare adăugată pentru toţi furnizorii de educaţie profesională publică și privată care doresc să ofere căi de perfecţionare educatorilor și instruirii.

REZULTATE
CRANE 4.0 va genera trei rezultate principale:
•

Manual de curriculum - o analiză și un raport
transnaţional de muncă, Planul de curs și Manualul didactic pentru operaţiunile cu macara 4.0.

•

Dezvoltarea aplicaţiilor de realitate virtuală - aplicaţie VR,
Ghidul tehnic al utilizatorilor, manual pentru evaluarea
calităţii aplicaţiei VR și a rezultatelor învăţării.

•

Testare pilot combinată - 55 de operatori de macara
instruiţi și un manual de procedură pentru implementarea Laboratoarelor VR.

“REALITATEA
VIRTUALĂ REPREZINTĂ
UN INSTRUMENT
PROMIŢĂTOR
PENTRU DEZVOLTAREA
FORMĂRII LA LOCUL
DE MUNCĂ”

