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ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Το έργο CRANE 4.0 στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
και στην εκ νέου εξειδίκευση του ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα με νέες δεξιότητες 
για την κάλυψη της ζήτησης της αγοράς εργασίας για νέες 
ψηφιακές ικανότητες / απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
Η εφαρμογή της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) στην 
επαγγελματική κατάρτιση και στις καταστάσεις εργασίας 
που εμπεριέχουν πολύπλοκες ενέργειες διευκολύνει 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να 
διεξαχθούν, ακόμη και των πιο επικίνδυνων, και τη 
μετάδοση δεξιοτήτων έντασης γνώσης που οδηγούν σε 
αυξημένης ποιότητας κατάρτιση.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της αρχικής/συνεχούς 
μάθησης των χειριστών γερανών για την προσαρμογή 
των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0. 
Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Εικονικής 
Πραγματικότητας (VR) με δυνατότητα λήψης από τις 
ιστοσελίδες των συνεργατών, από την ιστοσελίδα του 
έργου και από τις κύριες πλατφόρμες λήψης εφαρμογών.
Η καινοτόμος χρήση του VR στην εκπαίδευση των χειριστών 
γερανών είναι μια προστιθέμενη αξία για όλους εκείνους 
τους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους επαγγελματικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που θέλουν να προσφέρουν 
εναλλακτικές μεθόδους αναβάθμισης δεξιοτήτων στους 
εκπαιδευτές τους και στην εκπαίδευσή τους.

To έργο CRANE 4.0 θα αναπτύξει τρία βασικά προϊόντα:

• Εγχειρίδιο προγράμματος σπουδών - μια διεθνική 
ανάλυση εργασίας και έκθεση, Σχέδιο μαθημάτων και 
Διδακτικό Εγχειρίδιο για τις λειτουργίες γερανών 4.0.

• Ανάπτυξη Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας - 
Εφαρμογή VR, Τεχνικός Οδηγός Χρηστών, Εγχειρίδιο 
για την αξιολόγηση της ποιότητας της εφαρμογής VR και 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

• Μικτή πιλοτική δοκιμή – εκπαίδευση 55 χειριστών 
γερανών και δημιουργία εγχειριδίου για τις διαδικασίες 
υλοποίησης των εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας 
(VR-Labs).

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το χάσμα μεταξύ των συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας 
και της εργασιακής καθημερινότητας των εκπαιδευομένων, 
που διαμορφώνεται από τις τεχνολογίες της πληροφορίας, 
αυξάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να 
αντιμετωπίσει το ρυθμό των ψηφιακών εξελίξεων.
Το  έργο CRANE 4.0 αναπτύσσει καινοτόμους τρόπους και 
μεθόδους κατάρτισης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την 
αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της 
χρήσης της εικονικής πραγματικότητας, υποστηρίζοντας 
έτσι τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικούς, συνεργατικούς 
και αποτελεσματικούς τρόπους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



1Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 15 & 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Ξεκινήσαμε το έργο με την 1η Συνάντηση των Εταίρων (Kick-
off meeting) στη Βαλένθια στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2019.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 
IBOX, εταίρος του έργου από την Ισπανία που εδρεύει στη 
Βαλένθια και συντονίστηκε από την SGS, επικεφαλής του 
έργου, όπου και οι δύο οργανισμοί υποδέχτηκαν θερμά 
όλους τους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της 
διήμερης συνάντησης.

Η ατζέντα ξεκίνησε με μια σύντομη παρουσίαση των 
εταίρων και των οργανισμών τους. Η κοινοπραξία 
αποτελείται από 6 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες: SGS Tecnos, Βαλένθια, Ισπανία, IBOX Create, 
εταιρεία συμβούλων, Βαλένθια, Ισπανία MECB, γραφείο 
παροχής συμβουλών τεχνικής και καινοτομίας, Μάλτα, 
SQLEARN, εταιρεία παροχής λύσεων ηλεκτρονικής 
μάθησης, Ελλάδα, Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου (CA-
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MIS), Ρουμανία, Confindustria Veneto SIAV, Οργανισμός 
Υπηρεσιών που δημιούργησαν οι Επαρχιακοί Σύνδεσμοι 
και η Βιομηχανική Ομοσπονδία της Περιφέρειας της 
Βενετίας, Βενετία. 
Η SGS παρουσίασε τη δομή του έργου CRANE, την εταιρική 
σχέση, τις ανάγκες, τους στόχους, τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο και τα αποτελέσματα εξηγώντας επίσης όλες 
τις οικονομικές πτυχές του έργου. Το έργο CRANE θα έχει 
διάρκεια 30 μήνες.
Μετά την πρώτη μας γνωριμία, πραγματοποιήσαμε 
επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο γερανών (Rúas Rigar) όπου 
ειδικοί από τον χώρο, μας εξήγησαν τους διάφορους 
τύπους γερανών με τους οποίους δουλεύουν, ποιοι έχουν 
μεγαλύτερη ζήτηση, και ποια είναι εκπαίδευση και οι 
σχετικές απαιτήσεις του κλάδου στην Ισπανία. Στη συνέχεια 
μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις και πραγματοποίησαν 
μικρή επίδειξη της χρήσης ενός από τους γερανούς τους.
Το τελευταίο μέρος της συνάντησης περιλάμβανε 
παρουσίαση από την εταιρεία SIAV για τις δραστηριότητες 
προβολής, διάδοσης και αξιοποίησης του έργου, όπου 
όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην επιλογή του σχεδιασμού 
και των ιδεών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μέρα τελείωσε με δείπνο των εταίρων στο ιστορικό 
κέντρο της Βαλένθια.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας παρουσιάστηκαν 
τα πνευματικά προϊόντα (Intellectual Outputs) του 
Έργου. Η εταιρεία IBOX ανέλαβε την επεξήγηση του 
πρώτου πνευματικού προϊόντος (ΙΟ1), του Εγχειριδίου 
Προγράμματος Σπουδών, διευκρινίζοντας όλες τις 
επερχόμενες δραστηριότητες που πρέπει να κάνουμε.
Το δεύτερο πνευματικό προϊόν του έργου (ΙΟ2), που αφορά 
την ανάπτυξη της εφαρμογής VR, παρουσιάστηκε από τον 
επικεφαλής της δράσης αυτής, την εταιρεία SQLearn, η 
οποία μας έδειξε ένα παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας 
VR στην ηλεκτρονική μάθηση για να πάρουμε μια ιδέα για 
το τι θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου 
CRANE 4.0.
Η συνάντηση των εταίρων τελείωσε με μια σύντομη 
παρουσίαση του τρίτου πνευματικού προϊόντος (IO3), της 
Μικτής πιλοτικής δοκιμής, από τον υπεύθυνο της δράσης 
αυτής, την εταιρεία MECB.

Η 2η συνάντηση θα γίνει στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2020, 
όπου θα σας ενημερώσουμε για τη πρόοδο του έργου.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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