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ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΌΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΌΥ ΘΑ ΒΌΗΘΗΣΕΙ 
ΤΌΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΌΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΤΌΥΣ 

ΣΤΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑ 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 Όδηγός 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).

ΣΤΌΧΌΙ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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.



3Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ -  8 & 9 ΑΠΡΙΛΙΌΥ 2021

Στις 8 και 9 Απριλίου, οι εταίροι του έργου του έργου CRA-
NE 4.0 οργάνωσαν μια διαδικτυακή διάσκεψη στο πλαίσιο 
της 3ης Διεθνικής Συνάντησης των εταίρων. Η 3η Διεθνική 
Συνάντηση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί 
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αλλά λόγω του πλαισίου 
που δημιουργήθηκε από την κρίση της πανδημίας CO-
VID-19, η συνάντηση οργανώθηκε μέσω την ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Teams.

Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε ο συντονιστής του έργου SGS 
με την παρουσίαση της ατζέντας της συνάντησης. Στη 
συνέχεια, η SGS και η IBOXC παρουσίασαν την πρόοδο 
της δράσης IO1: Crane operators 4.0 Curriculum Handbo-
ok κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση του σχεδίου και του 
προγράμματος σπουδών.

Όι συζητήσεις συνεχίστηκαν με την παρουσίαση της 
κατάστασης των ενοτήτων που αναπτύχθηκε από κάθε 
εταίρο. Όλοι οι συνεργάτες επιβεβαίωσαν την αναθεώρηση 
των ενοτήτων. Όι ενότητες θα συμπεριληφθούν στο 
διδακτικό εγχειρίδιο.

Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο στη γλώσσα κάθε χώρας 
της κοινοπραξίας του έργου.

Όι εταίροι συμφώνησαν να αναπτύξουν παρουσιάσεις Po-
werPoint για κάθε ενότητα. Τα PPT θα χρησιμοποιηθούν 
από εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της μικτής εκπαίδευσης 
και θα εμφανίζονται στους εκπαιδευόμενους ως 
υποστηρικτικό υλικό. Στα PPT θα γίνεται παρουσίαση 
των εννοιών με οπτικό τρόπο (γραφήματα, πίνακες, 

γραφήματα), εικόνες, εξωτερικά μέσα (βίντεο, άρθρα 
κ.λπ.) και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.
 
Το δεύτερο μέρος της συνάντησης ήταν αφιερωμένο στο 
IO2: Development of the CRANE 4.0 Virtual Reality Ap-
plication. Όι εταίροι διατύπωσαν τα σενάρια εικονικής 
πραγματικότητας που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το 
διδακτικό εγχειρίδιο.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, το SIAV έκανε 
παρουσίαση σχετικά με τη στρατηγική και το σχέδιο 
διάδοσης του έργου: επισκόπηση των δραστηριοτήτων, 
της προβολής και του αντίκτυπου του έργου. Στη 
συνέχεια, η SGS παρουσίασε σημεία που σχετίζονται με 

τη οικονομική διαχείριση του έργου. Η Διεθνική Συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με μια ανασκόπηση των εργασιών του 
έργου και του προγράμματος εργασίας για τους επόμενους 
μήνες.
      
Η 4η Διεθνική Συνάντηση προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή τη Μάλτα, τον Μάρτιο 
του 2022, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της CO-
VID-19 στις δύο χώρες.

Μέχρι τότε θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο του 
έργου CRANE 4.0 μέσω της ιστοσελίδας του έργου www.
erasmuscrane40.com ή μέσω των σελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης στο Twitter και το LinkedIn.

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.

https://www.erasmuscrane40.com/


ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌ

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε από τους εταίρους 
ένα Διδακτικό Εγχειρίδιο για λειτουργίες γερανού 4.0. 
Στο περιεχόμενο του εγχειριδίου, μπορείτε να βρείτε έξι 
ενότητες, γλωσσάριο και βιβλιογραφία. Κάθε ενότητα 
περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή, το περιεχόμενο 
που σχετίζεται με το θέμα της, μαθησιακούς στόχους, 
ικανότητες και ασκήσεις αξιολόγησης.

Όι ενότητες που είναι διαθέσιμες στο έγγραφο είναι:

ΕΝΌΤΗΤΑ 1 - Ασφάλεια/Εργαλεία και εξοπλισμός
ΕΝΌΤΗΤΑ 2 - Εξαρτισμός
ΕΝΌΤΗΤΑ 3 - Διάγραμμα φορτίου και υπολογισμοί βάρους 
φορτίου
ΕΝΌΤΗΤΑ 4 - Προ -Λειτουργικοί έλεγχοι, επιθεωρήσεις και 
συντήρηση
ΕΝΌΤΗΤΑ 5 - Ρύθμιση κινητού γερανού
ΕΝΌΤΗΤΑ 6 - Λειτουργίες κινητού γερανού

Τα επόμενα βήματα των εταίρων του έργου Crane 4.0 
είναι:

• μετάφραση του διδακτικού εγχειριδίου στα ρουμάνικα, 
ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά.

• ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εργαλείου Εικονικής 
Πραγματικότητας στο πλαίσιο της δράσης IO2: Deve-
lopment of the CRANE 4.0 Virtual Reality Application 
του έργου.

• ανάπτυξη της Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας.

Το Διδακτικό Εγχειρίδιο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΌΘΗΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΌΥ ΘΑ ΒΌΗΘΗΣΕΙ ΤΌΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΓΕΡΑΝΩΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΌΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΤΌΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0» είναι 
διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ:

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΌΣΗΣ ΤΌΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌΥ

Το διδακτικό εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο το συντομότερο 
δυνατό, στα ρουμάνικα, ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά 
στην ιστοσελίδα 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.

https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/07/Erasmus-CRANE-4.0_Didactic-Manual.pdf
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