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UN SET DE INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU FORMATORI PENTRU 
A AJUTA OPERATORII DE MACARA SĂ ÎȘI ACTUALIZEAZĂ ABILITĂTILE 

PENTRU INDUSTRIA 4.0

CRANE 4.0 își propune să perfecţoneze 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 re-
alizate, chiar și cele mai riscante și transmiterea intensivă 
a abilităţilor și cunoștinţelor care să conducă la creșterea 
calităţii instruirii.

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 opera-
torilor de macara este o valoare adăugată pentru toţi fur-
nizorii de educaţie profesională publică și privată care do-
resc să ofere căi de perfecţionare educatorilor și instruirii.

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 evalua-
rea calităţii aplicaţiei VR și a rezultatelor învăţării.

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

OBIECTIVE REZULTATE

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 pen-
tru predarea, învăţarea și evaluarea rezultatelor învăţării, 
prin utilizarea Realităţii virtuale, sprijinind astfel educatorii 
și cursanţii în utilizarea tehnologiilor digitale în mod crea-
tiv, colaborativ și eficient.



A III-A ÎNTÂLNIRE TRANSNATIONALĂ ONLINE - 8 ȘI 9 APRILIE 2021

Pe 8 și 9 aprilie, partenerii proiectului CRANE 4.0 au or-
ganizat o conferință online în cadrul celei de-a treia întâl-
niri transnaționale. A treia întâlnire transnațională a fost 
planificată să aibă loc la București, România, dar datorită 
contextului creat de criza COVID-19, întâlnirea a fost 
organizată online pe platforma Teams.

Conferința a fost deschisă de coordonatorul proiectului SGS 
cu prezentarea agendei întâlnirii. Apoi SGS și IBOXC au pre-
zentat statusul rezultatului IO1: Manualul didactic pentru 
operatorii de macarale 4.0 și o scurtă revizuire a planului de 
curs și a curriculumului.

Discuțiile au continuat cu prezentarea statusului modulelor 
dezvoltate de fiecare partener. Toți partenerii au confirmat 
revizuirea modulelor. Modulele vor fi incluse în manualul di-
dactic.

Manualul va fi disponibil în limbile naționale ale fiecărei țări 
din consorțiul proiectului.

Partenerii au fost de acord să realizeze prezentarea Power-
Point pentru fiecare modul. PPT-urile vor fi utilizate de in-
structori în timpul cursului pilot și vor fi prezentate cursanților 
ca material de susținere.

Aceste PPT-uri vor exprima concepte într-un mod vizual 
(diagrame, tabele, grafice), imagini, resurse externe (vide-
oclipuri, articole etc.) și vor fi disponibile pe site-ul web al 
proiectului.
 
A doua parte a întâlnirii a fost dedicată IO2: Dezvoltarea 
aplicației de realitate virtuală CRANE 4.0. Partenerii au sta-
bilit scenariile de realitate virtuală care vor fi dezvoltate con-
form manualului didactic.

În a doua zi a întâlnirii, SIAV a făcut o prezentare cu privire 
la strategia și planul de diseminare a proiectului: o privire de 
ansamblu asupra activităților, vizibilității și impactului proie-
ctului.

SGS a prezentat aspecte legate de managementul financiar 
al proiectului.

Conferința online sa încheiat cu o revizuire a sarcinilor pro-
iectului și a programelor de lucru pentru lunile următoare.
      
A patra întâlnire transnațională este planificată să aibă loc 
în Grecia sau Malta, în martie 2022, în funcție de evoluția 
situației COVID-19 din cele două țări.

Până atunci vă vom ține la curent cu toate progresele proie-
ctului CRANE 4.0 prin intermediul site-ului web al proiectu-
lui www.erasmuscrane40.com sau prin intermediul paginilor 
noastre de socializare de pe Twitter și LinkedIn.
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MANUAL DIDACTIC

CE URMEAZĂ

Un manual didactic pentru operatorii de macarale 4.0 a fost 
dezvoltat de partenerii proiectului. În conținutul manualului, 
puteți găsi șase module, un glosar și o bibliografie.
Fiecare modul include o scurtă introducere, conținutul afe-
rent temei sale, obiective de învățare, competențe și exerciții 
de evaluare.

Modulele disponibile în document sunt:

MODULUL 1 - Siguranță / Instrumente și echipamente
MODULUL 2 - Ridicare
MODULUL 3 - Diagramele de încărcare și calculele greutății 
de încărcare
MODULUL 4 - Verificări pre-operaționale, inspecții și 
întreținere
MODULUL 5 - Configurarea macaralei mobile
MODULUL 6 - Operațiuni cu macaraua mobilă

Următorii pași pentru partenerii Crane 4.0 sunt:

• traducerea manualului didactic în română, spaniolă, 
italiană și greacă.

• dezvoltarea instrumentului educațional de realitate 
virtuală pentru IO2: Dezvoltarea aplicației de realitate 
virtuală CRANE 4.0 a proiectului.

• dezvoltarea aplicației de realitate virtuală.

Manualul didactic „UN SET DE INSTRUMENTE DIGITALE 
PENTRU INSTRUIREA OPERATORILOR DE MACARA PEN-
TRU FORMAREA ABILITĂȚILOR NECESARE MEDIULUI IN-
DUSTRIEI 4.0” în limba engleză este disponibil aici:

DESCĂRCATI VERSIUNEA IN ENGLEZĂ A 
MANUALULUI DIDACTIC

Cât mai curând posibil, Manualul didactic în română, 
spaniolă, italiană și greacă va fi disponibil pe site-ul web al 
proiectului.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar părerile autorului iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de aceasta.

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