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ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
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 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.

ΣΤΌΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

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).

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.

4Η TRANSNATIONAL ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – 3Η AND 4Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΜΑΛΤΑ
Στις αρχές Νοεμβρίου, οι εταίροι του έργου ταξίδεψαν
στη Μάλτα για να παρακολουθήσουν τo 4η Transnational Συνάντηση Εταίρων. Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση
εταίρων που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης από την έναρξη
του έργου λόγω της πανδημίας Covid-19. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο
San Antonio στη Bugibba στην Μάλτα.
Η συνάντηση ήταν kicked-off, και ξεκίνησε με ένα μήνυμα
καλωσορίσματος από τον εταίρο- οικοδεσπότη, MECB,
ακολουθούμενο από την παρουσίαση της ημερήσιας
διάταξης εργασιών. Ο συντονιστής εταίρος, SGS, στη
συνέχεια παρουσίασε μια επισκόπηση της τρέχουσας
κατάστασης του έργου και των επιμέρους Διανοητικών
Εκροών.
Η συνάντηση ξεκίνησε με το συμπέρασμα σχετικά για το
IO1: CRANES4.0 Εγχειρίδιο Σπουδών. Ανακοινώθηκε
ότι το Εγχειρίδιο Σπουδών, που αποτελείται από το
Πρόγραμμα Μαθημάτων και το Διδακτικό Εγχειρίδιο για
το IO1 έχει ολοκληρωθεί και είναι τώρα διαθέσιμο στον
ιστότοπο του έργου στους ακόλουθους αντίστοιχους
συνδέσμους:

NE 4.0 (πιλοτικός έλεγχος). Αυτό το μέρος του έργου θα
χωριστεί σε δύο μέρη: Εκπαίδευση του εκπαιδευτή και
στη συνέχεια στην πραγματική εκπαίδευση των χειριστών
γερανών. Το πρώτο μέρος, Train the Trainers, θα
πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022. Η τοποθεσία της
εκδήλωσης αυτής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί λόγω της
τρέχουσας κατάστασης της νόσου COVID-19. Ο πιλοτικός
έλεγχος θα γίνει παράλληλα με την χρήση του εγχειρίδιου
του Προγράμματος Σπουδών και την εφαρμογή VR για
την εκπαίδευση 55 χειριστών γερανών. Η εκπαίδευση
θα βασίζεται σε 40 ώρες προσωπικής εκπαίδευσης και
θα περιλαμβάνει αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη ενέργεια

Εγχειρίδιο – https://bit.ly/3CYFXZg
Εγχειρίδιο Σπουδών – https://bit.ly/3HXvIbc

Η συνάντηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο IO2 Ανάπτυξη του CRANE 4.0 μέσω Εικονικής Πραγματικότητας.
Η SQLearn παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της
ανάπτυξης της εφαρμογής VR και έδωσε μια επίδειξη του
τι έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής. Μετά το IO1, ορίστηκαν
τέσσερα διαφορετικά περιγράμματα σεναρίων για τη
δημιουργία των σεναρίων VR. Το δείγμα που αναπτύχθηκε
μέχρι στιγμής είναι μέρος του σεναρίου 3, το οποίο θα
είναι το πρώτο πλήρες σενάριο που θα αναπτυχθεί από
τη SQLearn σε συνεργασία με τον MECB. Οι συνεργάτες
στη συνέχεια συζήτησαν θέματα και ερωτήματα σχετικά με
το IO2, την εφαρμογή VR, τον εξοπλισμό που απαιτείται
και πώς η εφαρμογή θα συνδεθεί με το υπόλοιπο μέρος
της εκπαίδευσης που προετοιμάζεται για τους χειριστές
γερανών. Το επόμενο βήμα στο έργο είναι το IO3 - CRA-

θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2022. Μετά την
εκπαίδευση, θα συνταχθεί ένα Διαδικαστικό Εγχειρίδιο για
την εφαρμογή των VR-Labs με βάση ένα ερωτηματολόγιο
με feedback μέσω των απαντήσεων που θα παρουσιαστεί
σε κάθε συμμετέχοντα.
Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί το 2022. Μέχρι τότε θα σας κρατάμε
ενήμερους για όλες τις προόδους του έργου CRANE 4.0
μέσω του ιστότοπου του έργου www.erasmuscrane40.
com ή μέσω των σελίδων μας κοινωνικών μέσων 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.
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