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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 proiec-
tului și de pe platformele principale de descărcare a aplicaţiei.
Utilizarea inovatoare a realităţii virtuale în formarea operato-
rilor 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.

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.

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 creativ, 
colaborativ și eficient.



A 4-A REUNIUNE TRANSNAŢIONALĂ – 3 și 4 noiembrie 2021, Malta
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La începutul lunii noiembrie, partenerii proiectului au călătorit 
în Malta pentru a participa la a 4-a întâlnire transnaţională 
a partenerilor. Aceasta a fost doar a doua întâlnire de parte-
neri care a avut loc faţă în faţă de la începutul proiectului din 
cauza pandemiei de Covid-19. Întâlnirea a avut loc pe par-
cursul a două zile, 3 și 4 noiembrie, la Hotelul San Antonio 
din Bugibba, Malta.

Întâlnirea a început cu un mesaj de bun venit din partea par-
tenerului gazdă, MECB, urmat de prezentarea agendei. Par-
tenerul coordonator, SGS, a oferit apoi o imagine de ansam-
blu asupra statusului proiectului și a rezultatelor intelectuale 
individuale.

Întâlnirea a început cu prezentarea IO1 - Operatori de maca-
ra 4.0 Manual Didactic si Curriculum. S-a afirmat că Planul 
de Curs si Manualul Didactic pentru IO1 a fost finalizat și 
sunt acum disponibile pe site-ul proiectului la următoarele 
link-uri:

Întâlnirea a continuat cu discutii privind IO2 - Dezvoltarea 
aplicatilor de realitate virtuala - CRANE 4.0. SQLearn a pre-
zentat stadiul actual al dezvoltării aplicaţiei VR și a făcut o 
demonstraţie a ceea ce a fost dezvoltat până acum. 

Conform IO1, au fost elaborate patru schiţe de scenarii dife-
rite pentru crearea scenariilor VR. Eșantionul dezvoltat până 
acum va face parte din Scenariul 3, care va fi primul scena-
riu complet dezvoltat de SQLearn în colaborare cu MECB. 

Partenerii au continuat să discute probleme legate de IO2, 
aplicația VR, echipamentul necesar și modul în care aplicaţia 
s-ar lega de modul de instruirie a operatorilor de macara. 

Curriculum – https://bit.ly/3CYFXZg
Manual Didactic – https://bit.ly/3HXvIbc

Următorul pas în proiect este activitatea pilot IO3 - CRA-
NE 4.0 Blended. Această componenta a proiectului va 
fi împărţită în două părţi: Formarea instructorului și apoi 
pregătirea efectivă a operatorilor de macara. Prima parte, 
Formarea Instructorilor, va avea loc în martie 2022. Locaţia 
acestui eveniment urmează să fie decisă din cauza situaţiei 
actuale COVID-19. 

Testarea pilot combinată va pune în aplicare Curriculum 
și aplicația VR pentru a instrui 55 de operatori de maca-
ra. Instruirea se va baza pe 40 de ore de formare faţă în 

faţă și va include o evaluare. Aceasta va avea loc la mijlo-
cul anului 2022. În urma instruirii, va fi întocmit un Manual 
de procedură pentru implementarea VR-Labs pe baza unui 
chestionar de feedback care va fi prezentat fiecărui partici-
pant.

Următoarea întâlnire este planificată să aibă loc în 2022. 
Până atunci vă vom ține la curent cu   progresul proiectului 
CRANE 4.0 prin intermediul site-ului proiectului www.era-
smuscrane40.com sau prin intermediul paginilor noastre de 
socializare de pe Twitter și LinkedIn.

https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/09/Curriculum-for-Crane-Operators-EN.pdf
https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/07/Erasmus-CRANE-4.0_Didactic-Manual.pdf
https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/
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