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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.

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Από τις 2 έως τις 6 Μαΐου, η SGS φιλοξένησε την εκπαίδευση
‘’Train-the-trainer’’ στη Βαλένθια. Η εβδομάδα εκπαίδευσης
είναι μια κρίσιμη στιγμή για την υλοποίηση του έργου, καθώς
οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και
την Ισπανία θα εφαρμόσουν σύντομα την πιλοτική εκπαίδευση
στην οποία θα συμμετάσχουν 55 χειριστές γερανών.
Η εβδομάδα εκπαίδευσης στη Βαλένθια συγκέντρωσε
εκπροσώπους της βιομηχανίας γερανών, όπως χειριστές
γερανών και ιδιοκτήτες εταιρειών γερανών, εκπροσώπους

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε ένα πενθήμερο και
κάλυψε όλες τις Ενότητες του Διδακτικού Εγχειριδίου και τα 4
σενάρια Εικονικής Πραγματικότητας με τις 8 δραστηριότητες
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου
εργασίας του έργου. Στην αρχή της εκπαίδευσης, έγινε
καταιγισμός ιδεών και ένα διαδραστικό εργαστήριο για
να κατανοήσουμε το ιστορικό των συμμετεχόντων και να
γνωριστούν μεταξύ τους. Η τελευταία συνεδρία ήταν πράγματι
αφιερωμένη στον προβληματισμό σχετικά με την εβδομάδα
εκπαίδευσης και στην κατανόηση του τρόπου αναπαραγωγής
αυτής της εκπαίδευσης τους επόμενους μήνες.
Οι συνεργάτες υιοθέτησαν μια μεθοδολογία για τη μάθηση
μέσω της πράξης– δώσαμε στους συμμετέχοντες μια
εναρκτήρια ομιλία σχετικά με τις δραστηριότητες εικονικής
πραγματικότητας (VR) και στη συνέχεια προσπαθήσαμε
να τους κάνουμε να περάσουν αυτόνομα στα σενάρια.
Ενεργώντας ως εκπαιδευόμενοι, έχει βελτιωθεί η κατανόησή
τους για το πώς να διευκολύνουν τη μικτή εκπαίδευση.

των τομέων κατάρτισης και εκπαίδευσης και ειδικούς σε
θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν να εφοδιάσει τους
συμμετέχοντες με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν
πρεσβευτές του CRANE 4.0. Η κοινοπραξία επεδίωξε να
μεταφέρει τη γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία της υβριδικής
μάθησης στους συμμετέχοντες για να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους και να εγγυηθούν την ανεξαρτησία τους ως
εκπαιδευτές του CRANE 4.0.

Χάρη στα ερωτηματολόγια που χορηγήσαμε κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας εκπαίδευσης, καταλάβαμε ότι ο εξοπλισμός
VR και η παιχνιδοποίηση της μάθησης εξακολουθούν να είναι
αρκετά άγνωστα στους κλάδους των κατασκευών και των
γερανών. Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με
τις πολλαπλές ευκαιρίες που δίνει η εικονική πραγματικότητα
στον κλάδο τους, ειδικά όσον αφορά τη μείωση του κόστους
και τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει
μικρή αυτοπεποίθηση με τη χρήση αυτών των εργαλείων
από τους χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας. Αντίθετα, οι νεότεροι
συμμετέχοντες ήταν πιο σίγουροι και ευέλικτοι και δεν
αντιμετώπισαν δυσκολία στη χρήση του εξοπλισμού.
Η αξιολόγηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης και του υλικού
που αναπτύχθηκε από το έργο ήταν καθοριστικής σημασίας
για τους εταίρους ώστε να προσαρμόσουν το περιεχόμενο
που έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα, να δημιουργήσουν πρόσθετο
υλικό υποστήριξης για άπειρους χρήστες και να γνωρίζουν
περισσότερο τη χρηστικότητα και την προσαρμοστικότητα
των σεναρίων VR.

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.

Στις 3 και 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της
κοινοπραξίας.
Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, όπως η ολοκλήρωση του
δεύτερου και τρίτου πακέτου εργασίας και η υλοποίηση των
επόμενων βημάτων του έργου.
Η συνάντηση ήταν χρήσιμη για τους εταίρους για το
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην
υλοποίηση της πιλοτικής εκπαίδευσης και των συνεδρίων και
εκδηλώσεων, που είναι σημαντικά για την επικοινωνία στους
ενδιαφερόμενους για τα επιτεύγματα του έργου Crane 4.0.

Σχέδιο Μαθηματων
https://bit.ly/3CYFXZg

Κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2022, οι εταίροι
του Crane 4.0 θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματα και τα
παραδοτέα του έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια σειρά
εθνικών συνεδρίων. Το τελικό συνέδριο προβλέπεται να γίνει
προς τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 στη Βενετία. Θα σας κρατάμε
ενήμερους για τις ημερομηνίες και τους χώρους στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο μας.
Μέχρι τότε, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις του
έργου CRANE 4.0 μέσω της ιστοσελίδας του έργου www.
erasmuscrane40.com ή μέσω των σελίδων μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter και στο LinkedIn.

Διδακτικό Εγχειρίδιο
https://bit.ly/3HXvIbc

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.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ:
ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι μήνες του έργου Crane 4.0 θα είναι γεμάτοι από
ενδιαφέροντα γεγονότα!
Οι εταίροι θα διεξάγουν τις πιλοτικές υβριδικές εκπαιδεύσεις
στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Μάλτα και την
Ισπανία. Κάθε εταίρος έχει ήδη επιλέξει τους εκπαιδευτές
που θα κάνουν τα πιλοτικά προγράμματα. Η εβδομάδα
εκπαίδευσης στη Βαλένθια χρησίμευσε ως πρώτη δοκιμή
για τη μεθοδολογία του Crane 4.0. Οι εκπαιδευτές έχουν
δοκιμάσει τις ικανότητές τους, χρησιμοποιώντας τον
εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας, ώστε να εκπαιδεύσουν
τους μαθητές, χρησιμοποιώντας την υβριδική εκπαίδευση.
Τα πιλοτικά προγράμματα θα είναι ζωτικής σημασίας για την
εκ νέου επικύρωση της μεθοδολογίας μας και τη δοκιμή της
ικανότητας των εκπαιδευτών να διεξάγουν την εκπαίδευση

μας χρησιμοποιώντας το υποστηρικτικό υλικό που έχουμε
αναπτύξει, όπως τα εκπαιδευτικά βίντεο, το εγχειρίδιο και το
εκπαιδευτικό υλικό.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από κάθε εταίρο σε όλες τις χώρες
της κοινοπραξίας. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις ημερομηνίες
και τους χώρους, αλλά εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, το
Βουκουρέστι, τη Μάλτα, τη Βαλένθια ή τη Βενετία, μην
χάσετε τις μελλοντικές μας αναρτήσεις ή τις ενημερώσεις του
ιστότοπου μας, όπου θα κοινοποιήσουμε όλες τις λεπτομέρειες
των εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν. Αυτά τα συνέδρια
θα είναι μια καλή ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για το έργο,
τους εταίρους και το δίκτυο με ομοϊδεάτες που ενδιαφέρονται
για την προηγμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία και την εικονική
πραγματικότητα.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για το έργο μας και τις επόμενες εκδηλώσεις,
ο ιστότοπος μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: LinkedIn και Twitter.
Και μην χάσετε το βίντεο που έχουμε καταγράψει για την προώθηση του CRANE 4.0.
Δείτε το εδώ!

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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