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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 realizate, chiar și cele mai riscante și transmiterea intensivă
a abilităţilor și cunoștinţelor care să conducă la creșterea
calităţii instruirii.

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.

OBIECTIVE

REZULTATE

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 operatorilor 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.

CRANE 4.0 dezvoltă metode de instruire inovatoare pentru 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.

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.

UN PAS IMPORTANT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESAȚE CHEIE AU FOST ÎMPREUNĂ DIN
NOU LA VALENCIA
În perioada 2-6 mai, SGS a găzduit sesiunea Train-the-trainer
la Valencia. Săptămâna de instruire este un moment crucial
în implementarea proiectului, de fapt, participanții din Grecia,
Italia, România și Spania vor implementa în curând instruirea
pilot în care vor fi implicați 55 de operatori de macara.
Săptămâna de formare din Valencia a reunit reprezentanți
ai industriei de macarale, precum operatorii de macarale și
proprietarii companiilor de macarale, reprezentanți ai secto-

Training-ul a fost efectuat în 5 cinci zile și a acoperit toate
Modulele Manualului Didactic și cele 4 scenarii de Realitate
Virtuală cu cele 8 activități desfășurate în cadrul celui deal doilea rezultat intelectual al proiectului. La începutul instruirii, am facilitat un atelier de brainstorming și interactiv
pentru a înțelege contextul participanților și a ne cunoaște.
Sesiunea finală a fost într-adevăr dedicată reflectării asupra
săptămânii de instruire și înțelegerii cum să reproduce acest
training în următoarele luni.
Partenerii au adoptat o metodologie de învățare prin
practică – am ținut participanților un prim discurs de inițiere
cu privire la activitățile VR și apoi am încercat să-i facem
să parcurgă scenariile în mod autonom. Acționând ca și
cursanți, înțelegerea lor despre cum să faciliteze formarea
mixtă a fost îmbunătățită.

arelor de formare și educație și experți în sănătate și securitate la locul de muncă.
Scopul trainingului a fost de a oferi participanților toate instrumentele necesare pentru a deveni ambasadori CRANE
4.0. Parteneriatul a urmărit să transfere cunoștințele despre metodologia blended-learning către participanți, ca o
modalitate de a-și construi capacitatea și de a le garanta
independența ca formatori CRANE 4.0.

Datorită chestionarelor pe care le-am administrat în
săptămâna de instruire, am putut înțelege că echipamentele
VR și învățarea gamificată sunt încă destul de necunoscute
în sectorul construcțiilor și al macaralelor. Participanții au
fost foarte entuziasmați de oportunitățile multiple pe care
VR le oferă sectorului lor, în special în ceea ce privește reducerea costurilor și măsurile de siguranță. Dar există încă
puțină încredere în utilizarea acestor instrumente în rândul
utilizatorilor adulți. Dimpotrivă, participanții mai tineri au fost
printre cei mai încrezători și agil utilizatori care nu au identificat probleme în utilizarea echipamentului.
Evaluarea metodologiei de instruire și a materialului dezvoltat de proiect au fost esențiale pentru ca partenerii să ajusteze conținutul dezvoltat până acum, să creeze material suport
suplimentar pentru utilizatorii neexperimentați și să fie mai
conștienți de utilitatea și adaptabilitatea scenariilor VR.
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În zilele de 3 și 4 mai a avut loc întâlnirea transnațională a
partenerilor. Întâlnirea a fost utilă pentru închiderea punctelor deschise de discuție, cum ar fi finalizarea rezultatelor
intelectuale și implementarea următorilor pași ai proiectului.
Întâlnirea a fost utilă partenerilor pentru planificarea
activităților care vor duce la implementarea instruirii pilot
și seria de conferințe și evenimente care vor constitui principalele momente de comunicare către părțile interesate
externe a realizărilor proiectului Crane 4.0.

În lunile iunie-septembrie 2022, partenerii Crane 4.0 vor
prezenta realizările și livrabilele proiectului părților interesate într-o serie de conferințe naționale. Conferința finală este
prevăzută la sfârșitul lunii septembrie 2022 la Veneția. Vă
vom ține la curent cu datele și locațiile pe rețelele noastre
de socializare și pe site-ul nostru.
Până atunci, puteți urmări toate progresele proiectului CRANE 4.0 prin intermediul site-ului proiectului www.erasmuscrane40.com sau prin intermediul paginilor noastre de socializare pe Twitter și LinkedIn.

Curriculum Manual
https://bit.ly/3CYFXZg

Didactic Manual
https://bit.ly/3HXvIbc
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CE URMEAZA? TOTUL PREGATIT PENTRU PASII FINALI:
TESTARE PILOT ŞI EVENIMENTE DISEMINARE
Lunile proiectului Crane 4.0 vor fi pline de evenimente interesante!

folosind materialul de sprijin pe care l-am dezvoltat, cum ar
fi tutorialele video, manualul și materialul de instruire.

Partenerii vor desfășura trainingul pilot în Italia, Grecia,
România, Malta și Spania. Fiecare partener a selectat deja
formatorii care vor implementa testarea, de fapt, săptămâna
de instruire din Valencia a servit ca primă probă pentru metodologia Crane 4.0.

Evenimentele de diseminare vor fi găzduite de fiecare partener în toate țările care sunt reprezentatii în consorțiu. Vă
vom împărtăși datele și locațiile, dar dacă vă aflați în Atena, București, Malta, Valencia sau Veneția, nu ratați postările
noastre viitoare sau actualizările site-ului nostru, vă vom
împărtăși toate detaliile evenimentelor care vor urma . Aceste conferințe vor fi o ocazie bună de a afla mai multe despre proiect, parteneri și rețeaua cu oameni care au aceleași
idei care sunt interesați de metodologia de ultimă generație
de formare și VR.

Formatorii și-au testat astfel abilitățile de a se antrena folosind echipamente VR și de a însoți studenții printr-un training
mixt. Piloții vor fi cruciali pentru a ne revalida metodologia și
a testa capacitatea formatorilor de a ne desfășura formarea

Dacă doriți să fiți la curent cu proiectul nostru și evenimentele care urmează,
site-ul nostru și rețelele sociale: LinkedIn și Twitter.
Și nu ratați videoclipul pe care l-am înregistrat pentru a promova CRANE 4.0.
Verificați aici!
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