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1. Επισκόπηση του μαθήματος 
To μικτό μάθημα μάθησης του Crane4.0 έχει σχεδιαστεί για επίδοξους χειριστές γερανών, άτομα που 

εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο ή χειριστές γερανών που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις 

τους για τις σύγχρονες τεχνολογίες γερανών. Όπως περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο, το μάθημα έχει 

σχεδιαστεί με τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο δια ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του μαθήματος η έννοια του εξοπλισμού της εικονικής πραγματικότητας (VR) θα εισαχθεί 

επίσης και θα εξηγηθεί στους μαθητές. Ένα από τα εργαλεία που θα δοθούν στους εκπαιδευτές είναι μια 

εφαρμογή VR που μπορεί να εγκατασταθεί στα Occulus VR ακουστικά και χρησιμοποιείται για την πρακτική 

της θεωρίας που καλύπτεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης είναι 

εξαιρετικά ευεργετικός καθώς και κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα. Η χρήση του 

εξοπλισμού VR για την εκπαίδευση αυξάνεται και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη και στον κλάδο της 

υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι επαγγελματίες μπορούν να εκπαιδευτούν πριν την εργασία, όπου ένα 

λάθος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ομοίως, οι χειριστές γερανών χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα 

καθημερινά και ένα λάθος μπορεί να είναι επικίνδυνο για όλους τους ανθρώπους στο εργοτάξιο καθώς και 

για τον χειριστή, επομένως η καλή γνώση και πρακτική είναι απαραίτητη πριν από τη λειτουργία τέτοιων 

οχημάτων. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή VR σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες και τους κινδύνους που εμπλέκονται στην εγκατάσταση και τη 

λειτουργία ενός γερανού πριν μπουν σε έναν πραγματικό γερανό. 

Το κύριο σώμα αυτού του εγχειριδίου αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 2 εισάγει την ιδέα 

πίσω από το μάθημα και εξηγεί το σκεπτικό της δομής του. Στο ίδιο κεφάλαιο εξηγούνται επίσης οι 

δεξιότητες που απαιτούνται για το μάθημα. Οι δεξιότητες που αναφέρονται είναι τόσο για τους 

εκπαιδευτέ,ς όσο και για τους χειριστές γερανών/μαθητές. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι 

χειριστές / μαθητές γερανών θα αποκτήσουν επίσης ένα σύνολο πολύτιμων δεξιοτήτων που θα τους 

βοηθήσουν στη γραμμή εργασίας τους ή θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Αυτές οι δεξιότητες 

περιγράφονται επίσης στο κεφάλαιο 2.  Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται και εξηγούνται τα εργαστήρια 

εικονικής πραγματικότητας. Παρέχεται ένας οδηγός βήμα προς βήμα για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να 

ρυθμίσουν την εφαρμογή VR και να την εγκαταστήσουν στα ακουστικά Occulus. Παρέχεται επίσης μια λίστα 

με το απαιτούμενο υλικό. Οι εκπαιδευτές δείχνουν πώς να χρησιμοποιούν τα ακουστικά και πώς να 

περιηγούνται στην εφαρμογή. Το Κεφάλαιο 4 παρέχει μια λίστα μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα Crane4.0 για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Με αυτές τις 

μεθόδους διδασκαλίας, εξηγούνται επίσης οι μέθοδοι επικύρωσης μαζί με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του μαθήματος. 

 

.   



 

 

2. Αξιοποίηση της μεθοδολογίας μεικτής μάθησης για τους χειριστές γερανών 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία μάθησης 

Τα τελευταία δύο χρόνια, η κατ' οίκον διδασκαλία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν γίνει μια νέα 

πραγματικότητα για πολλούς μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, και όχι μόνο. Όροι όπως: "εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση" αναφέρονται στη μάθηση που λαμβάνει χώρα όταν ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος 

χωρίζονται από το χώρο ή/και το χρόνο. «Διαδικτυακή μάθηση» νοείται η μάθηση που πραγματοποιείται 

με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών και τη διευκόλυνση της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων με καθηγητές, εκπαιδευτές ή άλλο διδακτικό προσωπικό, ή με 

άλλους εκπαιδευόμενους, με σκοπό την απόκτηση διδακτικού περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών για την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος μάθησης. Στην πραγματικότητα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

η μικτή μάθηση έχουν συζητηθεί πολύ πριν από τα γεγονότα του 2020. Στην πραγματικότητα, αυτό το 

εγχειρίδιο βασίζεται στον ορισμό του Procter: 

 “Η μικτή μάθηση είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός διαφορετικών 
τρόπων παράδοσης, μοντέλων διδασκαλίας και στυλ μάθησης” (Procter, 2003).  

 

Το επίκεντρο αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή της διαδικτυακής και 

προσωπικής μάθησης, η οποία ξεκίνησε με πειράματα σε διαδραστικά σεμινάρια και συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε 

ορισμένους τομείς ενδιαφέροντος και να συζητήσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων με ειδικούς και 

μεταξύ τους. 

 

Η μεικτή μάθηση και η εξέλιξη των στρατηγικών διδασκαλίας 

-«Ο νους δεν είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί μεμονωμένα. Αντίθετα, ενεργοποιείται όταν εισέρχεται 

σε αλληλεπίδραση και, ακόμη και όταν κάποιος είναι μόνος, εξακολουθεί να αναφέρεται συμβολικά σε 

άλλους (δασκάλους, συναδέλφους, ειδικούς, φίλους κ.λπ.) και χρησιμοποιεί όχι μόνο τις γνώσεις που 

κατέχει κανείς στο μυαλό του αλλά και αυτές που είναι αποθηκευμένες αλλού (υπολογιστές, tablet, κινητά 

τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία κ.λπ.). Έτσι, όταν ενεργοποιείται, η νόηση διαμορφώνεται και 

διαμορφώνεται από τα στοιχεία με τα οποία έρχεται σε επαφή.”1  

Στην πραγματικότητα, οι γνωστικές διαδικασίες δεν περιορίζονται στο μυαλό, αλλά «βρίσκονται σε στενή 

σχέση με τον κόσμο που αλληλεπιδρούμε”2 και για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν, είναι απαραίτητο 

να παρατηρήσουμε πώς ενεργοποιούνται και αναπτύσσονται σε πραγματικά πλαίσια, στα οποία οι 

άνθρωποι εκτελούν σύνθετα καθήκοντα με την υποστήριξη τεχνολογιών, κοινών πρακτικών και με τη 

συμβολή άλλων συμμετεχόντων. 

Η τρέχουσα γενιά ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται μαζικά στην εκπαίδευση, ιδίως κατά τη 

διάρκεια και μετά την περίοδο της πανδημίας Covid19, χαρακτηρίζεται από τη διάσταση της υποστήριξης 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των υποκειμένων σε σημείο να ονομάζεται «μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης». Λειτουργώντας ως «γέφυρα» μεταξύ των υποκειμένων, αυτά τα εργαλεία αντικαθιστούν την 

άμεση αντίληψη του άλλου με μια αντίληψη που διαμεσολαβείται από μια διεπαφή. Εξ ου και η σημασία 

της επιλογής του πιο ομαλού, πιο διαδραστικού και φιλικού προς το χρήστη εργαλείου που ταιριάζει τόσο 

στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όσο και στις δραστηριότητες των μαθησιακών κοινοτήτων.  

 
1 Perry M., Distributed Cognition. In J. M, Carrol HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary 
Science. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2003. 
2 Norman D. A., Things That Make US Smart: Defending Human attributes in the Age of the Machine, Addison-Wesley 
Publishing Company, Reading, MA, 1993. 



 

 

Με την πάροδο του χρόνου, ενισχύθηκε η ηλεκτρονική μάθηση με υπηρεσίες ροής βίντεο, καθιστώντας 
δυνατή τη διανομή διαλέξεων και τηλεδιασκέψεων σε πολλούς χρήστες, διευκολύνοντας την 
αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Έφερε το πλεονέκτημα της προσαρμογής και της ευελιξίας, 
επιτρέποντας την απομάκρυνση από το «παράδειγμα της τάξης» και τη χρήση του εικονικού χώρου ως 
διαμεσολαβητή της γνώσης και της ανταλλαγής πληροφοριών, συνδυάζοντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικής 
μάθησης - ηλεκτρονικές ενότητες - με προσωπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες και διαδικτυακά σεμινάρια. 
Δεδομένης της ταχείας μετατροπής μεταξύ προσωπικής και διαδικτυακής παροχής κατάρτισης, δεν υπήρξε 
έλλειψη προβλημάτων και αναντιστοιχιών, όπως η αρχική έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και άμεσης 
ανατροφοδότησης που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα κινήτρων. Ωστόσο, σύντομα έγινε φανερό 
ότι η χρήση τεχνολογικών εργαλείων, ακόμη περισσότερο από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, 
απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες από την πλευρά των εκπαιδευτικών,  που δεν είναι απαραίτητες για την 
παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα ανωτέρω μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ο σχεδιαστής 
κατάρτισης κατά το σχεδιασμό μιας μικτής μαθησιακής εκπαίδευσης 3 :  

- Καθορισμός των στόχων του μαθήματος  
- Διαχωρισμός των θεμάτων του μαθήματος σε ενότητες και προσδιορισμός του πληροφοριακού 

υλικού για κάθε ενότητα  
- Προετοιμασία των δραστηριοτήτων σε κάθε ενότητα. 
- Μέριμνα για μια πρώτη συνάντηση παρουσίασης του μαθήματος  
- Προσδιορισμός των συναντήσεων παρουσίας στο πρόγραμμα και καθορισμός της λειτουργίας τους 

σε σχέση με το μάθημα  
- Παροχή χώρου για μεταγνωστική αντανάκλαση στο πρόγραμμα ή/και στο τέλος.  
- Πραγματοποίηση τελικής αξιολόγησης του Μαθήματος ως ένα σημαντικό βήμα αναγνώρισης του 

ενεργού ρόλου των μαθητών. 
- Προσδιορισμός των μεθόδων επαλήθευσης και αξιολόγησης της μάθησης  
- Προετοιμασία ενός φύλλου παρουσίασης του μαθήματος που περιέχει το "σύμφωνο κατάρτισης" 

που προτείνεται στους συμμετέχοντες. 

Με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 
θα εξαφανιστεί μόλις εγκαθιδρυθεί η νέα κανονικότητα λόγω των αναμφισβήτητων πλεονεκτημάτων της.  

Μέχρι τώρα, τα νέα μοντέλα κατάρτισης αξιοποιούν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία για τη διεξαγωγή 
μαθημάτων, στα οποία αυστηρά μετωπικές στιγμές εξήγησης έχουν γίνει αρθρωτά μαθήματα με βίντεο, τα 
μαθήματα που προηγουμένως παραδίδονταν σε μια εργάσιμη ημέρα έχουν επεκταθεί σε μια εργάσιμη 
εβδομάδα και η χρήση ασύγχρονου περιεχομένου διανθίζεται με στιγμές αλληλεπίδρασης μέσω 
διαδικτυακών διασκέψεων με τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους.  

Υπάρχει, επομένως, ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής σχεδιασμού των περιεχομένων και των 
μαθησιακών διαδρομών, με στόχο τον πλήρη επανασχεδιασμό των υφιστάμενων εκπαιδευτικών 
διαδρομών, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή μεταβλητών όπως η παρουσία ή η απομακρυσμένη σύνδεση, 
η οποία συνεπάγεται διαφορετικά επίπεδα προσοχής, επίπεδα αλληλεπίδρασης και ψηφιακής 
ενσωμάτωσης με κώδικες επικοινωνίας, επανεξέταση των ορόσημων και ούτω καθεξής. Έτσι, οι 
εκπαιδευτικές ενότητες που διατέθηκαν τόσο στα σχολεία όσο και στις επιχειρήσεις διαρθρώθηκαν ως 
ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, δηλαδή διδακτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που διατέθηκε με άδειες ή 
δωρεάν και χρησιμοποιεί συνδυασμό παραδοσιακών και καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης για τη 
μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν την αυτόνομη διαβούλευση του 
μεταφορτωμένου περιεχομένου, τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των 
συμμετεχόντων, την τόνωση της συζήτησης σχετικά με τα θέματα και τις πιθανές εφαρμογές των 
τεχνολογιών που καλύπτονται, παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο, περιεχόμενο, εξηγήσεις και παραδείγματα 

 
3 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 



 

 

και δοκιμές εφαρμογής. Οι ίδιοι στόχοι συναντώνται επίσης στο πλαίσιο των μεθόδων μάθησης δράσης, 
όπου η έρευνα δράσης - η διάρθρωση μορφών ατομικής και ομαδικής μάθησης με βάση την εργασία σε 
οργανωτικά προβλήματα και η εφαρμογή λύσεων ξεκινώντας από ερευνητικά ερωτήματα - απαιτεί νέα 
εργαλεία που διευκολύνουν την απορρόφηση της γνώσης και, ακόμη περισσότερο, τον πειραματισμό και 
την εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Πράγματι, είναι μια μορφή μάθησης μέσω της πράξης στην οποία, αν η ικανότητα είναι «γνώση σε δράση», 
η μάθηση πρέπει να βρει πραγματικές και μελλοντικές εφαρμογές για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, τα οποία μπορούν μόνο να αλλάξουν. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι «ακόμη και όταν η εμπειρία 
είναι καλή δασκάλα, είναι μόνο ένας ιδιωτικός δάσκαλος! Οι άνθρωποι στους οργανισμούς μπορούν να 
ενεργούν συλλογικά, αλλά μαθαίνουν μόνο ατομικά».4 

 

Η μεικτή “διδασκαλία σε τάξη στο βίντεο” και η μεικτή “ φυσική πραγματικότητα στο VR” 

Κάθε τεχνολογική καινοτομία ακολουθεί μια πορεία στην εφαρμογή της. Η τεχνολογία χρειάζεται χρόνο για 

να ωριμάσει, χρόνο για να προσαρμοστούμε, χρόνο για να ανακαλύψουμε και να αναπτύξουμε νέες 

συμβάσεις, αλλά και χρόνο που απαιτείται από τη φυσική επιλογή. Τελικά, ορισμένες τεχνολογίες 

σταθεροποιούνται μετά από ένα δύσκολο λανσάρισμα, άλλες αναδύονται από την αρχή με μεγάλες 

υποσχέσεις αλλά γρήγορα ξεθωριάζουν. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι: «σε ποιες ερωτήσεις ή 

δυσκολίες μπορούν να απαντήσουν οι τεχνολογικές λύσεις; 

 

Το ενδιαφέρον για την Εικονική Πραγματικότητα αυξάνεται σε όλους τους τομείς, με την έννοια της 

«τεχνολογίας που επιτρέπει σε έναν χρήστη να πραγματοποιεί ενέργειες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, αλλά 

αισθάνεται σαν να είναι βυθισμένος σε ένα φυσικό περιβάλλον» και το «περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας βιώνεται μέσω αισθητηριακών ερεθισμάτων που παρέχονται από έναν υπολογιστή και οι 

ενέργειες του εικονικού επισκέπτη μπορούν να επηρεάσουν αυτό που συμβαίνει στο ψηφιακό 

περιβάλλον». Μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μιας οθόνης VR 

τοποθετημένης στο κεφάλι πάνω από τα μάτια ενός μαθητή, αντικαθιστώντας την προβολή του φυσικού 

του περιβάλλοντος με μια ψηφιακά δημιουργημένη οθόνη, η οποία αφήνει στον μαθητή την αίσθηση ότι 

βρίσκεται σε ένα νέο περιβάλλον. 

Μία από τις κύριες εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση του προσωπικού είναι η 

δημιουργία ρεαλιστικών σεναρίων ειδικά για το ρόλο. Αυτή η μεθοδολογία συνεπάγεται ότι η χρήση αυτών 

των νέων τεχνολογιών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στον κλάδο. Με τη δυνατότητα ελέγχου αυτού του 

εικονικού κόσμου, οι εταιρείες μπορούν να διαμορφώσουν όλους τους τύπους εμπειριών που μπορεί να 

μην ήταν δυνατές διαφορετικά. Επιπλέον, αυτά τα περιστατικά μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να 

αναπαράγουν πιθανές επιχειρηματικές κρίσεις, έτσι ώστε οι εργοδότες να μπορούν επίσης να αναλύουν τα 

επίπεδα άγχους και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των χρηστών. 

Μια απίστευτα χρήσιμη πτυχή αυτού είναι να διδάξει στους εργαζόμενους τη διαχείριση κρίσεων. Εάν ένας 

ρόλος περιλαμβάνει ένα στοιχείο κινδύνου ή υψηλά επίπεδα κινδύνου, το VR επιτρέπει στον εργαζόμενο 

να μάθει πώς να χειρίζεται την κατάσταση χωρίς δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις. Τα εικονικά εργαστήρια, 

οι αισθητήρες κίνησης, οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας είναι, επομένως, θεμελιώδη εργαλεία για 

την εκπαίδευση στο παρόν και ειδικά στο εγγύς μέλλον. Οι κλάδοι της επιστήμης, για προφανείς λόγους, 

είναι εκείνοι όπου η αλληλεπίδραση με την τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε πιο αυθόρμητο και άμεσο 

πειραματισμό. Η εργασία σε μια εργασία επιστήμης ή φυσικής, όχι μόνο χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί 

αλλά βιώνοντάς την από πρώτο χέρι, μπορεί να είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη κινητήρια δύναμη, τόσο για 

 
4 Kleiner A., Roth G., Learning histories: a new tool for turning organizational experience into action, mimeo, 1997. 



 

 

την ευκαιρία που παρέχεται στον δάσκαλο να ποικίλει μεταξύ δεκάδων διαφορετικών μαθησιακών 

καταστάσεων όσο και για τους μαθητές που εμπλέκονται στο πρώτο άτομο να έχουν μια ενεργή και 

προληπτική στάση. Σε εικονικά δημιουργημένους κόσμους, η έννοια της "κατασκευής γνώσης" αποκτά ένα 

νέο νόημα, καθώς "είναι δυνατόν να κατασκευαστούν αντικείμενα και περιβάλλοντα που προσομοιώνουν 

πραγματικά αλλά έχουν ψηφιακή φύση". Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να έχει ψηφιακά αντικείμενα που 

αναπαρίστανται σε ενισχυμένη ή πολύ πιο λεπτομερή κλίμακα από τα πραγματικά αντικείμενα, 

καθιστώντας δυνατές μακροσκοπικές ή μικροσκοπικές απεικονίσεις. Επιπλέον, είναι δυνατόν να ανατεθούν 

διερευνητικές λειτουργίες σε ψηφιακά αντικείμενα χωρίς να αναληφθούν κίνδυνοι έτσι ώστε ένα 

αντικείμενο - ή ένα άτομο - να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να έχει συνέπειες που 

διαδίδονται στον πραγματικό κόσμο.  Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η κατασκευαστική βιομηχανία, η 

οποία αρχίζει να ενσωματώνει την εικονική πραγματικότητα στα εκπαιδευτικά της προγράμματα για να 

επιτρέψει στους υπαλλήλους να αποκτήσουν εμπειρία σε εργασίες που θα ήταν δύσκολο να μάθουν 

διαφορετικά, όπως ο χειρισμός βαρέων μηχανημάτων. Ο βιομηχανικός τομέας (αλλά και η υγειονομική 

περίθαλψη, παρόλο που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο), ωστόσο, δεν είναι ο μόνος τομέας που 

εμπλέκεται επειδή αυτός ο τύπος. 

Ένα στοιχείο κρίσιμης σημασίας στο σχεδιασμό ενός μαθήματος που χρησιμοποιεί την παιχνιδοποίηση 

είναι, φυσικά, η αξιολόγηση. Πρέπει να μελετηθεί με βάση τα θεωρητικά μοντέλα που αναφέρονται κατά 

το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους στόχους κατάρτισης που πρέπει να επιδιωχθούν και 

τα τεχνολογικά εργαλεία που διαμεσολαβούν τη δραστηριότητα. Υπό αυτή την έννοια, οι διαμορφωτικές 

αξιολογήσεις είναι πολύτιμες, δηλαδή εκείνες που, αφενός, βελτιώνουν και αναθεωρούν εκείνες τις πτυχές 

που αναδείχθηκαν ως κρίσιμες κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφετέρου, 

αποτελούν μια στιγμή μάθησης κατά τη διάρκεια του ίδιου του μαθήματος. H διαμορφωτική αξιολόγηση, 

χρησιμοποιεί την έννοια της «γνωστικής ενεργοποίησης», δηλαδή «της ανάκτησης και της χρήσης των 

γνωστικών του πόρων από τον μαθητή για να αποδώσουν νόημα στις νέες πληροφορίες που βρίσκει σε ένα 

μαθησιακό μονοπάτι".5  

Κατά τη χρήση του VR, οι μαθητές φαίνεται να είναι πιο σίγουροι, λιγότερο αποστασιοποιημένοι και να 

έχουν ισχυρότερη συναισθηματική σύνδεση και όταν αναπτύσσονται σε αρκετούς μαθητές, η εκπαίδευση 

vr (v-learn) για την εκπαίδευση των ήπιων δεξιοτήτων μπορεί να είναι πιο οικονομικά αποδοτική από τους 

τρόπους διδασκαλίας ή ηλεκτρονικής μάθησης. Πολύ σημαντικά και απαντώντας στην κριτική σχετικά με τη 

συμμετοχή των ήπιων δεξιοτήτων στην εικονική πραγματικότητα, καθώς και των σκληρών δεξιοτήτων, είναι 

τα ευρήματα ορισμένων μελετών που διερευνούν το v-learn, την ικανότητα χρήσης της εικονικής 

πραγματικότητας για την εκπαίδευση δεξιοτήτων. Μια μελέτη της PwC 6, στην πραγματικότητα, εκτιμά ότι 

οι μαθητές ήταν έως και τέσσερις φορές πιο εστιασμένοι από τους ηλεκτρονικούς μαθητές. Ολοκλήρωσαν 

την εκπαίδευση κατά μέσο όρο τέσσερις φορές πιο γρήγορα από την εκπαίδευση στην τάξη και 1,5 φορές 

πιο γρήγορα από την ηλεκτρονική μάθηση. Οι μαθητές Vr ήταν 3.75 φορές πιο συναισθηματικά 

συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο από τους μαθητές που παρακολουθούσαν στην τάξη και 2.3 φορές πιο 

συνδεδεμένοι από τους διαδικτυακούς μαθητές. Αυτά τα δεδομένα προσπαθούν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις όπως: "πώς επιλέγουμε την πιο κατάλληλη στρατηγική διδασκαλίας για διαδικτυακές και 

πρόσωπο με πρόσωπο στιγμές;" καθώς και "πώς να αλληλουχήσουμε στιγμές στο διαδίκτυο και εκτός 

σύνδεσης;" Από την άποψη αυτή, η προσέγγιση των «σεναρίων» είναι επίσης χρήσιμη. 

Με τον όρο σενάρια, εννοούμε μια ακολουθία λογικά συνενωμένων ενεργειών, όπου εναλλάσσονται 

εσωτερικά και εξωτερικά σενάρια. Οι πρώτες είναι εκείνες που έχουν ήδη εσωτερικευτεί από τους 

 
5 Trinchero R., Valutazione formante per l’attivazione cognitiva. Spunti per un uso efficace delle tecnologie per 
apprendere in classe. “Italian Journal of Educational Technology”, 2018. 
6 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-
effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf  

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf


 

 

εκπαιδευόμενους, δηλαδή έχουν ήδη αποκτηθεί με βάση προηγούμενη εμπειρία και γνώση. Από την άλλη, 

οι εξωτερικές είναι διαμορφώσεις στοιχείων που δομούν και διευκολύνουν τη συνεργατική δράση, που 

συνήθως προτείνει ο δάσκαλος. Το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αναπαραχθεί 

οπουδήποτε βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, καθιστώντας έτσι τη μικτή μάθηση πιο καθηλωτική από ποτέ, 

καθώς ο μαθητής δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί παθητικός δέκτης που αποκτά γνώση απλά παρατηρώντας 

ή ακούγοντας κάτι ενδιαφέρον, αλλά ανακαλύπτει εκ νέου τη μάθηση ως μια ενεργή διαδικασία στην οποία 

το άτομο κατασκευάζει τις γνώσεις του εξάγοντας νοήματα από αλληλεπιδράσεις με τον περιβάλλοντα 

κόσμο. 

Αυτό ισχύει σε σημείο που ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας υπερβολικός αριθμός αισθητηριακών 

εισροών στον εικονικό κόσμο θα οδηγούσε σε γνωστική υπερφόρτωση, επηρεάζοντας έτσι τη μάθηση, η 

οποία είναι μειωμένη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

 Ωστόσο, ένας παράγοντας θεμελιώδους σημασίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση της 

δυνατότητας εισαγωγής εικονικής πραγματικότητας σε όλα σχεδόν τα πλαίσια που αφορούν την κατάρτιση 

των εκπαιδευομένων, είναι η αντίσταση στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τη συνεχή μάθηση 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτών. Εξ ου και πάλι η ανάγκη παρέμβασης, όχι μόνο προς τους 

εκπαιδευόμενους αλλά και προς τους εκπαιδευτές. 

Από αυτή την άποψη, για άλλη μια φορά, υπάρχει η ανάγκη για δράση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να αξιολογούνται τα μαθήματα με εικονική πραγματικότητα προκειμένου να μετρηθούν τα οφέλη 

τους. Αυτό πραγματοποιείται με αξιολογικές στιγμές που μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, θέτοντας 

είτε ως «αξιολόγηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων», είτε ως αξιολόγηση των 

προϊόντων της ομαδικής δραστηριότητας, είτε ακόμα και ως αξιολόγηση της ίδιας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, λειτουργώντας μια συνεχή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του μαθήματος σε 

σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους”7. 

Με τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, είναι σκόπιμο να ολοκληρώσουμε με προβληματισμό σχετικά 

με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αυτές στην υποστήριξη των διαφόρων τύπων αξιολόγησης 

που παρουσιάζονται ανωτέρω.  Δραστηριότητες που δημιουργούν δύσκολα προβλήματα ακόμη και, όπως 

στην περίπτωσή μας, μέσα σε εικονικά εργαστήρια και προσομοιωτές, μπορούν να αποτελέσουν 

διαμορφωτικές εμπειρίες αξιολόγησης όπου είναι το λογισμικό που παρέχει ανατροφοδότηση. Η χρήση της 

αυτόματης ανατροφοδότησης, επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να θέσει τον εαυτό του σε 

θέση υποστήριξης για τη δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων, και όχι σε αυτή του κριτή, συνοδεύοντας 

τους μαθητές στην «πρόκληση» στο πλαίσιο της προσομοίωσης και της συλλογιστικής μαζί τους. Ωστόσο, 

το κρίσιμο είναι ότι η προτεινόμενη ανατροφοδότηση δεν θα πρέπει απλώς να ορίζει τη δεδομένη 

απάντηση ως «σωστή» ή «λανθασμένη», αλλά να παρέχει προτάσεις και στοιχεία για προβληματισμό και 

αναθεώρηση των επιλογών κάποιου. 

Η σημασία των δεξιοτήτων  

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη στάση/χαρακτηριστικά για να αναπτύξουν τη μικτή 
εκπαίδευση: 

a) Προορατικότητα  
b) Ευελιξία  
c) Ενεργητική ακρόαση  
d) Υπομονή 

 
7 Author’s translation of Cacciamani S., Giannandrea L., La classe come comunità di apprendimento, Carocci, 2004.  



 

 

e) Ενσυναίσθηση  
f) Θετική στάση  
g) Κίνητρο 
h) Εμπιστοσύνη με τη χρήση εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας. 

 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να συνδεθούν με τους εκπαιδευόμενους και να 
κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές 
VR. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει να επιδειχθεί ισχυρή θέληση για μάθηση πριν από την έναρξη των 
πιλότων. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι μαθητές δίνουν προσοχή και ότι είναι πρόθυμοι να 
μάθουν.  

Τα δια ζώσης μαθήματα πρέπει να είναι δυναμικά και ενδιαφέροντα. 

Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτές να αξιολογούν το επίπεδο των μαθητών πριν ξεκινήσει η 
εκπαίδευση και να ελέγξουν την πρόοδο κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση. Για να γίνει αυτό, οι 
εταίροι έχουν αναπτύξει μια σειρά ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο μας. 

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τους χειριστές γερανών  

Ορισμένοι χειριστές κινητών γερανών ειδικεύονται σε διαφορετικές λειτουργίες γερανού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ένας χειριστής μπορεί να εργάζεται για χρόνια σε μια ενιαία μεγάλη τοποθεσία, 
λειτουργώντας έναν μόνο τύπο και μέγεθος κινητού γερανού. Για παράδειγμα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών γερανών που εργάζονται για εταιρείες ενοικίασης μπορεί σπάνια να εργάζονται στον ίδιο τόπο 
περισσότερες από μία φορές και μπορεί να εκτελούν τακτικά ποικιλία εργασιών με διαφορετικούς τύπους 
και μεγέθη κινητών γερανών. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας είναι σε εξωτερικούς χώρους. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά για τα άτομα που εισέρχονται στο επάγγελμα είναι:  

• Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, 

• Μηχανική ικανότητα,  

• Μαθηματική ικανότητα, 

• Εξαιρετική οπτική αντίληψη και αντίληψη βάθους  

• Υψηλός βαθμός συντονισμού χεριού-ποδιού-ματιού. 

Η λειτουργία ορισμένων κινητών γερανών είναι απαιτητική σωματικά, όπως και ο χειρισμός εξαρτημάτων. 
Οι δεξιότητες των χειριστών κινητών γερανών μπορούν να μεταφερθούν στη λειτουργία άλλου βαρέος 
εξοπλισμού. Με την εμπειρία τους, οι χειριστές κινητών γερανών μπορούν να προχωρήσουν σε καριέρες 
όπως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επόπτες, εκπαιδευτές και συντονιστές θέσεων εργασίας. 

Στοιχεία αναφοράς για τις ικανότητες που απαιτούνται για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε 
εργασίες ανύψωσης https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-
ohs-regulation/ohs-guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34 . 

Πριν από τη λειτουργία ενός γερανού, ανυψωτικού ή άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εφαρμογή 
ανύψωσης, ο χειριστής πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να το πράττει, ανάλογα με τον 
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και ανάλογα με τις ευθύνες του χειριστή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
των ακόλουθων: 

(α) Κατανόηση των πληροφοριών στο εγχειρίδιο λειτουργίας και τις αυτοκόλλητες ετικέτες 
ασφαλείας του κατασκευαστή του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών έκτακτης 

https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34
https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34


 

 

ανάγκης, κατανόηση των περιορισμών του εξοπλισμού (π.χ. κλίσεις, έδαφος, φορτία, επεκτάσεις), 
κατανόηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων των κανονισμών) 

(β) Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών κινδύνων εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων, 
υπόγειων, των συνθηκών εδάφους (κλίση/έδαφος/εκσκαφή) και άλλων παραγόντων σε κοντινή 
απόσταση (πεζών και κυκλοφορίας) 

(γ) Δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του γερανού ή του ανυψωτήρα 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

(δ) Επιλογή του κατάλληλου βραχίονα, κεραίας, προέκτασης γραμμής/στηθαίου, τμημάτων 
γραμμής φόρτωσης και αντίβαρου για την κάλυψη των απαιτήσεων ανύψωσης και τον 
προσδιορισμό της καθαρής ανυψωτικής ικανότητας αυτής της διαμόρφωσης 

(ε) Γνώση, κατανόηση και σωστή χρήση των διαγραμμάτων φορτίου σε σχέση με τα πραγματικά 
εγκατεστημένα εξαρτήματα ανύψωσης και τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται 

(στ) Επιλογή, διαμόρφωση και χρήση των στοιχείων ελέγχου και του πίνακα ελέγχου, του 
υπολογιστή και περιορισμός των λειτουργιών της συσκευής σε σχέση με τα πραγματικά 
εγκατεστημένα εξαρτήματα του μηχανήματος 

(ζ) Επιθεώρηση των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού (π.χ. έλεγχοι πριν από τη 
λειτουργία και τακτικές περιοδικές επιθεωρήσεις) και εκτέλεση ελάσσονος συντήρησης, όπως 
απαιτείται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, το εφαρμοστέο πρότυπο ή τον εργοδότη και 
σε διαστήματα που απαιτούνται από αυτές 

(η) τήρηση του ημερολογίου του εξοπλισμού όσον αφορά τις επιθεωρήσεις πριν από τη βάρδια και 
τους ελέγχους ασφαλείας και καταγραφή τυχόν παρατηρούμενων ελαττωμάτων, δυσκολίας 
λειτουργίας ή ανάγκης συντήρησης· άμεση αναφορά των απαιτούμενων επισκευών στον εργοδότη 

(θ) Χειρισμός του εξοπλισμού με σωστό, ασφαλή, ελεγχόμενο και ομαλό τρόπο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Κατανόηση και εφαρμογή ασφαλών διαδικασιών ξάρτιας και 
ανύψωσης 

(ι) Κατανόηση και χρήση σημάτων χειρός και ραδιοεθνικού πρωτοκόλλου για εργασίες ανύψωσης 

(κ) Υπολογισμός (ανάλογα με τις ανάγκες) και κατανόηση των σχεδίων ανύψωσης 

(λ) Κατανόηση των κρίσιμων ορισμών ανύψωσης, της εποπτείας, του σχεδιασμού και της 
εκπλήρωσης των ισχυουσών απαιτήσεων 

(μ) Κλείσιμο και ασφάλιση του εξοπλισμού όταν είναι αφύλακτος 

Εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει κενά στις γνώσεις ή τις δεξιότητες του εργαζομένου, ο εργοδότης 
πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κενά αυτά αντιμετωπίζονται μέσω περαιτέρω κατάρτισης και 
εκπαίδευσης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

- Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής CRANE 4.0 και του εξοπλισμού VR, 
- Ικανότητα υλοποίησης μικτής κατάρτισης εικονικής πραγματικότητας σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις) του κατασκευαστικού τομέα, 
- Ικανότητα συνοδείας των εκπαιδευόμενων σε μικτή εκπαίδευση 
 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι γλωσσικές δεξιότητες βελτιώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών.  



 

 

Η έκφραση ιδεών, η ενεργητική ακρόαση και οι δεξιότητες αγγλικών βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών συνεδριών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Εξοπλισμός εικονικής πραγματικότητας  
Εφαρμογή OCULUS  
Πλοήγηση στο διαδίκτυο 

ORGANISATIONAL / MANAGERIAL SKILLS 

- Βελτίωση των οργανωτικών δεξιοτήτων.   
- Ομαδική εργασία  
- Δημιουργική σκέψη  
- Αναλυτικές δεξιότητες - Διαχείριση συγκρούσεων 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

- Αποτελεσματική επικοινωνία με άλλα μέλη της ομάδας, 
- Ανάπτυξη ικανότητας ακρόασης, ακοής και κατανόησης, ειδικά σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
- Καλές δεξιότητες επικοινωνίας χρήσιμες για τη διεξαγωγή μιας καινοτόμου εκπαίδευσης με τη χρήση 
εξοπλισμού VR. 

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

- Ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας με την ομάδα. Ικανότητα ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
συνεργασίας, υποστήριξης πρωτοβουλιών. 
- Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. 

 

  



 

 

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας 

Επισκόπηση του εγχειριδίου προσομοιωτή  

Η SQLearn έχει αναπτύξει ένα εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προσομοιωτή, το οποίο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  
- Πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό CRANE4.0 
- Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού 
- Πώς να χρησιμοποιήσετε το υλικό 

Σχετικά με την εικονική πραγματικότητα (VR) στην εκπαίδευση  

Η εικονική πραγματικότητα (VR) θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στον τρόπο που διδάσκουμε και 

μαθαίνουμε. Το VR χαρακτηρίζεται από εμβάθυνση, αισθητηριακή ανάδραση και διαδραστικότητα. Μια 

πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι η χρήση της εικονικής πραγματικότητας (με την ευρύτερη έννοια) στην 

εκπαίδευση αυξάνει τη μαθησιακή επιτυχία, ειδικά με σύντομο μαθησιακό περιεχόμενο (Spilski et al, 2019).  

Καθώς οι τεχνίτες εστιάζουν στη μεταφορά γνώσης προσανατολισμένης στη δράση, η εικονική 

πραγματικότητα μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα την εκπαίδευσή τους με τις καθηλωτικές δυνατότητες 

αλληλεπίδρασής της (Spilski et al, 2019), ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενο δράσης, δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να βιώσουν την πραγματικότητα της ύπαρξης σε ένα άγνωστο εργασιακό περιβάλλον. Η 

επαγγελματική κατάρτιση έχει να κάνει με την ισορροπία μεταξύ της απόκτησης γνώσης και της 

οικοδόμησης εμπειρίας – μάθησης μέσω της πρακτικής (Derrick, 2020). Η δυνατότητα να επιστρέψετε στα 

σενάρια ξανά και ξανά, χωρίς επιπλέον έξοδα ή ταλαιπωρία, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. 

 

Οφέλη από το VR 

Ένα από τα ζητήματα των τυπικών μεθόδων κατάρτισης είναι η περιορισμένη ικανότητα περιγραφής και 
παραδειγματοληψίας περίπλοκων εννοιών και εξήγησής τους με πιο πρακτικό και προσιτό τρόπο (Manshul, 
2020). Ο σημερινός τρόπος εξήγησης των πραγμάτων είναι συχνά μια υπόθεση επιτυχίας και αποτυχίας, 
όπου ορισμένοι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το νόημα ενώ άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι 
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας μπορούν να κάνουν τη διαδικασία εξήγησης περίπλοκων εννοιών 
λιγότερο δύσκολη. Ως εκ τούτου, διευρύνει τις δυνατότητες διδασκαλίας (Fernandez, 2017). Ένα από τα πιο 
δύσκολα στοιχεία της διδασκαλίας είναι η διατήρηση της προσοχής της τάξης ανέπαφη και η αντιμετώπιση 
ποικίλων περισπασμών (Kalogiannakis, 2010). Μια καλά ενορχηστρωμένη εμπειρία εικονικής 
πραγματικότητας μπορεί να αποκλείσει εντελώς την προσοχή των εκπαιδευομένων από τυχόν παράγοντες 
που αποσπούν την προσοχή και να ενισχύσει σημαντικά τη συγκέντρωσή τους στο θέμα (Bailenson et al, 
2008). 
Η  εκπαίδευση VR είναι από προεπιλογή μια πολύ πιο συναρπαστική διαδικασία, από τη διδασκαλία στην 
τάξη. Υπάρχει κάποια δράση σε εξέλιξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι πιο ενεργοί στη 
διαδικασία. Από τη μία πλευρά, βοηθά να τους κρατήσει επικεντρωμένους στο θέμα, ενώ από την άλλη 
πλευρά, τους κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον για το ίδιο το θέμα, καθώς μπορούν να κάνουν κάτι με αυτό. Η 
διαδραστικότητα είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η εικονική πραγματικότητα είναι τόσο ελκυστική για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (Grzegorczyk et al, 2019). Η Εικονική Πραγματικότητα δίνει την ευκαιρία να 
γνωρίσετε το θέμα εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος εμπειρίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό 
και αποτελεσματικό στην παροχή γνώσης από μια παραδοσιακή διάλεξη (Carruth, 2017). 

 

Προκλήσεις VR  

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη VR εκπαίδευση είναι καθαρά πρακτικό - χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια (τόσο από την πλευρά των προγραμματιστών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών) για 
τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου VR που θα καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 



 

 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο αποτελεί πρόκληση: 

• Τα βασικά εργαλεία VR δεν επαρκούν για την παραγωγή ελκυστικού περιεχομένου. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα αλλά όχι ως υποκατάστατο.  

• Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να κάνουν καθηλωτικές εμπειρίες μόνοι τους. 

• Εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου στα σχόλια του κοινού-στόχου. 
Ο αντίκτυπος της εικονικής πραγματικότητας στην ψυχική και σωματική υγεία δεν έχει μελετηθεί ευρέως 
(Kenwrigh, 2018). Από τη μία πλευρά, οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνολογία είναι συγκριτικά νέα. Από την 
άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο διαδεδομένο ακόμα, οπότε δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για έρευνα. 
 
Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού 

Το Oculus Quest είναι μια συσκευή χωρίς σύνδεση που συνήθως δεν απαιτεί υπολογιστή για να 
λειτουργήσει. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη εφαρμογών που 
αναπτύχθηκαν για το Oculus Rift, πρέπει να συνδέσετε το Oculus Quest στον υπολογιστή σας. 
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος για το Oculus Quest 2/Meta Quest με υπολογιστή 

Air Link:Processor: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X ή καλύτερα  
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD 500 Series and higher 
Memory: 8GB 
Operating System: Microsoft Windows 10 
USB Ports: 1x USB port 
 
Πώς να χρησιμοποιήσετε το υλικό 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=ZBSiZ5Pcjjg  

Για τη χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικών Quest 2: https://support.oculus.com/articles/headsets-and-

accessories/using-your-headset/index-using-your-headset/  

Βήμα 1: Ρύθμιση του Oculus Quest 2/Μετα-αναζήτηση  

Υπάρχει ένα υπέροχο εισαγωγικό βίντεο που μεταφορτώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Oculus 
εδώ. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσετε πριν ξεκινήσετε τη συσκευή για να κατανοήσετε τα 
βασικά, αν και το ίδιο το μηχάνημα είναι αρκετά διαισθητικό. 
 
Πρώτα απ 'όλα, για να χρησιμοποιήσετε το Oculus quest, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο 
Facebook και να συνδεθείτε σε αυτόν μέσω της συσκευής αναζήτησης. Αυτό είναι το 1ο και υποχρεωτικό 
βήμα για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανεξάρτητα από τις εφαρμογές VR που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα νέο ιδιωτικό λογαριασμό στο Facebook, τον 
οποίο θα χρησιμοποιείτε μόνο για το Oculus σας. 

 

Βήμα 2: Ρύθμιση του Oculus Quest 2 

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή Quest, κατεβάστε την εφαρμογή Oculus από Google play Store σε μια 

συσκευή smartphone. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, πρέπει να ανοίξετε το Google Play Store και 

να συνδεθείτε στο Δίκτυο Wi-Fi, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορεί να βρει τη συσκευή.  

Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδέστε το λογαριασμό Facebook, όπως αναφέρεται στο βήμα 1. Στη συνέχεια, 

μεταβείτε στο Μενού, επιλέξτε συσκευές και επιλέξτε τη συσκευή Oculus Quest.  

Την πρώτη φορά, η εφαρμογή για κινητά θα σας ζητήσει να αντιστοιχίσετε μια συσκευή με το κινητό σας 

τηλέφωνο. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBSiZ5Pcjjg
https://support.oculus.com/articles/headsets-and-accessories/using-your-headset/index-using-your-headset/
https://support.oculus.com/articles/headsets-and-accessories/using-your-headset/index-using-your-headset/
https://www.youtube.com/watch?v=pVFcsedWsKE


 

 

Τελικό βήμα: Ξεκινήστε τις εφαρμογές σας στο Oculus 
1. Φορέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή Oculus. 
2. Μεταβείτε στο μενού εφαρμογών. 

 

3. Στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή για να ξεκινήσετε τη λήψη και να την εγκαταστήσετε 
(αναζητήστε γερανούς στην κατηγορία "διαφορετική εφαρμογή"). 

4. Τώρα, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εφαρμογή. 
 

Πρόσβαση στην εφαρμογήCrane 4.0: VR για εκπαίδευση 

1. Η εφαρμογή θα δημοσιευτεί στο Εργαστήριο Εφαρμογών (Oculus). Πρέπει να πλοηγηθείτε στο 
Sidequest και αναζητήστε την εφαρμογή. 

2. Επιλέξτε την εφαρμογή: Crane 4.0: VR για εκπαίδευση και πατήστε το κουμπί "λήψη εφαρμογής”. 
3. Στην ιστοσελίδα της Oculus, και αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό Facebook που θα 

χρησιμοποιήσετε για quest, πατήστε το κουμπί "Get/Λήψη", για να καταχωρήσετε την εφαρμογή 
στο λογαριασμό Facebook.  

https://sidequestvr.com/


 

 

 Πώς να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο oculus 

1) Πατώντας & κρατώντας το κουμπί λαβής μπορείτε να αρπάξετε αντικείμενα.  
2) Εάν θέλετε να αλλάξετε χέρια (για παράδειγμα, αντί για το δεξί σας χέρι για να χρησιμοποιήσετε το 

αριστερό σας χέρι), πρώτα αφήνετε λίγο χώρο μεταξύ του εικονικού αριστερού σας χεριού και του 

αντικειμένου που αρπάζετε αυτήν τη στιγμή και χρησιμοποιώντας το εικονικό δεξί χέρι, πατάτε και 

κρατάτε πατημένο το αριστερό κουμπί λαβής. Μετά από αυτό μπορείτε να σταματήσετε να πατάτε 

το δεξί κουμπί λαβής. 

3) Πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης, κάνετε κλικ ή επιλέγετε UI (περιβάλλον χρήστη: κουμπιά 

έναρξης/συνέχειας) όταν χρειάζεται. 

4) Χρησιμοποιώντας το αριστερό μοχλό μπορείτε να μετακινηθείτε προς όλες τις κατευθύνσεις. 
5) Με το δεξιό μοχλό περιστρέφετε την κάμερα αριστερά ή δεξιά. 

Για να δείτε πάνω ή κάτω, απλά περιστρέψτε το κεφάλι σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Παρακολουθήστε τα 4 υποστηρικτικά βίντεο 

a) Move yourself & the camera 
b) How to press buttons 
c) Select objects 
d) Grab things & Change hands 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nGHhPp_55II&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=153H-mm01xE&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_AQJT7orcbU&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XMaNDAO6aOQ&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=1


 

 

CRANE4.0 Οδηγίες 
Ο στόχος του Crane 4.0: VR για εκπαίδευση είναι να προσφέρει στους χειριστές γερανών, τις εταιρείες και 

τα εκπαιδευτικά κέντρα μια καινοτόμο μεθοδολογία εκπαίδευσης, με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. 

1.  Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, θα δείτε το Κύριο Μενού. 

 

2. Κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά, θα δείτε έναν πίνακα με δραστηριότητες για τη 
συγκεκριμένη ενότητα που επιλέγετε. 

 

 

  



 

 

3. Αφού επιλέξετε τη δραστηριότητα και πατήσετε το κουμπί έναρξης, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
δραστηριότητα ή να επιστρέψετε στο μενού δραστηριότητας πατώντας το κουμπί επιστροφής. 

 

4. Σε όλες τις δραστηριότητες πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και μπορείτε να αλληλεπιδράσετε 
με το πράσινο περιγραφόμενο αντικείμενο πατώντας με το χέρι avatar σας ή πιάνοντας με την 
αριστερή σκανδάλη από το δεξί χειριστήριο ή με τη δεξιά σκανδάλη από το αριστερό χειριστήριο. 
Όταν σας ζητηθεί μια ερώτηση και πρέπει να επιλέξετε μια απάντηση την οποία μπορείτε να 
επιλέξετε με την μπροστινή σκανδάλη/μοχλό 

 

  



 

 

4. Αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Η μεικτή εκπαιδευτική στρατηγική του Crane 4.0 σκοπεύει να ενισχύσει την απόκτηση γνώσης μέσω της 

ενεργού συμμετοχής σε εικονικά σενάρια που βασίζονται στην εργασία. 

Ο σκοπός του έργου ήταν να εμπλέξει τους μαθητές σε μια ενεργή μαθησιακή διαδικασία που θα 

μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα. Το Crane 4.0  προσφέρει μια 

εναλλακτική λύση στις συμβατικές προσεγγίσεις. Όταν εργάζεστε με ενήλικες ή μαθητές που έχουν ένα 

επάγγελμα και θέλουν να αναβαθμίσουν ή να ενημερώσουν τις δεξιότητές τους, είναι σημαντικό να 

αναπτύξουν μια άλλη προσέγγιση για την ενίσχυση και τη βελτίωση της απόκτησης μάθησης. Σε αυτή την 

περίπτωση, το CRANE4.0 επέλεξε συνεχείς ελέγχους αναπτύσσοντας ερωτηματολόγια ικανοποίησης και 

αξιολογήσεις πριν και μετά την εκπαίδευση. Οι πιλοτικές συνεδρίες και η εκπαίδευση που 

πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι η προσέγγιση βελτιώνει την απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

επειδή αυξάνει τη συμμετοχή, την ικανοποίηση και την επίτευξη των μαθητών. 

Η επέκταση της πρακτικής εμπειρίας των χειριστών γερανών μέσω VR είναι ένας σημαντικός στόχος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος CRANE 4.0, το οποίο λαμβάνει επίσης υπόψη τη σημασία των 

αυτοκατευθυνόμενων ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 

Το VR δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνετε ανεξάρτητα, κάνοντας λάθη χωρίς να διακινδυνεύετε την 

ασφάλεια σας ή την ασφάλεια των άλλων. Επίσης, η ενεργός συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία 

συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής ικανοποίησης των μαθητών. Η μεικτή εκπαίδευση έχει δύο κύρια 

μέρη: 

• Μέρος πριν από την τάξη: οι μαθητές αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις μέσω εσωτερικών 

μαθημάτων. Τα μαθήματα διευθύνονται από έναν εκπαιδευτή. Εδώ οι μαθητές εκτίθενται σε 

εκπαιδευτικό υλικό. 

• Μέρος μετά από την τάξη: εδώ οι μαθητές εφαρμόζουν τις προηγούμενες γνώσεις τους. 

Μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται έξυπνα τηλέφωνα, εξοπλισμό VR και εφαρμογή VR για να 

εκτελέσουν το σενάριο. Μπορούν να το κάνουν στους χρόνους, το χώρο και το ρυθμό που 

προτιμούν ή κατευθύνονται από τον εκπαιδευτή. 

Mεθοδολογία 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια διαδικασία αφομοίωσης της γνώσης, πρακτικής δράσης της 

κεφαλαιοποίησης και εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

μέθοδοι και τα μέσα εκπαίδευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

πολυάριθμα και διαφορετικά. Κατά την επιλογή των μεθόδων κατάρτισης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 

ανάγκες που εκφράζονται από τους ενήλικες, το προσωπικό ενδιαφέρον, τη γνώση και την εμπειρία.  

Επιπλέον, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται επηρεάζονται από τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς 

στόχους, από τις ιδιαιτερότητες και την ετερογένεια της ομάδας ως επίπεδο γνώσης, από τον διαθέσιμο 

χρόνο για προετοιμασία και εκπαίδευση, από το χώρο, τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά, το κόστος και 

τους εκπαιδευτές. 

Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση των χειριστών γερανών στην 

καθιέρωση κατάλληλων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Αυτά εξαρτώνται από τον χρόνο που 

αφιερώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση, ο οποίος είναι γενικά αρκετά περιορισμένος, την αντίσταση 

στην αλλαγή και τη χαμηλή ευελιξία των συμμετεχόντων και μερικές φορές ακόμη και την έλλειψη 

εμπιστοσύνης που δημιουργείται από την εμφάνιση νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ανεξάρτητα από τις 

μεθοδολογίες που υιοθετούν οι εκπαιδευτές, πρέπει να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. 



 

 

Στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε παραπάνω, οι συνιστώμενες μέθοδοι για την κατάρτιση και την 

επαγγελματική κατάρτιση των χειριστών γερανών είναι οι εξής:  

Η παρουσίαση είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει τη μεταφορά πληροφοριών σε όσο το δυνατόν 

απλούστερη μορφή, συνοδευόμενη από ενδεικτικές εικόνες, το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να 

σχεδιάζεται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην εργασία και την ασφαλή 

λειτουργία του γερανού. Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο διαδραστική, αλλά μπορεί να ακολουθηθεί από 

ερωτήσεις και απαντήσεις και συνιστάται για μια μεγαλύτερη ομάδα μαθητών. Ο χρόνος που διατίθεται για 

τη μετάδοση πληροφοριών θα πρέπει να είναι περιορισμένος, αλλά η μέθοδος μπορεί να είναι 

αποτελεσματική εάν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί οπτικά βοηθήματα και οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν 

τις πληροφορίες λίγο μετά την παρουσίαση. Ωστόσο, το επίπεδο των γνώσεων που αποκτώνται θα μειωθεί 

σταδιακά εάν οι χειριστές γερανών δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν στην πράξη τις αποκτηθείσες 

δεξιότητες. 

Η επίδειξη περιλαμβάνει την ενημέρωση και την επίδειξη στους χειριστές γερανών πώς πρέπει να 

προχωρήσουν στην επίλυση ορισμένων συγκεκριμένων εργασιών σχετικά με την επιθεώρηση γερανού πριν 

ξεκινήσουν την εργασία και τον έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές VR, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει σε συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας. Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η μέθοδος παρέχει λύσεις για τα καθήκοντα στα οποία η 

συμμετοχή των χειριστών γερανών είναι ελάχιστη. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος είναι διαδραστική, αυξάνει τη 

συμμετοχή, την ικανοποίηση και την απόδοση των μαθητών, αλλά συνιστάται για μια μικρή ομάδα 

μαθητών. Ο στόχος της επέκτασης της πρακτικής εμπειρίας μέσω της εικονικής πραγματικότητας, είναι η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση αυτοκατευθυνόμενων προβλημάτων. Οι εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν πειραματιζόμενοι, κάνοντας λάθη 

χωρίς να διακινδυνεύουν τη δική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια των άλλων. 

Η μέθοδος μελέτης περίπτωσης βοηθά τους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται αποτελεσματικά στον 

επαγγελματικό τους τομέα. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών πόρων που αναπτύχθηκαν μέσω της 

σύμπραξης του έργου περιγράφει πολλές πραγματικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από εικόνες και σκίτσα 

που μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα από διάφορα πλαίσια. Τα 

μελετημένα πλαίσια παράγουν αποφάσεις που οι χειριστές γερανών μπορούν να προσαρμόσουν στις δικές 

τους εργασίες. Η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης περιλαμβάνει ομαδικές συζητήσεις που δημιουργούν 

διάφορες απόψεις σχετικά με τις πηγές των προβλημάτων στην εργασία, τις συνθήκες εμφάνισης και τις 

καλύτερες λύσεις. 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης είναι ότι δεν υπάρχει «καλύτερη δυνατή 

απάντηση» και οι μαθητές δεν κρίνονται από το επίπεδο των γνώσεών τους. Τα ίδια γεγονότα μπορεί να 

γίνουν αντιληπτά διαφορετικά από άτομα με την ίδια εμπειρία. Οι μελέτες που περιγράφονται ευνοούν την 

πρακτική σκέψη και ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην ανάλυση και τη συζήτησή 

τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή συνίσταται στη διανομή της μελέτης σε όλους τους συμμετέχοντες, στην 

περιγραφή της περίπτωσης, στην τόνωση των συζητήσεων και των ιδεών που παράγονται από τους 

συμμετέχοντες. Οι μαθητές πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να αφομοιώσουν τις πληροφορίες. 

Οπτικές μέθοδοι. Οι μαθητές μαθαίνουν πιο γρήγορα όταν οι παρουσιάσεις ολοκληρώνονται με 

οπτικές εικόνες. Οι εφαρμογές VR και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μειώνουν σημαντικά το χρόνο που 

απαιτείται για την παρουσίαση μιας συγκεκριμένης κατάστασης, αποτελώντας ένα πραγματικό ερέθισμα 

στη μαθησιακή διαδικασία. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι οι εικόνες είναι τρεις φορές πιο 

αποτελεσματικές από την απλή ανάγνωση κειμένου και ομιλίας που συνοδεύεται από εικόνες είναι έξι 

φορές πιο αποτελεσματική από την προφορική παρουσίαση. 



 

 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπτικό υλικό χρησιμοποιώντας εφαρμογές VR για να 

τονίσουν και να επιδείξουν συγκεκριμένες καταστάσεις εργασίας που παρουσιάζουν τις κύριες ιδέες. Έτσι, 

οι χειριστές γερανών αποφεύγουν να παρανοήσουν τις κύριες πτυχές της χρήσης και της επιθεώρησης των 

γερανών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα αποθήκευσής τους. 

Καταιγισμός ιδεών. Η μέθοδος συνίσταται στην παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων ιδεών που 

σχετίζονται με τη χρήση γερανών από όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της ομάδας. 

 Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, κάθε άτομο μπορεί να προσφέρει ιδέες, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι 

να ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες και λύσεις. 

Όσο περισσότερες ιδέες και λύσεις δημιουργούνται για μια δεδομένη κατάσταση, τόσο καλύτερα οι 

μαθητές θα κατανοήσουν αυτήν την κατάσταση. Η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα πρέπει να είναι 

έντονη και δεν επιτρέπεται η κριτική των ιδεών που εκφράζονται από άλλους. Οι ιδέες που διατυπώνονται 

από τα μέλη της ομάδας λαμβάνονται με τάξη και αναπτύσσονται. Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν την 

ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους, ενθαρρύνοντας μια δημιουργική προσέγγιση για την επίλυση των 

προβλημάτων. Η συνεδρία καταιγισμού ιδεών θα τελειώσει όταν δεν δημιουργηθούν περαιτέρω νέες ιδέες. 

ΠροσομείωσηΗ χρήση εφαρμογών VR περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας εργασίας που σχετίζεται με 

την εργασία στην εκπαίδευση. Αυτό βοηθά τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να κάνουν κάτι σε 

πραγματικό χρόνο, χωρίς να φοβούνται τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση των γερανών. 

Η μέθοδος είναι αποτελεσματική για την εφαρμογή γνώσεων, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και την 

ανάλυση δυσκολιών σε μια πραγματική κατάσταση εργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να 

παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο της προσομοίωσης, το σκοπό της και το χρονικό όριο εκτέλεσης. Μετά την 

ολοκλήρωση της προσομοίωσης, οι μαθητές θα ερωτηθούν ποιες είναι οι θετικές πτυχές στην εκτέλεσή 

τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τι έμαθαν και πόσο σχετική είναι η προσομοίωση της εργασίας 

για τη δραστηριότητά τους.  

Ανάγνωση περιλαμβάνει την παροχή γραπτού κειμένου ή περιεχομένου προσβάσιμου στους 

μαθητές οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Το περιεχόμενο του μαθήματος και ο οδηγός χρήσης για εφαρμογές 

εικονικής πραγματικότητας επιλέχθηκαν προσεκτικά και αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου. Όλοι 

οι πόροι διατίθενται δωρεάν στην πλατφόρμα του έργου και έχουν υψηλό βαθμό συνάφειας για τους 

χειριστές γερανών και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται. Οι μαθητές καλούνται να 

διαβάσουν το εγχειρίδιο και να συζητήσουν σε μικρές ομάδες το περιεχόμενο για την ενοποίηση των 

πληροφοριών που αποκτήθηκαν. Η ατομική και αυτορυθμιζόμενη ανάγνωση οδηγεί σε αυξημένες 

επαγγελματικές δεξιότητες για την καθοδήγηση των χειριστών γερανών για την επίλυση σημαντικών 

προβλημάτων. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην υποστήριξη του μαθήματος είναι έντονου πρακτικού χαρακτήρα 

και οι φοιτητές θα παρατηρήσουν την άμεση χρησιμότητα των γνώσεων που έμαθαν. Επιπλέον, οι 

διδακτικοί πόροι τόνισαν σημαντικά μέρη που πρέπει να μάθουν κατά την ανάγνωση. 

Ανεστραμμένη τάξη. Το πιο γνωστό και εφαρμοσμένο μοντέλο εκ περιτροπής είναι το ‘Flipped classroom’, 

το μοντέλο στο οποίο ο μαθητής ακολουθεί μαθήματα στο σπίτι (με το δικό του ρυθμό) γενικά με τη μορφή 

βίντεο και σε παραδοσιακές τάξεις, σε σχολικό περιβάλλον, ο μαθητής εφαρμόζει αυτό που μελετά, 

καθοδηγούμενος από τον δάσκαλο. 

  M-learning αναφέρεται σε έναν τρόπο απόκτησης, επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας κινητό τεχνολογικό εξοπλισμό. Το M-learning έχει γίνει 
δημοφιλές τον τελευταίο καιρό επειδή ενθαρρύνει την εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας και της 
ευθύνης, δίνοντας στον μαθητή την ευκαιρία να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία από 
οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή ("οποιοσδήποτε-οπουδήποτε-οποτεδήποτε"). Είναι βολικό και ευέλικτο, 



 

 

διευκολύνει τη μάθηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αυξάνει την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των 
μαθητών και είναι εύκολο να εφαρμοστεί από την άποψη της τεχνολογίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κινητή τεχνολογία διευκολύνει τη δημιουργικότητα και την εξατομικευμένη 
μάθηση, βελτιώνοντας τις επιδόσεις των μαθητών και εξαλείφοντας σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά 
εμπόδια που θέτουν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, με τους μαθητές να έχουν ίση πρόσβαση στην 
εκπαίδευση. Η m-learning περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση της μάθησης, καθώς οι εφαρμογές για 
κινητά συχνά ενθαρρύνουν τους χρήστες να μοιράζονται ανατροφοδότηση, δημιουργώντας μια πλατφόρμα 
επικοινωνίας για τη δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ των μαθητών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η m-learning παραμένει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών τάσεων στην εκπαίδευση, καθώς η μάθηση 
βασίζεται σε διαδραστικά βίντεο, εφαρμογές σε εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και ανοικτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους, αντίστοιχα (Sharples et.all, 2009). 
  



 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Η εκπαίδευση των χειριστών γερανών αντισταθμίζει την έλλειψη αρχικών γνώσεων στη χρήση 

γερανών, καθώς και μερικές φορές ανεπαρκείς ή ελλιπείς γενικές γνώσεις σχετικά με τον γερανό. 

• Βελτιώνει την εκπαίδευση των μαθητών για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις νέες 

απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Ο πειραματισμός με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας  οδηγεί τους μαθητές να κατανοήσουν 

πώς να αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα. 

• Ευνοεί τη μάθηση χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα διανοητικά μέσα των δικών του ρυθμών. 

• Οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας διασφαλίζουν τη μετάβαση από μια εκπαίδευση με 

επίκεντρο το περιεχόμενο σε μια εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή με κατάρτιση των 

σπουδαστών, ώστε να είναι υπεύθυνοι για το επάγγελμα, το περιβάλλον και την κοινωνία. 

• Γνωριμία με  τους συγκεκριμένους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες που εκτελούνται 

με κινητούς γερανούς καθώς και τα προληπτικά μέτρα και τα συστήματα ασφαλείας που πρέπει να 

υιοθετηθούν για αυτούς. 

• Ενημέρωση για τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στις χώρες της 

Κοινοπραξίας (Ρουμανία, Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία) και τους κανονισμούς σχετικά με τα ανυψωτικά 

μηχανήματα. 

• Κατανόηση και γνωριμία πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την 

εκκίνηση και τη διακοπή του γερανού, που αντιστοιχούν στην αρχή και το τέλος της εργάσιμης 

ημέρας και επίσης να μάθουν για απαγορευμένους ή επικίνδυνους ελιγμούς. 

• Εκμάθηση τω κωδικών σηματοδότησης ελιγμών. 

• Εκμάθηση των ορίων χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος. 

• Γνωριμία των οδηγιών εργασίας που σχετίζονται με την ίδια την εργασία ή/και τον τόπο όπου 

χρησιμοποιείται: έλεγχος της κατάστασης του εδάφους και των κινδύνων εγγύτητας, εγκατάσταση 

σταθεροποιητών γερανών φορτηγών, τοποθέτηση ειδοποιήσεων ασφαλείας και αποκλεισμός του 

χώρου εργασίας. 

  



 

 

4. Συμπεράσματα και Συστάσεις 

 

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα του Πρόγραμματος σπουδών του 
Crane4.0 και το εγχειρίδιο συνιστάται ιδιαίτερα σε όλους τους εκπαιδευτές, για να κατανοήσουν τις 
ιδέες και τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Καθώς η χρήση του εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας είναι αρκετά εμφανής σε 
αυτό το μάθημα, προτείνεται οι εκπαιδευτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την τεχνολογία, να 
εξοικειωθούν χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται σε άλλα πνευματικά 
αποτελέσματα του έργου CRANE4.0. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος τόσο οι 
εκπαιδευτές όσο και οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων που τους ενισχύει με 
επαγγελματικό τρόπο, ωφελώντας έτσι και τους δύο. Όλο το υλικό σε αυτό το μάθημα είναι ελεύθερα 
διαθέσιμο για χρήση και είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του έργου - 
https://www.erasmuscrane40.com/ .  

https://www.erasmuscrane40.com/
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