
This project has been funded with support from the European Commission. 
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

UN SET DE INSTRUMENTE DIGITALE DEDICAT FORMATORILOR   
PENTRU A AJUTA OPERATORII DE MACARALE SA ISI DEZVOLTE 
ABILITĂȚILE PENTRU INDUSTRIA 4.0

 

Manualul privind rezultatele învățării 
Macara 4.0



 2 

Cuprins 

1. Prezentare generală a cursului ................................................................................................................ 3 

2. Valorificarea metodologiei blended-learning pentru operatorii de macara ........................................... 4 

3. Ghidurile VR pentru Laboratoare .......................................................................................................... 12 

4. Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării .................................................................................. 18 

5. Concluzii si recomandari ......................................................................................................................22 

6. Bibliografie și site-uri web ..................................................................................................................... 23 



 3 

1. Prezentare generală a cursului

Cursul Crane4.0 este conceput pentru persoanele care doresc sa devina operatorii de  macara, persoanelor 
care lucrează în industria construcțiilor sau operatorilor de macara care doresc să-și îmbunătățească 
cunoștințele despre tehnologiile moderne în domeniul macaralelor. După cum sa subliniat în primul capitol, 
cursul este conceput într-un mod care poate fi utilizat atât față în față, cât și la distanță. Pe parcursul acestui 
curs, conceptul de echipament de realitate virtuală (VR) va fi, de asemenea, introdus și explicat studenților. 
Unul dintre instrumentele care vor fi oferite formatorilor este o aplicație VR care poate fi instalată pe 
dispozitive Occulus VR și folosită pentru a exersa teoria abordată în timpul cursului. Combinația de teorie și 
practică este extrem de benefică și face procesul de învățare mai interesant. Utilizarea echipamentelor VR 
pentru antrenament este în creștere și s-a dovedit a fi foarte utilă și în industria sănătății, unde profesioniștii 
se pot antrena înainte de a merge pe linia de lucru unde o greșeală poate avea consecințe grave. În mod 
similar, operatorii de macara folosesc zilnic utilaje grele și o greșeală poate fi periculoasă pentru toți oamenii 
de pe șantier, precum și pentru operator, astfel încât cunoștințele și practicile bune sunt esențiale înainte de 
a utiliza astfel de vehicule. Utilizând aplicația VR în acest curs, cursanții vor putea înțelege operațiunile 
esențiale și pericolele implicate în instalarea și operarea unei macarale înainte de a utiliza  o macara reală.   

Conținutul acestui manual este format din trei capitole. Capitolul 2 prezintă ideea din spatele cursului și explică 
raționamentul din spatele structurii cursului. În același capitol sunt explicate și abilitățile necesare acestui curs. 
Abilitățile enumerate sunt atât pentru formatori, cât și pentru operatorii de macara/studenți. Prin parcurgerea 
acestui curs, operatorii de macara/studenții vor dobândi, de asemenea, un set de abilități valoroase care îi vor 
ajuta în activitatea lor sau le vor crește capacitatea de angajare. Aceste abilități sunt, de asemenea, prezentate 
în capitolul 2.  

În capitolul 3 sunt prezentate și explicate laboratoarele VR. Pe parcursul acestui capitol este oferit un ghid pas 
cu pas pentru a ajuta formatorii să configureze aplicația VR și să o instaleze în  Occulus. De asemenea, este 
furnizată o listă cu hardware-ul necesar. Trainerilor li se arată cum să folosească căștile și cum să navigheze 
prin aplicație. Capitolul 4 oferă o listă de metode de învățare și predare care pot fi utilizate în cursul Crane4.0 
pentru cele mai bune rezultate posibile. Împreună cu aceste metode de predare, sunt explicate și metodele 
de evaluare împreună cu rezultatele învățării. 
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2. Valorificarea metodologiei blended-learning pentru operatorii de macara

Introducere în metodologia de învățare 
În ultimii doi ani, predarea la domiciliu și învățarea la distanță au devenit o nouă realitate pentru mulți elevi, 
profesori și părinți, dar nu numai. Termeni precum: „învățare la distanță” se referă la învățarea care are loc 
atunci când lectorul/formatorul și cursantul sunt separați prin spațiu și/sau timp; „învățare online” se referă 
la învățarea care are loc folosind tehnologia digitală pentru a conecta diferite dispozitive și pentru a facilita 
interacțiunea cursanților cu lectorii, formatorii sau alt personal didactic, sau cu alți cursanți, pentru a obține 
conținut didactic sau alte informații pentru a atinge obiectivele programului de învățare. 

De fapt, despre învățământul la distanță și blended learning s-a vorbit cu mult înainte de evenimentele din 
2020. De fapt, acest manual se bazează pe definiția lui Procter: 

 “Învățarea mixtă este combinația eficientă a diferitelor moduri de predare, 
modele de predare și stiluri de învățare” (Procter, 2003).  

Scopul acestui capitol este de a investiga aplicarea concretă a învățării online și față în față, care a început cu 
experimente în seminarii și dezbateri interactive desfășurate online, permițând participanților să-și 
aprofundeze cunoștințele în anumite domenii de interes și să discute conținutul cursului cu specialiști. 

Învățare combinată și evoluția strategiilor de predare 
-“Mintea nu este un mecanism care funcționează izolat. Dimpotrivă, se activează atunci când intră în 
interacțiune și, chiar și atunci când ești singur, te referi simbolic la ceilalți (profesori, colegi, experți, prieteni 
etc.) și folosește nu doar cunoștințele deținute în minte, ci și care sunt stocate în altă parte (PC-uri, tablete, 
telefoane mobile, note, cărți etc.). Astfel, atunci când este activată, cunoașterea modelează și este modelată 
de elementele cu care intră în contact.”1  

De fapt, procesele cognitive nu sunt limitate la minte, ci „sunt în strânsă relație cu lumea cu care 
interacționăm.”2 și pentru a înțelege modul în care funcționează, este necesar să observăm cum sunt activate 
și dezvoltate în contexte reale, în care oamenii îndeplinesc sarcini complexe cu sprijinul tehnologiilor, 
practicilor comune și cu contribuția altor participanți.. 

Actuala generație de tehnologii digitale utilizate masiv în educație, în special în timpul și după perioada 
pandemiei din cauza Covid19, se caracterizează prin dimensiunea suportului pentru interacțiunea socială între 
subiecți până la punctul de a fi numită „social media”. Acționând ca o „punte” între subiecți, aceste 
instrumente înlocuiesc percepția directă a celuilalt cu o percepție mediată de o interfață; De aici și importanța 
alegerii celui mai simplu, mai interactiv și mai ușor de utilizat instrument care se potrivește atât interacțiunilor 
sociale, cât și activităților comunităților de învățare. 

De-a lungul timpului, broadband a stimulat e-learning-ul cu servicii de streaming video, făcând posibilă 
distribuirea de prelegeri și videoconferințe către mulți utilizatori, facilitând interacțiunea în timp real. 

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. 
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A adus avantajul delocalizării și flexibilității, permițând o îndepărtare de la „paradigma sălii de clasă” și 
utilizarea spațiului virtual ca facilitator al schimbului de cunoștințe și informații, combinând un instrument de 
e-learning - module electronice    și webinarii.

Având în vedere conversia rapidă între livrarea de formare față în față și online, nu au lipsit problemele și 
nepotrivirile, cum ar fi o lipsă inițială de interacțiune socială și feedback imediat care poate duce la scăderea 
nivelului de motivație. 

Cu toate acestea, curând a devenit evident că utilizarea instrumentelor tehnologice, chiar mai mult decât 
platforma de e-learning, necesită competențe specifice din partea educatorilor, competențe care nu sunt 
necesare procesului educațional tradițional. De exemplu, absența contactului fizic cu publicul și nevoia de mai 
multă claritate în discursul scris și verbal, toate necesită un efort deosebit și un nivel ridicat de deschidere față 
de beneficiile utilizării tehnologiei în educație. În plus, înțelegerea și îmbrățișarea diferitelor aspecte 
pedagogice ale interacțiunii online sincrone poate necesita o pregătire specifică pentru a combina o 
combinație de învățare structurată și nestructurată. 

În acest sens, a început să fie utilizat termenul „Cifre profesionale care susțin învățarea mixtă”. Proiectarea și 
gestionarea unui curs mixt pot necesita, de fapt, figuri precum Learning Designer sau Instructional Designer, 
care, așa cum spunea Sims R. C., „deține abilitățile necesare pentru a proiecta un curs de formare, în acest caz 
de Blended Learning, pentru dezvoltarea  unui Sistem de condiţii capabile să faciliteze învăţarea 
participanţilor”3. El este plasat ca punct de joncțiune între tehnologie și teoriile psihopedagogice: acționează 
în proiectare pentru a promova o utilizare a tehnologiei digitale ghidată de un model de formare, ca element 
de referință pentru definirea obiectivelor și metodelor cursului. Concret, se ocupă de: încorporarea flexibilității 
în calea de învățare; stimularea interacțiunii; facilitarea procesului de învățare al elevilor; susținerea unui 
climat eficient de învățare. 

Aceste misiuni pot fi rezumate în următoarele acțiuni pe care designerul de formare trebuie să le întreprindă 
atunci când proiectează o cale de învățare mixtă 4 :  

• Definiți obiectivele cursului.
• Împărțiți subiectele cursului în module și identificați materialul informativ pentru fiecare modul.
• Pregătiți activitățile din cadrul fiecărui modul.
• Asigurați o întâlnire inițială de prezentare a cursului.
• Identificați întâlnirile în prezență in itinere și definiți funcția acestora în raport cu Cursul.
• Oferiți un spațiu de reflecție metacognitivă în itinere și/sau la final.
• Realizarea unei evaluări finale a Cursului ca un pas important de recunoaștere a rolului activ al

studenților.
• Identificarea metodelor de verificare si evaluare a invatarii.
• Pregătiți o fișă de prezentare a cursului care să conțină „pactul de formare” propus participanților.

Odată cu accelerarea digitalizării, este esențial să rețineți că învățământul la distanță nu va dispărea odată ce 
noua normalitate va fi stabilită datorită avantajelor sale neîndoielnice. 

Până acum, noile modele de instruire profită de noile instrumente tehnologice pentru a desfășura lecții în care 
momentele de explicație strict frontale au devenit lecții video modulare, cursurile susținute anterior într-o zi 
lucrătoare au fost extinse la o săptămână lucrătoare, iar utilizarea conținutului asincron este intercalate cu 
momente de interacțiune prin intermediul conferințelor web cu profesorul și cursanții. 

Există, așadar, necesitatea revizuirii strategiei de proiectare a conținuturilor și a traseelor de învățare, care să 
vizeze reproiectarea completă a traseelor de formare existente, luând în considerare schimbarea variabilelor 

3 Sims R. C., Koszalka, T. A., Competencies for the new-age instructional designer. Handbook of research on educational 
communications and technology, Routledge, 2008. 
4 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 
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precum a fi în prezență sau a fi conectat la distanță, ceea ce presupune niveluri diferite de atenție, niveluri de 
interacțiune și integrare digitală cu codurile de comunicare, regândirea reperelor și așa mai departe. 

Astfel, modulele de formare puse la dispoziție atât școlilor, cât și companiilor au fost structurate ca resurse 
educaționale deschise, adică materiale didactice în format digital puse la dispoziție cu licențe sau gratuit care 
utilizează o combinație de metodologii de formare tradiționale și inovatoare pentru a maximiza rezultatele 
învățării. Acestea includ consultarea autonomă a conținutului încărcat, posibilitatea de interacțiune și rețele 
sociale între participanți, stimularea discuțiilor pe teme și aplicații potențiale ale tehnologiilor acoperite, 
prezentări în format video, conținut, explicații și exemple și teste de aplicație. 

Aceleași obiective se întâlnesc și în contextul metodelor de învățare prin acțiune în care cercetarea prin acțiune 
- structurarea formelor de învățare individuală și de grup bazată pe lucrul la probleme organizaționale și
implementarea soluțiilor pornind de la întrebările de cercetare - necesită noi instrumente care să faciliteze
absorbția cunoștințelor și, chiar cu atât mai mult, experimentarea și aplicarea într-un context specific.

Într-adevăr, este o formă de învățare prin practică în care, dacă competența este „cunoaștere în acțiune”, 
învățarea trebuie să găsească aplicații reale și prospective pentru a realiza rezultatele cercetării, care pot fi 
doar modificate. Într-adevăr, este adevărat că „chiar și atunci când experiența este un profesor bun, este doar 
un tutore particular! Oamenii din organizație pot acționa colectiv, dar învață doar individual.”.5 

Mixt „sala de clasă cu videoclip” și mixt „realitatea fizică cu VR” 
Orice inovație tehnologică urmează un curs în aplicarea sa. Tehnologia necesită timp pentru a se 

maturiza, timp pentru a ne adapta, timp pentru a descoperi și dezvolta noi convenții și, de 
asemenea, timpul necesar selecției naturale. În cele din urmă, unele tehnologii se stabilizează în 

urma unei lansări dificile, altele ies din start cu mare promisiune, dar se estompează rapid. 
Întrebarea de bază care trebuie pusă este: „la ce întrebări sau dificultăți pot răspunde soluțiile 

tehnologice?”6 

Interesul pentru realitatea virtuală este în creștere la nivel general, înțeles ca „tehnologie care permite unui 
utilizator să efectueze acțiuni într-un mediu digital, dar să se simtă ca și cum ar fi cufundat într-un mediu fizic”, 
iar „mediul de realitate virtuală este experimentat prin stimuli senzoriali”. furnizate de un computer, iar 
acțiunile vizitatorului virtual pot influența ceea ce se întâmplă în mediul digital”. 

O experiență VR este obținută prin plasarea unui afișaj VR montat pe cap (HMD) deasupra ochilor unui cursant, 
înlocuind vederea împrejurimilor fizice cu un afișaj generat digital, care lasă cursantului senzația că se află într-
un mediu nou. 

Una dintre implementările primare ale VR în pregătirea personalului este crearea de scenarii realiste specifice 
rolului. Această metodologie care implică utilizarea acestor noi tehnologii crește de la an la an în industrie. 
Reușind să controleze această lume virtuală, companiile pot formula toate tipurile de experiențe care altfel nu 
ar fi fost posibile. În plus, aceste incidente pot fi adaptate pentru a reproduce orice potențiale crize de afaceri, 
astfel încât angajatorii să poată analiza și nivelul de stres al utilizatorilor și abilitățile de rezolvare a 
problemelor. 

Un aspect incredibil de util al acestui lucru este de a învăța angajații să gestioneze crizele. Dacă un rol implică 
un element de pericol sau niveluri ridicate de risc, VR permite angajatului să învețe cum să gestioneze situația 
fără ramificații potențial dăunătoare. 

5 Kleiner A., Roth G., Learning histories: a new tool for turning organizational experience into action, mimeo, 1997. 
6 De Groot E., van der Vijver M., Into the heart of meetings: basic principles of meeting design, MindMeeting BV, 2013. 
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Laboratoarele virtuale, senzorii de mișcare, experiențele VR (realitatea virtuală) sunt, așadar, instrumente 
fundamentale pentru educația în prezent și mai ales în viitorul apropiat. Disciplinele științifice, din motive 
evidente, sunt acelea în care interacțiunea cu tehnologia poate duce la o experimentare mai spontană și 
imediată. Lucrul la o sarcină de știință sau fizică, nu numai folosind pixul și hârtie, ci și experiența personală, 
poate fi o forță motrice extraordinar de valoroasă, atât pentru oportunitatea oferită profesorului de a varia 
între zeci de situații de învățare diferite, cât și pentru cursanți. implicati în prima persoană care are o atitudine 
activă și proactivă. 

În lumile create virtual, conceptul de „construcție a cunoașterii” capătă o nouă semnificație, deoarece „este 
posibil să se construiască obiecte și medii care le simulează pe cele reale, dar au o natură digitală”. De exemplu, 
se pot vedea obiecte digitale reprezentate la o scară amplificată sau mult mai detaliată decât obiectele reale, 
făcând posibile vizualizări macroscopice sau microscopice. În plus, este posibilă atribuirea unor funcții de 
explorare obiectelor digitale fără a-și asuma riscuri, astfel încât un obiect – sau o persoană – să poată efectua 
orice acțiune fără a avea consecințe care se propagă în lumea reală. 

Un bun exemplu în acest sens este industria construcțiilor, care începe să integreze VR în programele sale de 
formare pentru a permite angajaților să câștige experiență în sarcini care altfel ar fi fost dificil de învățat, cum 
ar fi operarea de mașini grele. 

Sectorul industrial (dar și sănătatea, deși nu este inclus în acest manual), nu este însă singurul sector implicat, 
deoarece acest tip de tehnologie se potrivește bine cu un domeniu fundamental: formarea. VR a fost puternic 
experimentată pentru formarea personalului din companii, care în loc să fie nevoite să organizeze cursuri de 
formare în persoană continue și consumatoare de timp, pot crea o simulare ad-hoc pentru tipul de sarcină 
care urmează să fie îndeplinită și să o prezinte fiecare nou angajat care, echipat cu vizor, poate învăța eficient 
procedura, la care s-a adăugat componenta de gamification.  

Aspectul de gamificare este într-adevăr foarte important, deoarece importanța introducerii unor elemente 
inspirate din metodologiile de învățare dezvoltate în context ludic a fost mult timp dezbătută, dar abordând 
problema majoră că gamificarea nu poate reduce pragul de conștientizare a gravității greșelilor în context real. 

Un element de o importanță crucială în proiectarea unui curs folosind gamification este, desigur, evaluarea. 
Ea trebuie gândită pe baza modelelor teoretice la care se face referire la proiectarea cursului de formare, a 
obiectivelor de formare ce urmează a fi urmărite și a instrumentelor tehnologice care mediază activitatea. În 
acest sens, evaluările formative și formative sunt foarte valoroase, adică cele care, pe de o parte, îmbunătățesc 
și revizuiesc acele aspecte care au apărut ca critice în timpul implementării programului educațional, pe de 
altă parte, constituie un moment de învățare de-a lungul cursului. în sine. Evaluare formativă folosește 
conceptul de „activare cognitivă”, adică „recuperarea de către cursant și utilizarea resurselor sale cognitive 
pentru a atribui sens noilor informații pe care le găsește într-o cale de învățare.".7  

În timpul utilizării VR, cursanții par să fie mai încrezători, mai puțin distrași și au o conexiune emoțională mai 
puternică, iar atunci când sunt desfășurați la un număr suficient de cursanți, v-learn pentru formarea 
abilităților soft poate fi mai rentabil decât modalitățile de învățare la clasă sau e-learning. . Foarte importante 
și care răspund criticilor referitoare la implicarea abilităților soft în VR, precum și a abilităților hard, sunt 
constatările unor studii care explorează v-learn-ul, capacitatea de a folosi realitatea virtuală pentru a forma 
competențe. Un studiu PwC8, de fapt, se estimează că v-learners au fost de până la patru ori mai concentrați 
decât e-learners. Ei au finalizat antrenamentul în medie de patru ori mai repede decât instruirea la clasă și de 

7 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. 
8 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
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1,5 ori mai rapid decât e-learn. V-learners au fost de 3,75 ori mai conectați emoțional la conținut decât cei 
care învață la clasă și de 2,3 ori mai conectați decât e-learners. 

Aceste date încearcă să răspundă la întrebări precum: „cum alegem cea mai potrivită strategie de predare 
pentru momentele online și față în față?” precum și „cum să ordonezi momentele online și offline?” În acest 
sens, este utilă și abordarea „scenariilor”. 

Prin scenarii, înțelegem o secvență de acțiuni concatenate logic, în care scenariile interne și externe alternează. 
Primele sunt cele deja interiorizate de către cursanți, adică deja dobândite pe baza experienței și cunoștințelor 
anterioare. Pe de altă parte, cele externe sunt configurații de elemente care structurează și facilitează acțiunea 
colaborativă, propusă de obicei de profesor. 

Mediul de lucru real poate fi reprodus oriunde se află cursantul, făcând astfel învățarea combinată mai 
captivantă decât oricând, deoarece elevul nu mai poate fi considerat un receptor pasiv care dobândește 
cunoștințe pur și simplu observând sau ascultând ceva de interes, ci redescoperă învățarea ca un proces activ 
în care persoana își construiește cunoștințele prin extragerea de semnificații din interacțiunile cu lumea 
înconjurătoare.  

Acest lucru este adevărat până la punctul în care unele studii au arătat că un număr excesiv de intrări senzoriale 
din cauza imersiunii în lumea virtuală ar duce la suprasolicitare cognitivă, afectând astfel învățarea, care este 
diminuată în comparație cu metodele tradiționale de predare. 

Cu toate acestea, un factor de importanță fundamentală de avut în vedere atunci când discutăm despre 
posibilitatea introducerii realității virtuale în aproape toate contextele care se ocupă de formarea cursanților 
este rezistența la utilizarea tehnologiei în educație și învățarea continuă din partea profesorilor sau 
formatorilor. De aici, încă o dată, necesitatea de a interveni nu numai față de cursanți, ci și față de formatori. 

În acest sens, încă o dată, este nevoie de acțiune cu privire la modul în care ar trebui evaluate cursurile cu VR 
pentru a le măsura beneficiile. Aceasta se desfășoară cu momente evaluative care pot îmbrăca diverse forme, 
pozând fie ca o „evaluare a dezvoltării abilităților participanților, fie ca o evaluare a produselor activității de 
grup, fie chiar ca o evaluare a procesului de formare în sine, operand o monitorizare continua a eficacitatii 
cursului in raport cu obiectivele preconizate”9. 

Odată cu utilizarea noilor tehnologii digitale, este oportun să se încheie cu o reflecție asupra rolului pe care 
acestea îl pot juca în susținerea diferitelor tipuri de evaluare prezentate mai sus. 

Activitățile care generează probleme provocatoare chiar și, ca în cazul nostru, în cadrul laboratoarelor și 
simulatoarelor virtuale, pot constitui experiențe de evaluare formativă în care software-ul este cel care oferă 
feedback.10. Utilizarea feedback-ului automat, de asemenea, poate ajuta profesorul să se plaseze într-o poziție 
de sprijin pentru activitatea de rezolvare a problemelor, și nu în cea de judecător, prin însoțirea elevilor în 
„provocarea” în cadrul simulării și raționamentului  lor. 

În mod esențial, totuși, feedback-ul propus nu ar trebui să definească doar răspunsul dat ca „corect” sau 
„greșit”, ci să ofere sugestii și input pentru reflecție și revizuirea alegerilor cuiva.. 

9 Author’s translation of Cacciamani S., Giannandrea L., La classe come comunità di apprendimento, Carocci, 2004.  
10 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 



 9 

Importanța competențelor  

Formatorii ar trebui să aibă următoarele atitudini/caracteristici pentru a dezvolta formarea mixta:

1. Proactivitate
2. Flexibilitate
3. Ascultare activa
4. Răbdare
5. Empatie
6. Atitudine pozitiva
7. Motivația
8. Încredere în utilizarea echipamentelor VR.

Aceste trăsături îi vor ajuta pe formatori să se conecteze cu cursanții și să aibă o înțelegere mai 
profundă a nevoilor și capacităților lor. 

Formatorii ar trebui să fie familiarizați cu tehnologia și echipamentele și aplicațiile VR.  . 

Formatorii ar trebui să se asigure că studenții sunt atenți și că sunt dornici să învețe. 

Cursurile față în față ar trebui să fie dinamice și interesante. 

Este important ca formatorii să evalueze nivelul elevilor înainte de a începe formarea și să verifice progresele 
acestora în timpul și după formare. Pentru a face acest lucru, partenerii au elaborat o serie de chestionare 
care sunt disponibile pe site-ul nostru. 

Abilitățile necesare operatorilor de macara  
Unii operatori de macarale mobile sunt specializați în diferite funcții ale macaralei. În unele cazuri, un operator 
poate lucra ani de zile pe un singur loc mare, exploatând un singur tip și dimensiune de macara mobilă. De 
exemplu, operatorii de macarale mobile care lucrează pentru companiile de închiriere pot lucra rareori pe 
același loc de mai multe ori și pot îndeplini în mod obișnuit o varietate de sarcini cu diferite tipuri și dimensiuni 
de macarale mobile. 

Cea mai mare parte a muncii din această meserie este în aer liber. Atributele cheie pentru persoanele  sunt: 

• Abilități puternice de comunicare,
• Aptitudini mecanice,
• Abilități matematice,
• Percepție vizuală și profunzime excelentă
• Grad ridicat de coordonare mână-picior-ochi.

Operarea unor macarale mobile este solicitantă din punct de vedere fizic, la fel ca și manipularea accesoriilor. 
Abilitățile operatorilor de macarale mobile sunt transferabile la operarea altor echipamente grele. Cu 
experiență, operatorii de macarale mobile pot trece în cariere precum proprietarii de afaceri, supraveghetorii, 
formatorii și coordonatorii de locuri de muncă. 

Referință pentru competențele necesare pentru echipamentele utilizate în operațiuni de ridicare 
https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-
guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34  

Înainte de a opera o macara, un palan sau un alt echipament utilizat într-o aplicație de manipulare sau de 
ridicare, un operator trebuie să demonstreze competența de a face acest lucru, în funcție de echipamentul 
utilizat și în funcție de responsabilitățile operatorului, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: 

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
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(a) înțelegerea informațiilor din manualul de utilizare al producătorului de echipamente și etichetele
de siguranță, inclusiv procedurile de urgență; înțelegerea limitărilor echipamentului (de exemplu,
pante, teren, încărcături, prelungiri); înțelegerea cerințelor aplicabile ale reglementărilor

(b) Capacitatea de a recunoaște pericolele potențiale ale șantierului de lucru, inclusiv condițiile
aeriene, subterane, ale solului (pantă/sol/săpătură), alte meserii în proximitate, pietoni și trafic mobil

(c) Capacitatea de a asambla și dezasambla macaraua sau palanul în conformitate cu instrucțiunile și
specificațiile producătorului

(d) Selectarea brațului, extensiei șinei/stabilizatorului, părților liniei de sarcină și contragreutății
adecvate pentru a îndeplini cerințele de ridicare și a determina capacitatea netă de ridicare a acestei
configurații

(e) Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea corectă a diagramelor de sarcină cu privire la componentele
reale de ridicare instalate și configurația utilizată

(f) Selectarea, configurarea și utilizarea comenzilor și a panoului de control, a computerului și a
funcțiilor dispozitivului de limitare în ceea ce privește componentele efective ale mașinii instalate

(g) Inspectarea componentelor echipamentului (de exemplu, verificări pre-operaționale și inspecții
periodice regulate) și efectuarea de întreținere minoră conform cerințelor și la intervale cerute de
specificațiile producătorului, standardul aplicabil sau angajatorul

(h) Menținerea jurnalului de bord al echipamentului cu privire la inspecțiile înainte de schimbare și
verificările de siguranță și introducerea oricăror defecte observate, dificultate de funcționare sau
necesitate de întreținere; raportarea imediată către angajator a reparațiilor necesare

(i) Operarea echipamentului într-o manieră adecvată, sigură, controlată și fără probleme, în
conformitate cu specificațiile producătorului; înțelegerea și implementarea procedurilor de montare
și ridicare sigure

(j) Înțelegerea și utilizarea semnalelor de mână și a protocolului radio pentru operațiunile de ridicare

(k) Calcularea (după caz) și înțelegerea planurilor de ascensoare

(l) Înțelegerea definițiilor critice ale ascensorului, supravegherea, planificarea și îndeplinirea cerințelor
aplicabile

(m) Oprirea și asigurarea echipamentului atunci când acesta este nesupravegheat

Dacă evaluarea dezvăluie orice lacune în cunoștințele sau abilitățile lucrătorului, angajatorul trebuie 
să se asigure că aceste lacune sunt abordate prin formare și instruire ulterioară. 

COMPETENTE LEGATE DE LOCUL DE MUNCA 
• Capacitatea de a utiliza aplicația CRANE 4.0 și echipamentele VR,
• Capacitatea de a implementa un training mixt VR în IMM-urile din sectorul construcțiilor,
• Capacitatea de a instrui  cursanții într-o formare mixtă

COMPETENȚE LINGVISTICE 
Abilitățile lingvistice, inclusiv limba engleză. 
Exprimarea ideilor, ascultarea activă și abilitățile de limba engleză îmbunătățite în timpul sesiunilor de 
antrenament. 

COMPETENȚE INFORMATICE 
Echipament VR 
Aplicația OCULUS 
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Navigare WEB 

APTITUDINI ORGANIZATIONALE / MANAGERIALE 

- Îmbunătățirea abilităților organizatorice.
- Lucru in echipa
- Gândire creativă
- Abilități analitice
- Gestionarea conflictelor

ABILITĂȚI DE COMUNICARE 
- Conducerea eficientă a comunicării cu ceilalți membri ai echipei,
- Dezvoltarea abilității de a asculta, auzi și înțelege, în special în mediul multicultural.
- Bune abilități de comunicare utile pentru a desfășura un training inovator cu utilizarea echipamentelor
VR.

ALTE APTITUDINI 
- Dezvoltarea capacității de a coopera cu echipa; capacitatea de a împărtăși bune practici, de a lucra în
parteneriat, de a sprijini inițiative.
- Dezvoltarea abilităților interculturale și de luare a deciziilor.
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3. Ghidurile de laborator VR

Prezentare generală a manualului Simulator   
SQLearn a dezvoltat un tutorial despre cum să utilizați simulatorul, care va include următoarele elemente: 
- Cum se instalează și se utilizează software-ul CRANE4.0
- Cerințe hardware minime
- Cum se utilizează hardware-ul

Despre formare cu realitatea virtuală (VR)    
Realitatea virtuală (VR) va duce la o schimbare semnificativă în modul în care predăm și învățăm. VR se 
caracterizează prin imersiune, feedback senzorial și interactivitate. O meta-analiză recentă a arătat că utilizarea 
VR (într-un sens mai larg) în formare crește succesul învățării, în special cu conținuturi scurte de învățare (Spilski 
et al, 2019). 
Întrucât formatorii se concentrează pe transferul de cunoștințe orientate spre acțiune, VR le poate sprijini în 
special formarea prin posibilitățile sale de interacțiune imersivă (Spilski et al, 2019), în special în ceea ce 
privește conținutul orientat spre acțiune, oferindu-le oportunitatea de a experimenta realitatea de a fi într-un 
mediu de lucru necunoscut. Formarea profesională se referă la echilibrul dintre dobândirea de cunoștințe și 
construirea de experiență – învățarea prin practică (Derrick, 2020). Abilitatea de a reveni prin scenarii din nou 
și din nou, fără nicio cheltuială sau inconvenient suplimentar, este un mare avantaj. 

Beneficiile VR   
Una dintre problemele metodelor tipice de instruire este capacitatea limitată de a descrie și exemplifica 
concepte complicate și de a le explica într-un mod mai practic și mai accesibil (Manshul, 2020). Modul actual 
de explicare a lucrurilor este adesea o chestiune greșită, în care unii cursanți înțeleg, în timp ce alții nu pot face 
asta. Aplicațiile de realitate virtuală pot face procesul de explicare a conceptelor complicate mai puțin 
provocator; prin urmare, extinde posibilitățile de predare (Fernandez, 2017). 
Unul dintre cele mai dificile elemente ale predării este păstrarea intactă a atenției clasei și gestionarea unei 
varietăți de distrageri (Kalogiannakis, 2010). O experiență VR bine orchestrată poate opri complet atenția 
cursanților de la orice factori care distrage atenția și le poate intensifica considerabil concentrarea asupra 
subiectului (Bailenson și colab., 2008). 
Educația VR imersivă este în mod implicit o activitate mult mai interesantă decât să stai într-o clasă ascultând 
niște lucruri neinteresante.  În plus, cursanții pot fi mai activi în acest proces. Pe de o parte, îi ajută să se 
concentreze asupra subiectului, iar pe de altă parte, îi face mult mai interesați de subiectul în sine, deoarece 
pot face ceva cu el. Interactivitatea este motivul cheie pentru care VR este atât de atractivă în scopuri de 
antrenament (Grzegorczyk et al, 2019). Realitatea virtuală oferă posibilitatea de a experimenta subiectul din 
timp. Ca atare, acest tip de experiență este mult mai convingătoare și mai eficientă în furnizarea de cunoștințe 
decât o prelegere tradițională (Carruth, 2017). 

Provocări VR  
Unul dintre cele mai mari obstacole pentru soluțiile VR în formare este pur practic - este nevoie de mult efort 
(atât din partea dezvoltatorilor, cât și a educatorilor) pentru a crea conținut VR de calitate, care să acopere 
nevoile programelor de formare. Există mai multe motive pentru care conținutul este o provocare: 
• Instrumentele de bază VR nu sunt suficiente pentru a produce conținut captivant. Ele pot fi folosite ca

supliment, dar nu ca înlocuitori
• Formatorii nu pot face experiențe captivante singuri
• există încă necesitatea de a ajusta conținutul la feedback-ul publicului țintă.

Impactul realității virtuale asupra sănătății mentale și fizice nu a fost studiat pe scară largă (Kenwrigh, 2018).
Pe de o parte, se datorează faptului că tehnologia este relativ nouă; pe de altă parte, nu este încă la fel de
răspândită, așa că nu există suficiente date pentru cercetare.
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Cerințe hardware minime  

Oculus Quest este un dispozitiv fără legături care nu necesită, de obicei, un computer pentru a funcționa. Cu 
toate acestea, dacă doriți să accesați o bibliotecă de aplicații dezvoltate pentru Oculus Rift, trebuie să 
conectați Oculus Quest la computer. 

Cerințe de sistem recomandate pentru Oculus Quest 2/Meta Quest cu PC Air Link: 

Processor: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or better 
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD 500 Series and higher 
Memorie: 8GB 
Sistem de operare: Microsoft Windows 10 
Porturi USB: 1x USB port 

Cum se utilizează hardware-ul   
Puteți viziona următorul videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ZBSiZ5Pcjjg 

Pentru utilizarea   Quest 2: https://support.oculus.com/articles/headsets-and-accessories/using-your-
headset/index-using-your-headset/  

Pasul 1: Configurarea Oculus Quest 2/Meta Quest  
Există un videoclip introductiv grozav încărcat de contul oficial Oculus aici. Vă recomandăm cu căldură să îl 
urmăriți înainte de a inițializa dispozitivul pentru a înțelege elementele de bază, deși mașina în sine este destul 
de intuitivă. 

În primul rând, pentru a utiliza Oculus quest, trebuie să creați un cont Facebook și să vă conectați la acesta prin 
intermediul dispozitivului de căutare. Acesta este primul pas și obligatoriu pentru a utiliza dispozitivul 
indiferent de aplicațiile VR pe care doriți să le utilizați. Vă sugerăm să creați un nou cont privat de Facebook pe 
care îl veți folosi numai pentru Oculus. 

Pasul 2: Configurarea Oculus Quest 2  
Înainte de a porni dispozitivul Quest, descărcați aplicația Oculus din Magazinul Google Play pe un dispozitiv 
smartphone. După instalarea aplicației, trebuie să deschideți Google Play Store și să vă conectați la rețeaua 
Wifi, astfel încât aplicația să poată găsi dispozitivul. 

1. Deschideți aplicația și conectați contul de Facebook, așa cum este menționat la pasul 1.
2. Apoi accesați Meniu, selectați dispozitivele și alegeți dispozitivul Oculus Quest
3. Prima dată, aplicația mobilă vă va solicita să asociați un dispozitiv cu telefonul mobil.

Pasul final: începeți aplicațiile pe Oculus  
1. Porniți   dispozitivul Oculus.
2. Accesați Meniul Aplicații.

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/
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Apoi alegeți aplicația pentru a începe descărcarea și pentru a o instala (căutați macarale în categoria 
„aplicație diferită”). 
  Acum, sunteți gata să porniți aplicația. 

Acces la aplicație: Macara 4.0: VR pentru   training 
1. Aplicația va fi publicată în App Lab (Oculus). Trebuie să navigați la Sidequest și să căutați aplicația.
2. Selectați aplicația: Macara 4.0: VR pentru training și apăsați butonul „descărcați aplicația”.
3. Pe site-ul Oculus, și după ce v-ați conectat la contul de Facebook pe care îl veți folosi pentru Quest,
apăsați butonul „Obțineți”, pentru a înregistra aplicația în contul de Facebook.
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Cum se utilizează controlerul Oculus  r 
1) Apăsând și ținând apăsat butonul de prindere, puteți apuca obiecte.
2) Dacă doriți să schimbați mâinile, (de exemplu, în loc de mâna dreaptă să folosiți mâna stângă), mai
întâi lăsați puțin spațiu între mâna stângă virtuală și obiectul pe care îl apucați în prezent și folosiți mâna
dreaptă virtuală, apăsați și mențineți apăsat butonul de prindere din stânga. După aceea, puteți opri
apăsarea butonului de prindere din dreapta.
3) Prin apăsarea butonului de declanșare, faceți clic sau selectați UI-uri (Interfață utilizator: butoane
pornire/continuare) atunci când este necesar.
4) Folosind stick-ul din stânga, vă puteți deplasa în toate direcțiile.
5) Cu Thumb Stick dreapta rotiți camera la stânga sau la dreapta.
6) Pentru a vedea în sus sau în jos, trebuie doar să rotiți capul în sus sau în jos.

Urmăriți cele 4 videoclipuri de sprijin  
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
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  Instrucțiuni CRANE4.0 
Scopul Crane 4.0: VR   este de a oferi operatorilor de macara, companiilor și centrelor de formare o 
metodologie de instruire inovatoare, având ca scop îmbunătățirea abilităților lor profesionale. 

1. Când deschideți aplicația, veți vedea meniul principal.

2. Făcând clic pe unul dintre butoane, veți vedea un panou cu activități pentru modulul specific pe care
îl selectați.
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3. După ce selectați activitatea și apăsați butonul de pornire, puteți începe activitatea sau puteți reveni
la meniul de activitate apăsând butonul de întoarcere.

4. În toate activitățile trebuie să urmați instrucțiunile și puteți interacționa cu obiectul conturat verde
apăsând cu mâna avatarului sau apucând cu declanșatorul din stânga de la controlerul din dreapta
sau cu declanșatorul din dreapta de pe controlerul din stânga. Când vi se solicită o întrebare și
trebuie să alegeți un răspuns pe care îl puteți selecta cu declanșatorul frontal.
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4. Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării
Scop 

Strategia educațională mixtă Crane 4.0 dorește să stimuleze dobândirea de cunoștințe printr-o participare 
activă la scenarii virtuale bazate pe muncă. 

Scopul proiectului a fost de a implica elevii într-un proces activ de învățare care le-ar putea stimula capacitatea 
de rezolvare a problemelor. 

Crane 4.0 oferă o alternativă la abordările convenționale. Când lucrați cu adulți sau studenți care au o profesie 
și doresc să își perfecționeze sau să își actualizeze abilitățile, este important să se dezvolte o altă abordare 
pentru a îmbunătăți și a îmbunătăți dobândirea învățării. În acest caz, CRANE4.0 a optat pentru verificări 
continue prin elaborarea de chestionare de satisfacție și evaluări pre și post-training. 

Sesiunile pilot și instruirea efectuate au demonstrat că abordarea îmbunătățește obținerea rezultatelor 
învățării, deoarece crește implicarea, satisfacția și performanța elevilor. 

Extinderea experienței practice a operatorilor de macara prin VR este un obiectiv important al cursului de 
formare CRANE 4.0, care ia în considerare și importanța abilităților de rezolvare a problemelor autonome. 

VR oferă posibilitatea de a învăța independent, făcând greșeli fără a risca securitatea proprie sau a altora. De 
asemenea, participarea activă la procesul de învățare ajută la îmbunătățirea satisfacției elevilor în ceea ce 
privește învățarea. 

Trainingul mixt are două părți principale: 

• Partea pre-clasă: elevii dobândesc cunoştinţe de bază prin cursuri interne. Clasele sunt conduse de un
instructor. Elevii sunt expuși materialelor de învățare.

• Partea post-clasă:  elevii aplică cunoștințele dobândite anterior. Ei învață cum să gestioneze
telefoanele inteligente, echipamentele VR și aplicația VR pentru a rula scenariul. Ei pot face acest lucru
la orele, spațiul și ritmul preferate sau îndrumați de trainer..

Metodologie 
Educația adulților este un proces de asimilare a cunoștințelor, de acțiune practică de valorificare și aplicare a 
cunoștințelor dobândite în procesul educațional. 

Metodele și mijloacele de educație care pot fi utilizate în educația adulților sunt numeroase și diferite. În 
alegerea metodelor de instruire, trebuie să luăm în considerare nevoile exprimate de adulți, interesul 
personal, cunoștințele și experiența. Mai mult, metodologiile utilizate sunt influențate de obiectivele de 
învățare urmărite, de particularitățile și eterogenitatea grupului ca nivel de cunoștințe, de timpul disponibil 
pentru pregătire și instruire, de spațiu, echipamente și materiale necesare, costuri și formatori. 

Există mai multe constrângeri în pregătirea și instruirea operatorilor de macara în stabilirea metodelor și 
mijloacelor adecvate de predare. Acestea sunt condiționate de timpul dedicat pregătirii profesionale care este 
în general destul de limitat, de rezistența la schimbare și de flexibilitatea redusă a participanților și uneori chiar 
de lipsa de încredere generată de apariția noilor tehnologii digitale. 

Indiferent de metodologiile adoptate de formatori, aceștia trebuie să atingă obiectivele stabilite. 

În contextul prezentat mai sus, metodele recomandate de formare și formare profesională a macaragiștilor 
sunt: 

Prezentarea este o metodă care presupune transferul de informații într-un format cât mai simplu, 
însoțit de imagini sugestive, al căror conținut trebuie planificat pentru a desfășura activități orientate spre 
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sarcini și pentru a exploata în siguranță macaraua. Metoda este mai puțin interactivă, dar poate fi urmată de 
întrebări și răspunsuri și este recomandată pentru un grup mai mare de studenți. Timpul alocat pentru 
transmiterea informațiilor ar trebui să fie limitat, dar metoda poate fi eficientă dacă formatorul folosește 
mijloace vizuale, iar cursanții folosesc informațiile la scurt timp după prezentare. Cu toate acestea, nivelul de 
cunoștințe dobândit va scădea treptat dacă macaragii nu vor fi puși în situația de a pune în practică 
deprinderile dobândite. 

Demonstrația presupune informarea și arătarea operatorilor  cum trebuie să procedeze pentru a 
rezolva anumite sarcini specifice privind inspecția macaralei înainte de a începe lucrul și verificarea 
împrejurimilor folosind aplicații VR, astfel încât aceștia să devină capabili să aplice ceea ce au învățat în condiții 
concrete de lucru. Dezavantajul acestei metode este că metoda oferă soluții pentru sarcinile în care implicarea 
operatorilor de macara este minimă. În plus, această metodă este interactivă, crește implicarea, satisfacția și 
performanța elevilor, dar este recomandată pentru un grup restrâns de studenți. 

Scopul extinderii experienței practice prin VR este de a dezvolta abilități de rezolvare a problemelor 
auto-dirijate. Aplicațiile VR oferă studenților posibilitatea de a învăța experimentând, comitând greșeli fără a 
risca propria lor siguranță sau siguranța altora. 

Metoda studiului de caz îi ajută pe studenți să gândească eficient în domeniul lor profesional. 
Conținutul resurselor educaționale dezvoltate prin parteneriatul de proiect descrie multe situații reale, însoțite 
de imagini și schițe care pot determina elevii să tragă concluzii din mai multe contexte. Contextele studiate 
generează decizii pe care operatorii de macarale le pot adapta la propriile locuri de muncă. Metoda studiului 
de caz presupune discuții de grup care generează diverse opinii cu privire la sursele problemelor de la locul de 
muncă, condițiile de apariție și cele mai bune soluții. 

Avantajul acestei metode de instruire este că nu există „cel mai bun răspuns posibil”, iar elevii nu sunt 
judecați după nivelul lor de cunoștințe. Aceleași evenimente pot fi percepute diferit de oameni cu aceeași 
experiență. Studiile descrise favorizează gândirea practică și încurajează studenții să se implice activ în analiza 
și discuția lor. Rolul trainerului constă în distribuirea studiului tuturor participanților, descrierea cazului, 
stimularea discuțiilor și a ideilor generate de participanți. Elevii trebuie să aibă suficient timp pentru a asimila 
informațiile. 

Metode vizuale. Cursanții învață mai repede atunci când prezentările sunt finalizate cu imagini vizuale. 
Aplicațiile și echipamentele VR folosite reduc semnificativ timpul necesar pentru prezentarea unei situații 
concrete, fiind un real stimulent în procesul de învățare. Literatura de specialitate confirmă că imaginile sunt 
de trei ori mai eficiente decât doar citirea textului, iar vorbirea însoțită de imagini este de șase ori mai eficientă 
decât prezentarea orală. 

Formatorii pot folosi materiale vizuale folosind aplicații VR pentru a sublinia și a demonstra situații 
concrete de lucru care prezintă ideile principale. Operatorii de macarale evită astfel înțelegerea greșită a 
principalelor aspecte în utilizarea și inspecția macaralelor, crescând astfel capacitatea de depozitare a 
acestora. 

Brainstorming. Metoda constă în a genera cât mai multe idei legate de utilizarea macaralelor de către cât mai 
mulți membri ai grupului. 

Folosind această metodă, orice persoană poate oferi idei, rolul trainerului fiind acela de a încuraja toți 
participanții să formuleze cât mai multe idei și soluții. Cu cât sunt generate mai multe idei și soluții pentru o 
anumită situație, cu atât elevii vor înțelege mai bine acea situație. Interacțiunea în cadrul grupului trebuie să 
fie intensă și nu este permisă nicio critică la adresa ideilor exprimate de ceilalți. Ideile formulate de membrii 
grupului sunt luate în ordine și dezvoltate. Tuturor membrilor grupului li se oferă posibilitatea de a-și exprima 
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ideile, încurajând o abordare creativă a rezolvării problemelor. Sesiunea de brainstorming se va încheia când 
nu vor mai fi generate alte idei noi. 

Simularea folosind aplicații VR implică efectuarea unei sarcini legate de muncă în cadrul instruiri. Acest lucru 
îi ajută pe participanți să învețe cum să facă ceva în timp real, fără să se teamă de eventualele greșeli care pot 
apărea în timpul utilizării macaralelor. Metoda este eficientă pentru aplicarea cunoștințelor, învățarea de noi 
abilități și analiza dificultăților într-o situație reală de muncă. Rolul trainerului este de a prezenta cadrul general 
al simulării, scopul acesteia și termenul limită de execuție. După finalizarea simulării, elevii vor fi întrebați care 
sunt aspectele pozitive în execuția lor și dificultățile cu care s-au confruntat, ce au învățat și cât de relevantă 
este simularea muncii pentru activitatea lor. 

Citirea implică furnizarea de text scris sau conținut accesibil elevilor oricând și oriunde. Conținutul cursului și 
ghidul de utilizare pentru aplicațiile VR au fost atent selectate și dezvoltate de partenerii proiectului. Toate 
resursele sunt disponibile gratuit pe platforma proiectului și au un grad ridicat de relevanță pentru operatorii 
de macara și oamenii cu care lucrează. Elevii sunt invitați să citească manualul și să discute în grupuri mici 
conținutul pentru consolidarea informațiilor dobândite. Citirea individuală și în ritm propriu duce la abilități 
profesionale sporite pentru a ghida operatorii de macara pentru a rezolva probleme importante. 

Informațiile prezentate în suportul de curs sunt de natură practică pronunțată și studenții vor observa 
utilitatea imediată a cunoștințelor învățate. Mai mult, resursele didactice au evidențiat părți importante care 
trebuie învățate în timpul lecturii. 

Flipped Classroom. . Cel mai cunoscut și implementat model prin rotație este Flipped classroom, 
modelul în care elevul urmează lecțiile acasă (în ritmul său) în general sub formă de video, iar la orele 
tradiționale, în mediu școlar, elevul aplică ceea ce studiază, îndrumat de profesor. 

M-learning se referă la o modalitate de obținere, procesare și transmitere a informațiilor în scopuri
educaționale, folosind echipamente tehnologice mobile. M-learning-ul a devenit popular în ultima vreme 
pentru că încurajează personalizarea procesului de învățare și responsabilitatea, oferind elevului posibilitatea 
de a avea acces la orice informație de oriunde, în orice moment („oricine-oriunde-oricand”). Este convenabil 
și flexibil, facilitează învățarea oriunde și oricând, crește interacțiunea și implicarea elevilor și este ușor de 
implementat din punct de vedere tehnologic. 

Trebuie remarcat faptul că tehnologia mobilă facilitează creativitatea și învățarea personalizată, 
îmbunătățind performanța elevilor și eliminând în mare măsură barierele tradiționale create de inegalitățile 
socio-economice, elevii având acces egal la educație. M-learning implică o dimensiune socială a învățării, 
deoarece aplicațiile mobile încurajează adesea utilizatorii să împărtășească feedback, creând o platformă de 
comunicare pentru a crea conexiuni semnificative între cursanți. 

De remarcat că m-learning rămâne în fruntea tendințelor tehnologice în educație, învățarea bazându-
se pe videoclipuri interactive, aplicații în realitate virtuală și augmentată și, respectiv, resurse educaționale 
deschise (Sharples et.all, 2009).). 



 21 

Rezultatele învăţării 

• Educația operatorilor de macara compensează lipsa cunoștințelor inițiale în utilizarea macaralelor,
precum și cunoștințe generale, uneori, insuficiente sau incomplete despre macara.

• Îmbunătățirea educației elevilor pentru a-i ajuta să facă față noilor cerințe ale tehnologiei moderne.
• Pentru a asigura dezvoltarea personalității
• Să experimenteze cu aplicații VR care îi determină pe studenți să înțeleagă cum să facă față

problemelor practice.
• Favorizarea învățării folosind mijloacele intelectuale necesare ale propriilor ritmuri
• Aplicațiile VR asigură tranziția de la o educație centrată pe conținut la o educație centrată pe elev
• formarea elevilor pentru a fi responsabili pentru profesie, pentru mediu și în societate.
• Cunoașterea riscurilor specifice care provin din lucrările efectuate cu macaralele mobile precum și a

măsurilor preventive și a sistemelor de siguranță care trebuie adoptate pentru acestea.
• Pentru a afla despre legislația privind sănătatea și securitatea în muncă din țările consorțiului

(România, Malta, Grecia, Spania) și reglementările privind echipamentele de ridicat.
• Să înțeleagă și să cunoască să utilizeze corect procedurile stabilite pentru pornirea și oprirea

macaralei corespunzătoare începutului și sfârșitului zilei de lucru și, de asemenea, să învețe despre
manevrele interzise sau periculoase.

• Să cunoască codurile de semnalizare a manevrei.
• Să cunoască limitele de utilizare a echipamentului de ridicat.
• Pentru a cunoaște instrucțiunile de lucru aferente lucrării în sine și/sau a locului în care este utilizată:

verificați starea solului și pericolele de proximitate, instalarea stabilizatorilor macaralei, plasarea
indicațiilor de siguranță și izolarea zonei de lucru.
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5. Concluzii și recomandări

Acest manual este menit să fie folosit ca un supliment la Curriculum   și este  recomandat ca toți formatorii să 
înțeleagă ideile și metodele descrise în acest manual pentru cele mai bune rezultate posibile. Deoarece 
utilizarea echipamentelor VR este destul de proeminentă în acest curs, se sugerează ca formatorii care nu sunt 
familiarizați cu această tehnologie, să se familiarizeze folosind materialul de învățare furnizat în alte rezultate 
intelectuale ale proiectului CRANE4.0. Prin parcurgerea cu succes a acestui curs atât formatorii, cât și studenții 
vor fi dobândit un set de abilități care îi îmbunătățesc într-un mod profesional. Toate materialele din acest 
curs sunt disponibile gratuit și pot fi accesate de pe site-ul web al proiectului   
- https://www.erasmuscrane40.com/.

https://www.erasmuscrane40.com/
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