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OKTATÓK ÉS TRÉNEREK 
TÁMOGATÁSA A DIGITÁLIS 

KORSZAKRA VALÓ ÁTTÉRÉSBEN  

FOACAL - Kasztíliai és Leoni Kézműves Egyesületek Szövetsége  
Spanyolország – a projekt vezetője 
www.foacal.org 

INFODEF - Intézmény a Fejlődésért és Továbbképzésért  
Spanyolország 
www.infodef.es 

RINOVA Limited 
Egyesült Királyság  
www.rinova.co.uk 

DANMAR Computers LLC 
Lengyelország  
danmar-computers.com.pl 

DIMITRA Education & Consulting 
Görögország  
www.dimitra.gr 

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato 
Portugália  
www.cearte.pt 

Transylvania Trust Alapítvány  
Románia 
www.transylvaniatrust.ro 

INNOQUALITY Systems Limited 
Írország  
www.innoqualitysystems.com 
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A CRAFTS 3.0 projekt célja az oktatók és trénerek szakmai fejlődésének támogatása a digitális 
korszakhoz való felzárkózásukban pedagógiai kompetenciáik fejlesztése által, az Információs és 
Kommunikációs Technológiákon alapuló innovatív módszerek és eljárások révén  

Oktatók és trénerek támogatása a digitális korszakra való áttérésben  

Célok 
A project eredményei  

  Az IKT-n alapuló oktatási kompetenciák terén mutatkozó hiányok 
pótlása az oktatók és trénerek esetében, és oktatói gyakorlataik 
bővítése az új digitális technológiákkal 

 Az innovatív oktatási folyamatokhoz szükséges kompetenciák, 
ismeretanyag és készségek meghatározása, a kompetenciák 
elismertetési módjának kidolgozása és az európai mobilitás 
támogatása 

 Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy saját alkalmazásaikat 
megtervezzék és használják innovatív oktatási folyamatokban és a 
projekt által kidolgozott eljárások során. 

 Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy létrehozzák és kezeljék 
saját elektronikus oktatási digitális eszközeiket, és azt a diákokkal 
közösen használják a mesterségek alkalmazott, innovatív és új 
forrásokat használó oktatásakor 

 Európai-szintű szakmai továbbképzés a mesterségek terén, IKT-n 
alapuló innovatív oktatási módszerek elismertetési és akkreditációs 
politikájának fejlesztését célzó új eszköz létrehozása  

 

 

A szakmai továbbképzésben használt IKT alapú oktatási-tanulási 
módszerekre vonatkozó, a mesterségek oktatását célzó európai 
ECVET tanterv 

Meghatározza a tanulás eredményeit az ismeretanyag, a készségek és 
a kompetenciák szintjén 

Szakképzési modulok az IKT alapú oktatási-tanulási módszerek 
oktatására a mesterségek területén 

CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció 

Célja, hogy új oktató applikációk tervét és megalkotását elősegítse 

CRAFTS 3.0 Többnyelvű e-learning platform 

E-learning előadás a mesterségek terén, IKT-n alapuló innovatív 
oktatási módszerek használatáról 

CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció-csomag 

A projektben résztvevő, mesterségek oktatói és trénerei által 
kidolgozott eszköz 

A mesterségek oktatása terén használatos IKT alapú innovatív 
oktatási-tanulási módszerek elismertetését, akkreditálást szolgáló 
útmutató   
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