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FOACAL - Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  
Hiszpania – Koordynator 
www.foacal.org 

INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training 
Hiszpania  
www.infodef.es 

RINOVA Limited 
Wielka Brytania  
www.rinova.co.uk 

DANMAR Computers Sp. z o.o.  
Polska  
danmar-computers.com.pl 

DIMITRA Education & Consulting 
Grecja 
www.dimitra.gr 

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

Transylvania Trust Foundation 
Rumunia 
www.transylvaniatrust.ro 

INNOQUALITY Systems Limited 
Irlandia 
www.innoqualitysystems.com 

Ten projekt (2017-1-ES01-KA202-038435) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, 

poprzez program ERASMUS+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji 

www.crafts-project.eu 

www.crafts-project.eu 

http://www.crafts-project.eu
http://www.crafts-project.eu


Ten projekt (2017-1-ES01-KA202-038435) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, 

poprzez program ERASMUS+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji 

Celem projektu CRAFTS 3.0 jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła 
w Europie w ich przejściu do ery cyfrowej, usprawniając ich kompetencje w zakresie 
innowacyjnego kształcenia poprzez wykorzystanie metod i narzędzi opartych na ICT 

Wsparcie nauczycieli i trenerów rzemiosła w ich przejściu do ery cyfrowej  

Założenia 
Rezultaty 

  Zapełnid lukę w zakresie szkolenia nauczycieli i trenerów rzemiosła w 
Europie z umiejętności nauczania w oparciu o technologie ICT oraz ich 
dostosowanie się do najnowocześniejszych technologii cyfrowych 

 Zdefiniowad wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne trenerom i 
nauczycielom rzemiosła, aby stosowad innowacyjne metody nauczania i 
uczenia się, a tym samym stworzyd narzędzie wspierające uznawanie tych 
kompetencji i wspieranie ich mobilności w całej Europie 

 Szkolid trenerów i nauczycieli rzemiosła, aby mogli tworzyd własne 
aplikacje do nauki celem wykorzystania ich podczas własnych kursów 
szkoleniowych, stosując innowacyjne uczenie się przez działanie i uczenie 
się według podejścia projektowego 

 Kształcid trenerów i nauczycieli przedmiotów rękodzielniczych, by 
wspólnie z uczniami tworzyli i zarządzali własnymi kursami e-
learningowymi w konkretnych sektorach Rzemieślniczych, zapewniając im 
innowacyjne kursy e-learningowe i nowe otwarte zasoby edukacyjne z 
metod nauczania opartych na ICT stosowanych w rzemiośle 

 Stworzyd nowy instrument wspierający dalsze dojrzewanie polityk certyfikacji i 
akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się poprzez ICT 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym sektorów Rzemieślniczych w Europie 

 

 

Europejski Program ECVET na temat metod nauczania-uczenia się 
opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów 
rzemieślniczych 

Zdefiniowanie efektów uczenia się pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji 

Moduły szkoleniowe na temat metod nauczania-uczenia się opartych na 
ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych 

CRAFTS 3.0 Mobilna Aplikacja Nauczania Instruktażowego 

Ma na celu ułatwid projektowanie i tworzenie nowych aplikacji edukacyjnych 

CRAFTS 3.0 Wielojęzyczna platforma e-learningowa 

Wraz z kursem e-learningowym wykorzystującym innowacyjne metody nauczania - 
uczenia z zakresu ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym sektorów 
Rzemieślniczych 

CRAFTS 3.0 Zestaw mobilnych aplikacji do nauki 

Opracowany przez nauczycieli i trenerów rzemiosła biorących udział w projekcie 

Przewodnik do walidacji, certyfikacji i akredytacji w zakresie 
innowacyjnych metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych  
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