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Apoiar a transição dos professores e formadores de artesanato para a era digital
O objetivo do projeto CRAFTS 3.0 é apoiar o desenvolvimento profissional de professores e formadores
de artesanato na Europa na sua transição para a era digital, melhorando as suas competências de
ensino em educação inovadora no EFP através de métodos e ferramentas baseados nas TIC.

Objectivos


Desenvolver as competências pedagogias digitais dos professores e
formadores europeus da área do Artesanato apoiando a sua adaptação às
tecnologias digitais de ponta.



Definir as competências, os conhecimentos e as aptidões que os
professores e formadores da área do artesanato necessitam para aplicar
métodos inovadores de ensino-aprendizagem e, assim, criar uma
ferramenta para apoiar o reconhecimento destas competências e apoiar a
sua mobilidade na Europa.



Formar professores e formadores da área do artesanato para conceber e
usar suas próprias APPs de ensino que sirvam de suporte às suas ações de
formação na área do Artesanato, aplicando uma forma de aprendizagem
inovadora numa abordagem "aprender fazendo", utilizando a metodologia
de projeto.





Ensinar professores e formadores da área do artesanato a criar e gerir, com
os formandos, os seus próprios cursos de e-Learning em áreas/temas
específicos do artesanato, com o objetivo de lhes proporcionar novos
recursos pedagógicos abertos baseados nas TIC aplicadas ao Artesanato
Criar um novo instrumento para apoiar as políticas de educação de
adultos, certificação e acreditação sobre métodos inovadores de ensino e
aprendizagem através das TIC na EFP para o setor do Artesanato da Europa

Resultados do projeto
Curriculum de ECVET (Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissional) europeu sobre métodos de ensino-aprendizagem baseados nas
TIC no EFP para os sectores do artesanato
Definição dos resultados da aprendizagem em termos de conhecimentos,
capacidades e competências
Módulos de formação em métodos de ensino-aprendizagem baseados nas
TIC no EFP para os sectores do artesanato
App de aprendizagem com instruções para dispositivos móveis CRAFTS 3.0
Destinada a facilitar a concepção e a criação de novas APPs de aprendizagem.
Plataforma de e-aprendizagem multilingue CRAFT 3.0
Incluindo um curso de e-learning sobre a utilização de métodos de ensinoaprendizagem inovadores no EFP para os sectores do artesanato.
Conjunto de APPs de aprendizagem para dispositivos móveis CRAFTS 3.0
Desenvolvido por professores e formadores em artesanato que participam no
projeto
Guia de validação, certificação e acreditação sobre métodos de ensinoaprendizagem inovadores baseados nas TIC no EFP para os sectores do
artesanato
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