NEWSLETTER #3
Apoiar a transição dos professores e
formadores de artesanato para a era digital

SOBRE O PROJETO
O objetivo desta parceria Erasmus+ KA2 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

Objetivos do CRAFTS 3.0
 Desenvolver as competências pedagogias digitais dos professores e formadores europeus da área do Artesanato
 Definir as competências, os conhecimentos e as aptidões que estes necessitam para aplicar métodos inovadores de

ensino-aprendizagem
 Formar estes professores e formadores para conceber e usar suas próprias APPs de ensino que sirvam de suporte

às suas ações de formação
 Ensinar estes professores e formadores a criar e gerir, os seus próprios cursos de e-Learning
 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

NOTÍCIAS
Formação em Cluj-Napoca (Roménia)
Organizada pela Fundação Transylvania Trust em abril de 2019. Esta
atividade formativa permitiu que os parceiros finalizassem, em
conjunto, o currículo europeu ECVET (IO1) e os módulos de
Formação (IO2), bem como a versão beta da Aplicação Móvel para
Aprendizagem (IO3) e a Plataforma de eLearning multilingue (IO4).

Os parceiros participaram em workshops para se familiarizarem
com a abordagem a adotar nas fases do curso piloto,
especialmente no que se refere aos resultados tecnológicos.
Além disso, os parceiros concordaram com uma abordagem
comum para realizar o Guia para Validação, Certificação e
Acreditação (IO6) e fizeram uma visita de estudo ao Castelo
Banffy, cujas obras de restauração são administradas pela
Fundação Transylvania Trust .
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