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Sprijinirea tranziției la Era Digitală a 
formatorilor şi trainerilor meseriilor 

Scopul acestui Parteneriat Strategic Erasmus+ KA2 este sprijinirea dezvoltării profesionale a 
formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale în tranziția spre era digitală prin creșterea 
competenței pedagogice şi educaționale în domeniul formării profesionale inovative, prin 
metode şi mijloace bazate pe tehnologia informației şi comunicării  

Activitate de instruire în Cluj-Napoca (România) 

Organizat de Fundația Transilvania Trust în aprilie 2019. Această 
instruire a permis partenerilor să împărtășească versiunea finală a 
Curriculumului European ECVET (IO1) și a Modulelor de Formare (IO2), 
precum și versiunea beta a aplicației mobile pentru învățarea 
educațională (IO3) și platforma de învățare electronică multilingvă (IO4) 

 

Partenerii au participat la ateliere practice pentru a se familiariza 
cu abordarea fazelor pilot, în special în ceea ce privește 
rezultatele tehnologice. În plus, au convenit asupra unei abordări 
comune pentru realizarea Ghidului de validare, certificare și 
acreditare (IO6) și au efectuat o vizită de studiu la Castelul 
Banffy, ale cărui lucrări de restaurare sunt gestionate de 
Fundația Transilvania Trust. 
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Obiectivele CRAFTS 3.0  

 Completarea lipsurilor privind formarea competențelor de predare bazate pe TIC ale formatorilor şi trainerilor de meserii  

 Definirea competențelor, cunoștințelor şi abilităților formatorilor şi trainerilor necesare aplicării metodelor de 
predare-învățare  

 Formarea formatorilor şi trainerilor în folosirea şi proiectarea propriilor aplicații de învățare ce vor fi folosite la cursurile proprii  

 Instruirea formatorilor şi trainerilor să creeze şi administreze propriul curs e-learning în meserii şi meșteșuguri  

 Promovarea  maturizării  politicilor de certificare şi acreditare a metodelor de predare inovative bazate pe TIC în 
formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa  

http://www.crafts-project.eu
https://www.facebook.com/CRAFTS3.0/

