
 

 

A projekt (2017-1-ES01-KA202-038435) támogatója az Európai Bizottság az Erasmus + program által. Jelen 

kiadvány a szerzők nézetét tükrözi, az Európai Bizottság nem felelős az információk tartalmi hasznosulásáért 

#1 Sajtótájékoztató. 2019 szeptembere  

 

Oktatók és trénerek támogatása a digitális 
korszakra való áttérésben  

The aim of this Erasmus+ KA2 Strategic Partnership is to support the professional development 
of handicraft teachers and trainers in Europe in their transition to the digital age, by improving 
their teaching competencies on innovative VET education through ICT-based methods and tools 

www.crafts-project.eu 

A Projektről  
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. A projektspecifikus célok a következők: 

 Az IKT-n alapuló oktatási kompetenciák terén mutatkozó hiányok pótlása az oktatók és trénerek esetében 

 Az innovatív oktatási folyamatokhoz szükséges kompetenciák, ismeretanyag és készségek meghatározása 

 Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy saját alkalmazásaikat megtervezzék és használják a innovatív oktatási folyamatokban  

 Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy létrehozzák és kezeljék saját elektronikus oktatási digitális eszközeiket a 
mesterségek oktatásakor 

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

A project eredményei 
IO1. A szakmai továbbképzésben használt IKT alapú oktatási-tanulási módszerekre vonatkozó, a mesterségek oktatását 

célzó európai ECVET tanterv 

IO2. Szakképzési modulok az IKT alapú oktatási-tanulási módszerek oktatására a mesterségek területén 

IO3. CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció 

IO4. CRAFTS 3.0 Többnyelvű e-learning platform 

IO5. CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció-csomag 

IO6. A mesterségek oktatása terén használatos IKT alapú innovatív oktatási-tanulási módszerek elismertetését, 

akkreditálást szolgáló útmutató  

Kísérleti szakasz  
A következő hónapokban a konzorcium a k1sérleti szakaszt valósítja meg Spanyolországban, Görögországban, 

Portugáliában, Romániában és az Egyesült Királyságban. Ebben a szakaszban a projekt célcsoportja és felhasználói, azaz a 

kézműves mesterségek oktatói és trénerei részt vesznek azokon az online kurzusokon, amelyek a Többnyelvű Online 

Oktatási Platform részét képezik, illetve kidolgoznak személyre szabott, a kézműves szakma képviselőinek,  azaz a CRAFTS 

3.0 kedvezményezettjeinek készülő online oktatási tartalmakat, tesztelik a Mobiltelefonos Oktató Applikációt és 

kidolgozzák a saját oktatási tartalmaiknak megfelelő Mobiltelefonos Oktató Applikációkat. 

Információk Romániában 

Sajtókapcsolat: Tarr Margit 

Mail: office@transylvaniatrust.ro  

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

