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Sprijinirea tranziției la Era Digitală a
formatorilor şi trainerilor meseriilor
Despre Proiect
Scopul proiectului CRAFTS 3.0 este sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale în

The aim of this Erasmus+ KA2 Strategic Partnership is to support the professional development
tranziția spre era digitală prin creșterea competenței pedagogice şi educaționale în domeniul formării profesionale
of handicraft teachers and trainers in Europe in their transition to the digital age, by improving
inovative, prin metode şi mijloace bazate pe tehnologia informației şi comunicării . The project specific objectives are:
their
teaching competencies on innovative VET education through ICT-based methods and tools
 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

Rezultatele proiectului
IO1. Curriculumul european ECVET a metodelor de predare-învățare în formarea profesională din sectorul meseriilor tradiționale
IO2. Module de formare în metode de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor
IO3. CRAFTS 3.0 Aplicație mobilă instructivă de învățare
IO4. CRAFTS 3.0 Platformă e-learning în mai multe limbi
IO5. CRAFTS 3.0 Set de aplicaţii mobile de învăţare
IO6. Ghid pentru validarea, certificarea şi acreditarea metodelor inovatoare de predare-învățare prin TIC în domeniul
formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor tradiționale

Etapa de pilotare
În lunile următoare consorțiul va implementa etapele de pilotare ale proiectului în Spania, Grecia, Portugalia, România și
Regatul Unit. În această fază, formatorii și trainerii meseriilor, meșteșugurilor, utilizatorii țintă ale acestui proiect, vor
urma și finaliza cursurile e-learning incluse pe platforma multilingvă de învățare electronică, vor dezvolta module de
formare personalizate pentru specialiștii sectorului meșteșugăresc, beneficiarii țintă ale proiectului CRAFTS 3.0. Mai mult,
participanții vor testa aplicația educativă de telefonie mobilă și vor dezvolta un set personalizat de aplicații de telefonie
mobilă.
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