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Wsparcie nauczycieli i trenerów rzemiosła 
w ich przejściu do ery cyfrowej 

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 

O Projekcie 
Celem projektu CRAFTS 3.0 jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie w ich 

przejściu do ery cyfrowej, usprawniając ich kompetencje w zakresie innowacyjnego kształcenia poprzez wykorzystanie 

metod i narzędzi opartych na ICT. Celami szczegółowymi projektu są: 

 Zapełnid lukę w zakresie szkolenia nauczycieli i trenerów rzemiosła z umiejętności nauczania w oparciu o technologie ICT  

 Zdefiniowad wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne, aby stosowad te metody nauczania i uczenia się 

 Szkolid trenerów i nauczycieli rzemiosła, aby mogli tworzyd własne aplikacje do nauki i je wykorzystywad podczas kursów  

 Kształcid w zakresie tworzenia i zarządzania kursami e-learningowymi w konkretnych sektorach Rzemieślniczych 

 Promowad dalsze dojrzewanie polityk certyfikacji i akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się 
poprzez ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym sektorów Rzemieślniczych w Europie  

Rezultaty 
IO1. Europejski Program ECVET na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym dla sektorów rzemieślniczych 

IO2. Moduły szkoleniowe na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla 

sektorów rzemieślniczych 

IO3. CRAFTS 3.0 Mobilna Aplikacja Nauczania Instruktażowego 

IO4. CRAFTS 3.0 Wielojęzyczna platforma e-learningowa 

IO5. CRAFTS 3.0 Zestaw mobilnych aplikacji do nauki 

IO6. Przewodnik do walidacji, certyfikacji i akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania-uczenia się opartych na 

ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych 

Konferencja końcowa  
FOACAL, koordynator CRAFTS 3.0, będzie gospodarzem Międzynarodowego Spotkania Rzemiosła Artystycznego i 

Innowacji CraftInnova w dniu 31 października 2020 r. Konferencja ta ma na celu zapewnienie punktu odniesienia dla 

profesjonalistów pracujących w kreatywnych środowiskach poprzez wykorzystanie lub wsparcie technologii i narzędzi 

cyfrowych. Félix Sanz z FOACAL i Jesús Boyano z INFODEF przedstawią metodologię, rezultaty i osiągnięcia CRAFTS3.0. 

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale FOACAL na YouTube. 

Polski kontakt  

Osoba kontaktowa: Joanna Bać 

Email: projekty@danmar-computers.com.pl 

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

