Comunicado de imprensa #2
Setembro 2020
Apoiar a transição dos professores e
formadores de artesanato para a era digital
Sobre o projeto
O objetivo do projeto CRAFTS 3.0 é apoiar o desenvolvimento profissional de professores e formadores de artesanato na
Europa
transição
para aKA2
era digital,
melhorando
as suas competências
de ensino
em educação inovadora
no EFP
The
aimnaofsua
this
Erasmus+
Strategic
Partnership
is to support
the professional
development
ofatravés
handicraft
teachers
and
trainers
in
Europe
in
their
transition
to
the
digital
age,
by
improving
de métodos e ferramentas baseados nas TIC. Os objetivos específicos do projeto são:

their
teaching competencies on innovative VET education through ICT-based methods and tools
 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

Resultados do projeto
IO1. Curriculum de ECVET (Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissional) europeu sobre métodos de
ensino-aprendizagem baseados nas TIC no EFP para os sectores do artesanato
IO2. Módulos de formação em métodos de ensino-aprendizagem baseados nas TIC no EFP para os sectores do artesanato
IO3. App de aprendizagem com instruções para dispositivos móveis CRAFTS 3.0
IO4. Plataforma de e-aprendizagem multilingue CRAFT 3.0
IO5. Conjunto de APPs de aprendizagem para dispositivos móveis CRAFTS 3.0
IO6. Guia de validação, certificação e acreditação sobre métodos de ensino-aprendizagem inovadores baseados nas TIC no
EFP para os sectores do artesanato

Conferência Final
A FOACAL, líder do projeto do CRAFTS 3.0, é a promotora do I Encontro Internacional de Artesanato Artístico e Inovação,
evento CraftInnova, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2020. Esta conferência será um ponto de encontro de
referência para os profissionais que trabalham em ambientes criativos através do uso ou suporte de tecnologia e
ferramentas digitais. Félix Sanz da FOACAL e Jesús Boyano do INFODEF apresentarão as metodologias e resultados do
projeto CRAFTS3.0. O evento será transmitido pelo canal FOACAL no YouTube.
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