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Erasmus+ Program: KA2 – Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici 
 
Stimularea claselor 2.0 pentru predare de înaltă calitate în educația adulților 
Conform statisticilor europene (2018) doar 20-25% dintre elevii din școlile din UE sunt învățați de 
profesori care sunt încrezători în utilizarea tehnologiei; 43% dintre europeni nu au abilități digitale de 
bază; 71 de milioane de elevi care frecventează școli din Europa trebuie să își dezvolte abilitățile pentru 
societatea digitală. 
Ținta inițiativelor UE este ca atât elevii, cât și profesorii să aibă acces la învățarea pe tot parcursul vieții, 
deoarece învățarea continuă este unul dintre domeniile Europei și unul dintre aspectele cheie ale planului 
de acțiune pentru educația digitală. Acest plan (Comisia UE, 2018) este punctul central al e-learning-ului 
și intenționează să sprijine utilizarea tehnologiei și competența digitală în educație. 
Stimularea claselor 2.0 pentru predarea de înaltă calitate în scopul educației adulților presupune: 
- Definirea unui cadru comun pentru identificarea abordărilor de predare și învățare care promovează și 
implementează în mod eficient noile tehnologii în educația adulților. 
- Consolidarea sistemului de evaluare și evaluare în învățarea la distanță prin instrumente și tehnici 
pedagogice poate îmbunătăți flexibilitatea predării și învățării. 
- Proiectarea resurselor de educație deschisă care vizează definirea abilităților tehnice pentru utilizarea 
didactică prin intermediul dispozitivelor principale, exploatând principiile „BYOD” („Aduceți 
dispozitivul”); abilitățile metodologice pentru predarea abordărilor; pentru integrarea eficientă a 
aplicațiilor în activitatea de predare; abilitățile pentru gestionarea, producerea și distribuirea conținutului 
digital. 
- Utilizarea atractivității tehnologiei pentru îmbunătățirea incluziunii sociale axată în principal pe 
îmbunătățirea competențelor lingvistice și utilizarea responsabilă a tehnologiei în ceea ce privește 
siguranța și normele etice. 
- Îmbunătățirea simțului colaborativ între profesori și școli prin schimbul de experiență, bune practici în 
școala pentru adulți. 
 
Grupul țintă al proiectului: profesori / educatori și elevi din școli pentru adulți. 

Durata proiectului: 24 luni. A început pe 1 octombrie 2020 și se va încheia pe 30 septembrie 2022 
 
 



 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/BoostClass-20-154934373020443 

www.boostclass.eu  

Pentru mai multe informații: 

boostclass2@gmail.com  

O1 Cadrul de integrare a noilor tehnologii în educația adulților prin învățare bazată pe 
proiecte 
Primul obiectiv vizează dezvoltarea unui cadru de învățare pentru a integra noile tehnologii în educația 
adulților prin învățarea bazată pe proiecte. 

 
Mai exact, este rezultatul a doi pași principali: 
 
1. Cartografierea abilităților digitale necesare pentru integrarea 
tehnologiei în clasele de educație a adulților la nivel național pentru 
dezvoltarea curriculumului de formare și scenarii / activități de învățare 
care urmează să fie livrate cadrelor didactice prin mediul e-learning și 
pentru a defini deschiderea resurselor educaționale care vor fi utilizate 
pentru realizarea lucrărilor de proiect cu elevii în timpul fazei de pilotare. 
 
2. Analiza și compararea sistemelor de evaluare și evaluare în 
învățământul la distanță, luând în considerare tendințele actuale în 
utilizarea tehnologiei în clasele pentru educația adulților 
 
Toate rezultatele sunt disponibile pe site-ul web al proiectului. 

 
BoostClass 2.0 Parteneri 
 
Proiectul este coordonat de către CPIA10 FORMIA, Via Divisione Julia 04023 Formia, Italy. Organizațiile 
partenere sunt:   
 

 EUROPEAN TRAINING AND RESEARCH 
ASSOCIATION FOR A COOPERATION KEY 
TO BUSINESS (EU-TRACK), Italy  

 LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” 
CRAIOVA (LTGB), Romania   

 CEPA CASA DE LA CULTURA (CEPA), Spain 

 PROFESIONALNA GIMNAZIA PO 
MEHANOELEKTROTEHNIKA I 
ELEKTRONIKA (PGMEE), Bulgaria  

 CENTRE FOR EDUCATION, RESEARCH AND 
INNOVATIONS (CERI), Bulgaria 

 
 

 


