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Уважаеми читатели, 
Радваме се да споделим с вас третия бюлетин Boosting Classes 2.0. Можете да прочетете за прогресия на нашия 
проект по-долу. 

 
Класове по повишаване по програма "Еразъм+" 2.0 за висококачествено преподаване в 
образованието за възрастни 

Проектът има за цел: 
• Определяне на обща рамка за идентифициране на подхода на преподаване и учене за насърчаване и 

ефективно прилагане на интеграцията на новите технологии в образованието за възрастни; 
• Подсилване на системата за оценка и оценка в дистанционното обучение; 
• Проектиране на ресурси за отворено образование, целящи да определят техническите умения за 

дидактична употреба; 
• Използване на привлекателността на технологиите за подобряване на социалното приобщаване, 

фокусирано, главно, върху подобряването на езиковите умения и отговорното използване на 

технологиите по отношение на безопасността и етичните правила.; 
• Подобряване на чувството за сътрудничество сред учителите и училищата. 
Партньорите по проекта са: 

 

Повишаване на класове 2.0 за висококачествено преподаване в образованието за 
възрастни – мултипликатор събитие  

• Като част от европейския проект BoostClass 2.0 - Повишаване на класове 2.0 в образованието за 
възрастни за високо качество на преподаване, съфинансирано от Европейската програма "ЕРАЗЪМ +", 
CPIA 10 Formia, в сътрудничество с изследователския център EU-Track, организира семинар за 
директори на училища, учител по персонала и АТА, и на всички заинтересовани страни, за насърчаване 
и споделяне на целите на проекта и получените досега резултати. Също така ще бъде добра 
възможност да научите как да участвате във фазата на тестване на методологията и инструментите, 
разработени от партньорството - на 21 декември 2021 г. 

 



 
 
 
 
 

 

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

www.boostclass.eu  

Благодарим ви за времето и интереса към проекта, и можете да ни последвате на: 

boostclass2@gmail.com  

 
• LTGB представи проект BoostClass 2.0 с речта, озаглавена "Насърчаване на класове 2.0 в образованието за 

възрастни" – на 20 декември 2021 г. 

• PGMEE организира мултиплициращ събитие, на което присъстваха участници от различни образователни 

организации, заинтересовани от целите и постиженията на проекта BoostClass 2.0. 

                          

BoostClass 2.0 – Дейност по разпространение 

Проф. Франческо Джовани Кофано представи проект BoostClass 2.0 по време на европейската инициатива "Дни 

на еразъм 2021", организирана от EU-Track в сътрудничество с Istituto Comprensivo Maria Montessori Terracina. 
CPIA 10 FORMIA и EU-Track представиха проект BoostClass 2.0 с речта, озаглавена "Promuovere Classi 2.0 

nell'Educazione degli adulti". Многобройните участници идват от няколко италиански региона, главно Кампания, Лацио, 

Калабрия и Умбрия. 
LTGB представи проекта BoostClass 2.0 с речта, озаглавена "Насърчаване на 2.0 класа в образованието за 

възрастни" на многобройните участници от няколко технологични гимназии в окръг Долж. 
Разпространение на проекта BoostClass 2.0 в курса CTIF Madrid Sur за нови учители по CEPA, от Мариса Гарсия, 

директор на CEPA Casa de la Cultura de Getafe. 
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