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Stimate cititor, 
Suntem bucuroși să vă împărtășim cel de-al treilea buletin informativ Boosting Classes 2.0. Puteți citi mai jos despre 
evoluția proiectului nostru. 

 
Erasmus+ stimularea claselor 2.0 pentru predarea de înaltă calitate în educația adulților 

Proiectul are ca scop: 
• Definirea unui cadru comun pentru identificarea abordării predării și învățării în vederea promovării și punerii 

în aplicare eficiente a integrării noilor tehnologii în educația adulților; 
• Consolidarea sistemului de evaluare și evaluare în învățământul la distanță; 
• Proiectarea resurselor de educație deschisă în vederea definirii competențelor tehnice pentru uz didactic; 
• Utilizarea atractivității tehnologiei pentru a îmbunătăți incluziunea socială axată, în principal, pe îmbunătățirea 

competențelor lingvistice și utilizarea responsabilă a tehnologiei în ceea ce privește normele de siguranță și 

etice. 
• Îmbunătățirea sentimentului de colaborare între profesori și școli. 
Partenerii proiectului sunt: 

 

Stimularea claselor 2.0 pentru predarea de înaltă calitate în educația adulților – eveniment 
multiplicator  

• În cadrul proiectului european BoostClass 2.0 - Stimularea claselor 2.0 în educația adulților pentru o înaltă 
calitate a predării, cofinanțat prin Programul European ERASMUS +, CPIA 10 Formia, în colaborare cu centrul 
de cercetare EU-Track, organizează un seminar pentru directorii de școli, profesorii de personal și ATA, 
precum și pentru toate părțile interesate, pentru a promova și a împărtăși obiectivele proiectului și 
rezultatele obținute până în prezent. De asemenea, va fi o bună ocazie de a afla cum să participăm la faza de 
testare a metodologiei și instrumentelor elaborate de parteneriat - la 21 decembrie 2021 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

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

www.boostclass.eu  

Vă mulțumim pentru timpul acordat și interesul acordat proiectului și ne puteți urmări pe: 

boostclass2@gmail.com  

• LTGB a prezentat proiectul BoostClass 2.0 project with the speech titled “Promovarea claselor 2.0 în educatia adultilor” 

–la 20 December 2021 

• PGMEE a organizat un eveniment de multiplicare la care au participat participanți din diferite organizații educaționale 

interesate de obiectivele și realizările proiectului BoostClass 2.0. 

                          

BoostClass 2.0 – Activitatea de diseminare 

Prof. Francesco Giovanni Cofano a prezentat proiectul BoostClass 2.0 în cadrul inițiativei europene "Zilele Erasmus 

2021" organizată de EU-Track în colaborare cu Istituto Comprensivo Maria Montessori Terracina. 
CPIA 10 FORMIA și EU-Track au prezentat proiectul BoostClass 2.0 cu discursul intitulat "Promuovere Classi 2.0 

nell'Educazione degli adulti". Numeroșii participanți au venit din mai multe regiuni italiene, în principal Campania, Lazio, 

Calabria și Umbria. 
LTGB a prezentat proiectul BoostClass 2.0 cu discursul intitulat "Promovarea a 2.0 clase în educația adulților" 

numeroșilor participanți de la mai multe licee tehnologice din județul Dolj. 
Diseminarea proiectului BoostClass 2.0 în cadrul cursului CTIF Madrid Sur pentru noii profesori CEPA, de către Marisa 

García, directorul CEPA Casa de la Cultura de Getafe. 
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