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Скъпи читателю, 

Щастливи сме да споделим с вас четвъртия бюлетин на Boosting Classes 2.0. Можете да прочетете за 

развитието на нашия проект по -долу. 

 Boosting Classes 2.0 – дейности за разпространение на проекта 

Статията „ Boosting Classes 2.0 

висококачествено обучение в образованието за 

възрастни “ беше представена на 

Международната конференция INTED 2022 г. 

на 7-9 март. 

Тази конференция беше най -добрата 

възможност за представяне и споделяне на 

опита в областта на образованието, Проектът 

BoostClass 2.0 е популяризиран чрез платформата Epale, която е първата онлайн платформа в 

Европа, изцяло посветена на образователния сектор за възрастни. 
https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859 

От 2014 г., годината на официалното си европейско създаване, основната цел на Epale е да се отвори 

национален дебат на европейско ниво за програми за образование за възрастни. Системата предлага 

и инструмент за търсене на контакти за засилване на онлайн сътрудничеството и създаване на нови 

синергии вътре в неговата общност. 

Boosting Classes 2.0 - Транснационални срещи по проекта 

 Четвъртата транснационална среща беше организирана от 

Центъра за образователни изследвания и иновации - CERI 

(България) на 12 май 2022 г. в 

Бургас, със същите представители 

на проекта BoostClass2.0 и 

практически със същите цели,  да 

се проследи развитието на 

дейностите , финансовите аспекти и всички технически дейности, 

които трябва да се извършват в проекта. Най -важните дискусии се 

фокусираха върху етапа на интелектуалните продукти на IO3 – 

пилотната фаза и представянето на проектните работи. 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859


 
 
 
 
 

 

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

www.boostclass.eu  

Thank you for your time and interest in the project, and you can follow us on: 

boostclass2@gmail.com  

Последната среща на 

BoostClass 2.0, организирана 

на 8 септември 2022 г. в C/O 

Stabilimento Lido Bahia Blanca 

в Гаета, Италия. Целта беше 

да се обсъдят крайните 

резултати, постигнати след 

две години на проекта.  

        

BoostClass 2.0 - окончателен международен семинар     

Финалният семинар, организиран на 9 септември от CPIA Formia в края на дейностите по проекта 

BoostClass 2.0. Събитието достигна 117 души сред директори, учители, публични власти, студенти и 

обща аудитория. Беше чудесна възможност да се представят постигнатите крайни резултати и да се 

споделят добри практики в образованието за възрастни.        
 

 

 

Еразъм+ Boosting Classes 2.0 висококачествено обучение в образованието за възрастни 

Партньорски организации:: 
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